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1. PPC CURSO DE MEDICINA – UNIDADE BARRA DA TIJUCA 

 

O Projeto Pedagógico do Curso de Medicina da UNIGRANRIO - PPC - foi 

concebido e atualizado de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais do MEC 

para os cursos de Medicina, as exigências do mundo do trabalho, as políticas e diretrizes 

da UNIGRANRIO, as expectativas dos estudantes e condições de saúde da população 

da região. Foi elaborado pela Coordenação do Curso juntamente com o NDE e contou 

com a participação dos atores institucionais – gestores, professores, alunos e 

funcionários técnico-administrativos. O PPC foi aprovado pelo colegiado do Curso e 

está articulado com o Projeto Político Pedagógico Institucional – PPPI da UNIGRANRIO.  

O PPC está baseado nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de 

Medicina, nas demandas para o exercício profissional na área médica, nas 

expectativas dos estudantes e no contínuo acompanhamento e avaliação dos 

processos e dos resultados do Curso.  O PPC é construído a partir de fundamentos 

teóricos, metodológicos e pedagógicos consistentes e em conformidade com as 

necessidades da região em que se insere o curso, a contextualização do ambiente 

sócio-econômico-cultural, e o momento sócio histórico atual. 

Com base nesses fundamentos foi estabelecido o perfil do egresso e as 

competências necessárias à inserção do egresso do Curso na sociedade e mais 

especificamente no mundo do trabalho. Esses fundamentos orientaram também a 

articulação e integração entre ensino, pesquisa e extensão, através de ações 

interdisciplinares. 

As competências a serem desenvolvidas durante o Curso se referem à articulação 

entre conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias ao egresso para o futuro 
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exercício profissional do médico e estão organizadas nas áreas de Atenção à Saúde, 

Gestão em Saúde e Educação em Saúde.  

Orientado pelas competências a serem desenvolvidas pelos estudantes, o PPC 

contempla a estrutura curricular e sua integração, eixos, pilares, ciclos e os programas 

das disciplinas – que são as unidades curriculares do curso. Descreve as metodologias 

ativas utilizadas, os materiais instrucionais e tecnologias educacionais de apoio ao 

processo de ensino-aprendizagem, os critérios e mecanismos de avaliação da 

aprendizagem e demais informações relacionadas à organização didático-

pedagógica.  

O PPC explicita também a constituição, o perfil e os atributos do corpo docente, 

e descreve a infraestrutura disponibilizada para o Curso de Medicina. 

Considerando as demandas emergentes do mundo globalizado, que implicam 

profundas e rápidas mudanças na sociedade, o Projeto Pedagógico do Curso de 

Medicina da UNIGRANRIO apresenta a identidade e diferenciação do Curso, propondo 

as mudanças necessárias às demandas atuais. 
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2. CONTEXTUALIZAÇÃO DA UNIGRANRIO 

 

2.1. Dados Institucionais 

A gestão da UNIGRANRIO é exercida pelos órgãos da administração superior, pela 

administração acadêmica e pelos órgãos suplementares. Os órgãos da Administração 

Superior e demais órgãos colegiados têm as suas atribuições definidas no Estatuto da 

Universidade, e os Órgãos Suplementares são regulamentados pelo Regimento e 

normas emanadas do Conselho de Ensino, Pesquisa – CONSEPE. 

Dados da Mantenedora 

Companhia Nilza Cordeiro Herdy de Educação e Cultura  

CNPJ:  29.403.763/0001-65. 

Endereço: Rua Prof. José de Souza Herdy, 1160 – Bairro 25 de Agosto – Duque de 

Caxias/RJ. CEP: 25071-200 

A Companhia Nilza Cordeiro Herdy de Educação e Cultura é uma entidade 

legalmente constituída e registrada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, 

Nire nº 33300322370. 

Dados da Mantida  

Universidade do Grande Rio “Prof. José de Souza Herdy” – UNIGRANRIO. 

Endereço: Rua Prof. José Souza Herdy, 1160 - Cidade: Duque de Caxias - Bairro: 25 

de agosto - UF: RJ. CEP: 25.071-200. 

Telefone: (21) 2672-7777. 

Endereço Eletrônico: http://www.unigranrio.br  

Credenciamento como Faculdade: Decreto 70.621, de 25/05/1972, DOU de 

26/05/1972 

Reconhecimento como Universidade: Portaria MEC n° 940, de 16 de junho de 1994, 

DOU de 17/06/1994. 

Recredenciamento como Universidade: Portaria MEC n° 690, de 28 de maio de 

2012, DOU de 29/05/2012. 

Credenciamento para a modalidade de EaD: Portaria MEC n° 159, de 19 de 

fevereiro de 2014, DOU de 20/02/2014. 

Estatuto: Resoluções CONSEPE nº 41 e 42, de 30 de outubro de 2012. 

Regimento: Resolução CONSEPE n.º 52/12, de 13 de dezembro de 2012. 

http://www.unigranrio.br/
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2.2. Missão, Visão e Valores  

A UNIGRANRIO tem como missão “Promover a qualidade de vida, tendo como 

instrumento básico o processo educacional”. 

A organicidade da missão Institucional confirma a sua personalidade de se 

empenhar em educar, para a transformação social. Os pilares estratégicos revelam o 

seu interesse em se reformar, modernizar e livrar-se do anacronismo, ajustando-se aos 

novos tempos. 

Os projetos, currículos e programas buscam atender às demandas da sociedade, 

ao fomento do sustento econômico, à promoção e à criação da cultura. As metas 

organizacionais estão definidas na relação ética e na transparência da organização 

com os públicos com os quais se relaciona: alunos, docentes, funcionarios, 

comunidades acadêmicas, científicas, sociais e, os órgãos reguladores do MEC. 

Para contribuir com as comunidades nas quais a UNIGRANRIO está inserida 

quanto a serem cada vez mais ambientes socialmente justos, as questões da 

empregabilidade e do empreendedorismo são entendidas como focos centrais da 

Universidade, e para tal os cursos e projetos são elaborados para atender 

adequadamente a dinamicidade do mercado de trabalho, tanto em termos da 

preparação que se oferece aos alunos quanto pelos estímulos para que possam 

empreender em suas respectivas localidades. A UNIGRANRIO valoriza atividades que 

contribuem para a atualização dos alunos e egressos, bem como movimentos que 

favoreçam a atuação na sua área de escolha profissional. 

As ações pedagógicas são desenvolvidas em um ambiente favorável ao diálogo 

e à cooperação, ordenadas pelas disciplinas dos cursos, projetos e saberes que 

fortalecem a realização e o alcance da Missão institucional. 

Sintonizada com as demandas e necessidades das comunidades onde a 

UNIGRANRIO assume também a questão da interdisciplinaridade em suas práticas, pois 

compreende que a complexidade dos problemas da modernidade, para serem 

superados, dependem da integração dos múltiplos olhares existentes em cada área de 

conhecimento.  

A UNIGRANRIO, consciente da relevância dessa proposta, acordou o aumento 

sistemático e contínuo de projetos de responsabilidade social realizados em parcerias 

internas e externas. Conviver e atuar em prol do conjunto é um princípio 
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constantemente reforçado pela Instituição que adota metodologias coerentes com os 

princípios filosóficos que a regem. Está fundamentada em ações conjuntas, e a 

transversalidade faz-se presente na responsabilidade social por ela assumida. 

A UNIGRANRIO se empenha em planejar as ações acadêmico-administrativas, 

respeitando sua identidade e com base nos resultados evidenciados em processos 

avaliativos internos e externos, que vêm demandando, ao longo de sua trajetória, o 

envolvimento dos segmentos institucionais na busca de qualidade dos serviços 

prestados à comunidade intra e extramuros.   

Tem como visão “Ser uma Instituição reconhecida entre as 10 melhores 

universidades particulares do Brasil, operando nacionalmente em todas as áreas do 

saber, promovendo uma experiência positiva para o aluno nos níveis pessoal e 

profissional, além da sala de aula”. 

Seus valores são “Fé, liberdade, paz, solidariedade, honestidade, justiça, 

dignidade e tolerância”, conforme mostra a Figura 1.   

 
Figura 1: Fundamentos Institucionais da Unigranrio 
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2.3. Dados Socioeconômicos e Socioambientais das Regiões de Atuação 

A UNIGRANRIO se dedica a analisar sua capacidade de inserção no 

desenvolvimento cultural, econômico, social e ambiental nos municípios e regiões em 

que atua. A Instituição considera essencial a inter-relação entre os vetores constituintes 

do desenvolvimento real da humanidade e o compromisso, sempre presente, com a 

melhoria da qualidade de vida, conforme expressa sua Missão, e tem como abordagem 

transversal em seus currículos, programas e projetos, a Responsabilidade Social.  

2.3.1.Aspectos sócio demográficos do Estado e do Município do Rio de Janeiro 

O Estado do Rio de Janeiro tem extensão territorial de 43.781,588 km2 e é 

composto por 92 municípios, distribuídos em oito regiões de Governo, segundo o Centro 

de Estatísticas, Estudos e Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (CEPERJ, 2017). Conforme 

o informativo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE Estados, 2017), a 

população estimada totaliza 16.718.956 habitantes em 2017, sendo a densidade 

demográfica de 365,23 habitantes/km² e o crescimento demográfico de 1,3% ao ano. 

Devido ao expressivo aumento populacional dos últimos anos, o Rio de Janeiro é 

o terceiro estado mais populoso do Brasil; é também um dos estados de maior índice de 

urbanização, com 96,7% da população residindo em áreas urbanas, segundo o Censo 

do IBGE (2010). Ocupa o 4° lugar no ranking nacional do Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH), com média de 0,761, conforme o Radar IDHM (2016). A taxa de 

alfabetização é de 95,6%, a terceira maior do país, e a média de escolaridade é a 

segunda melhor do Brasil, com 45,6% de sua população com oito anos ou mais de 

estudos (IBGE, 2010). É também o segundo maior polo de riqueza do país (IBGE, 2013), 

dispondo de 70% da economia do Estado no setor industrial, com destaque para 

refinarias de petróleo, indústrias da construção naval, metalúrgicas, petro-gás-químicas, 

siderúrgicas, têxteis, gráficas, farmacêuticas, de bebidas e moveleiras. 

Na perspectiva de um crescimento sustentável, como consta no Plano de 

Desenvolvimento Institucional - PDI, a UNIGRANRIO expandiu suas atividades para a 

cidade do Rio de Janeiro, com a instalação de três unidades: Lapa, no centro do 

Município do Rio de Janeiro; Barra da Tijuca, na Zona Oeste; e Carioca, no bairro Vicente 

de Carvalho. Essas unidades foram planejadas para atender às necessidades e 

especificidades da população e do mercado de trabalho de cada região. 

O planejamento para a expansão dos campi e unidades seguiu as políticas e os 

objetivos previstos no PDI e nas decisões contidas no Estatuto e Regimento Geral da 
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UNIGRANRIO, baseou- se na análise de indicadores econômicos e sociais das 

microrregiões onde foram instalados, assim como considerou a distribuição geográfica, 

a demanda reprimida por educação superior, a população do ensino médio, a 

demanda por cursos superiores, a oferta de vagas e as taxas bruta e líquida de 

matriculados na educação superior. Ainda seguindo os Referenciais de Qualidade para 

Educação Superior a Distância do MEC (Brasil, 2007), uniu-se aos esforços do Governo 

Federal no atendimento das metas e dos princípios norteadores do Plano Nacional de 

Educação para os próximos dez anos (PNE 2011-2020). 

Nesse sentido, a UNIGRANRIO tem dado sua efetiva parcela de contribuição para 

o alcance das metas do Plano Nacional de Educação (PNE, 2014) da seguinte forma:  

- Promovendo a inclusão social pela educação expressa em sua missão; 

- Formando profissionais qualificados para o mercado de trabalho; 

- Expandindo a oferta de vagas; 

- Mantendo a qualidade do ensino no Estado Rio de Janeiro.  

Estar presente nessas localidades significa favorecer a inclusão educacional e 

cultural de parte significativa da população do Rio de Janeiro. Além disso, a experiência 

acumulada pela Universidade ao longo de seus mais de 45 anos de existência lhe 

garante credibilidade e respeito junto à sociedade. 

A área rural deste município e seu centro administrativo têm sido importantes no 

fortalecimento da região. Sua localização, atendendo a vários municípios e localidades 

próximos, lhe dá a relevância que tem na região. Empresas voltadas para a atividade 

industrial e logística, juntam-se a uma gama de empreendimentos locais 

potencializando o mercado de atuação dos egressos da UNIGRANRIO. O Quadro 1 

mostra os dados socioeconômicos dos municípios atendidos pela UNIGRANRIO no 

Estado do Rio de Janeiro 
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MUNICÍPIO ÁREA (KM2)  POPULAÇÃO 
 

DENSIDADE 
DEMOGRÁFICA 
(HAB./KM2)  

PIB PER 
CAPITA 
(REAIS – 
2017) 

IDHM 
(2010) 

Duque de 
Caxias 

467,619 890.997 1.828,51 39.779,40 0,761 

Macaé 1.216,846 244.139 169,89 88.863,40 0,764 

Magé 388,496 237420 585,13 15.026,60 0,709 

Nova Iguaçu 521,247 798.647 1.527,60 19.750,93 0,713 

Rio de 
Janeiro 

1.200,278 6.520.266 5.265,82 49.527,98 0,799 

São João de 
Meriti 

35,216 460.461 13.024,56 17.218,20 0,719 

Silva Jardim 937,547 21.253 22,77 17.556,35 0,654 

Quadro 1 - Dados socioeconômicos - Municípios RJ 
Fonte: IBGE Cidades (consulta em maio 2018) 

 

O Rio é uma metrópole global, extremamente atrativa, polo cultural é uma das 

principais entradas de turistas no Brasil e destino de ¼ de todos os investimentos 

estrangeiros no país.  A economia do Município do Rio de Janeiro, como uma cidade 

moderna e desenvolvida, está basicamente ligada ao comércio e aos serviços, 

atividades que contribuem com 85% do valor do PIB. O PIB per capita do Município 

referente ao ano de 2015, de acordo com o IBGE, é de R$ 49.527,98. 

A UNIGRANRIO Barra Tijuca está inserida na Área de Planejamento da cidade do 

Rio de Janeiro número quatro, (AP4), que compreende as Regiões Administrativas da 

XVI (Baixada de Jacarepaguá), XXIV (Barra da Tijuca) e XXXIV (Cidade de Deus). Os 

bairros que as compõem estão distribuídos da seguinte forma:  

- XVI Região Administrativa: Jacarepaguá, Anil, Gardênia Azul, Curicica, 

Freguesia, Pechincha, Taquara, Tanque, Praça Seca e Vila Valqueire;  

- XXIV Região Administrativa: Barra da Tijuca, Joá, Itanhangá, Camorim, 

Vargem Grande, Vargem Pequena, Recreio dos Bandeirantes e Grumari;  

- XXXIV Região Administrativa: Cidade de Deus.  

A AP4 constitui a segunda área em extensão territorial da cidade, com 314 Km², 

sendo a mais importante em expansão urbana. Concentra núcleos habitacionais de 

alta, média e baixa renda, além de grandes centros culturais e comerciais. Tal 

conformidade urbana vem gerando contrastes em relação às desigualdades sociais e 

às diferentes demandas por serviços de saúde e de infraestrutura econômica e social 

que interferem nos determinantes sociais da saúde da população residente, 

trabalhadora e circulante no território.  
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Das cincos áreas de planejamento da cidade do Rio de Janeiro, a AP4 foi a que 

mais experimentou a expansão populacional, 33,4% entre os dois últimos censos 

realizados (2000 e 2010). O maior crescimento desta AP foi estimulado principalmente 

pela explosão da região administrativa (RA) Barra da Tijuca, cujo o total de habitantes 

passou de 174.353 em 2000 para 300.823, o maior crescimento da cidade, (72,5%, em 

dez anos). Já a Região Administrativa de Jacarepaguá é, atualmente, a região mais 

populosa da cidade, com 572.617 habitantes. Também, de acordo com o último censo 

de 2010, a região da Barra da Tijuca e Jacarepaguá foram as que apresentaram maior 

área licenciada para a construção civil, chegando a 93 mil m². Com população 

residente estimada de 1.057.755 no ano de 2010, sendo 50% usuária do Sistema Único 

de Saúde (SUS), a AP4 continua sendo o maior vetor de crescimento demográfico da 

cidade, por ainda possuir espaços livres. Na prática, a crescente especulação 

imobiliária e a ocupação desordenada do solo pelos aglomerados subnormais, em 

locais onde são precárias as condições sanitárias, configuram um cenário preocupante 

do ponto de vista da Vigilância em Saúde. 

Em relação à Rede de Atenção Primária, a demanda pela ampliação do raio de 

ação dos territórios intensificou o compromisso em ampliar a oferta de serviços de saúde 

que atendam as necessidades desta população. Os serviços de saúde são organizados 

em Territórios Integrados de Atenção à Saúde (TEIAS): Território Recreio (Centro 

municipal de Saúde (CMS) Harvey Ribeiro Souza Filho, CMS Cecília Donnangelo, CMS 

Novo Palmares); Território Cidade de Deus (CMS Hamilton Land, CMS Luiz Gonzaga, CMS 

Canal do Anil, CAPS Arthur Bispo do Rosário, CAPS Infantil e Adolescente Eliza Santa 

Roza, UPA Cidade de Deus); Território Tanque (CMS Jorge Saldanha Bandeira de Mello, 

POLICLÍNICA Newton Bethlem, CMS Santa Maria, CMS Curicica, UPA Taquara).  

Visando gerenciar as ofertas de serviços de toda a cidade do Rio de Janeiro, em 

2009 foi implantado o SISREGIII - Sistema de Regulação de Consultas e Procedimentos 

de Média e Alta Complexidade. A partir desta nova estrutura os serviços que não eram 

oferecidos na Área passaram a ser direcionados a este Sistema, a fim de contemplar as 

demandas da população.  

Os importantes avanços e contradições no desenvolvimento econômico-social 

das últimas décadas são também observados na situação da saúde. Na AP4, o Território 

da Cidade de Deus destaca-se pelas condições desiguais de habitação, emprego e 

trabalho, ambiente e saúde, e acesso à informação. Neste sentido, os investimentos em 

Equipamentos de Saúde que contribuíssem para a superação dos problemas tornaram-
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se indispensáveis. Em resposta a essas necessidades em maio de 2010 foi inaugurada a 

UPA 24 horas da Cidade de Deus.  

No ano de 2010, o total de procedimentos realizados pelas Unidades foi de 

2.052.166, demonstrando um crescimento de 4,5% em relação ao mesmo período de 

2009. A proposta para 2011 em relação à ampliação da Atenção Primária foi a 

expansão da Estratégia Saúde da Família, aumentando em 27,2% a cobertura nas 

ações básicas de saúde na AP4. Em cumprimento ao cronograma proposto, foi 

inaugurada em fevereiro de 2011 a primeira das quatro Clínicas da Família previstas 

para a AP4.  

Entre os anos de 2011 e 2014 apenas 2 unidades de atenção Primária foram 

inauguradas, promovendo cobertura parcial das localidades de Gardênia Azul e Rio 

das Pedras. Todavia, a maior expansão da Atenção Primária se deu a partir de 2014 

com a inauguração de mais 6 unidades de saúde da família cobrindo 50% do território 

com ações da atenção Primária. Esta expansão veio sucedida por uma necessidade 

de se qualificar as ações no território com inúmeras iniciativas de se consolidar e 

sustentar a reforma da Atenção Primária na região.  

A Maternidade Leila Diniz, com serviços de alta complexidade, é maternidade 

que serve de referência para as gestantes de Alto Risco da região. 

Ainda pode-se citar o caso do hospital de reabilitação da rede Sarah, que se 

constitui numa organização pública não-estatal, vinculada ao Ministério da Saúde 

através de contratos de gestão 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Unigranrio - Unidade Barra da Tijuca          Curso de Medicina   Projeto Pedagógico   2018         Página 16 de 145 

 

2.3.2.Problemas de Saúde 

Em que pesem os indicadores econômicos, verifica-se que ainda são muitas as 

necessidades da população em relação à saúde e o currículo do Curso de Medicina 

busca contemplar o atendimento à essas necessidades. 

Seis grandes grupos de causas de morte responderam, em média, por 80% das 

causas de morte dos cariocas entre 2000 e 2012, a saber: Doenças Cardiovasculares 

(DCVs); Neoplasias (Câncer); Doenças Endócrino-Metabólicas (DEMs); Doenças do 

Aparelho Respiratório (DARs); Sinais e Sintomas Mal Definidos (Causas Mal Definidas) e 

Causas Externas. Contudo, é importante destacar que, ao longo dos últimos 13 anos, a 

participação de cada um desses grupos de causas mudou. As DCVs praticamente não 

alteram a sua importância, sendo responsáveis, em média, por 1/3 das mortes. As mortes 

decorrentes de câncer cresceram 11%, mantendo-se na 2ª causa de morte. O grupo 

que mais cresceu foi o das DAR s, 22%, passando da 5ª para a 3ª colocação. As Causas 

Mal Definidas e as Causas Externas, por outro lado, diminuíram sua parcela na 

causalidade dos óbitos, apresentando, respectivamente 55% e 27% de decréscimo, 

com as Causas Mal Definidas caindo do 4º para o 7º lugar, enquanto que as Causas 

Externas caíram apenas uma posição.  

No que tange ao comprometimento da saúde da mulher e do concepto, 

constituem aspectos relevantes da região metropolitana I, as elevadas taxas de 

mortalidade materna (79,1 segundo o Relatório Anula do CEPCMM – RJ -SES – 2015) e o 

elevado número de casos de sífilis congênita (2.758 – Ficha técnica da SES para a RM I- 

2016) 

2.3.3.Promoção da sustentabilidade socioambiental  

A promoção da sustentabilidade na gestão e nas atividades de ensino, pesquisa 

e extensão demanda ações da UNIGRANRIO no sentido de promover ambientes e 

projetos economicamente viáveis e ecologicamente corretos. Nesse sentido, atende à 

orientação para a destinação ambiental de resíduos por ela gerados, em 

conformidade com a Lei Nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 DOU 03.08.2010 e com as 

Resoluções: ANVISA RDC 306 de 2004 e CONAMA nº 358 de 2005, por intermédio da 

Comissão de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde.  

Desde 2009, adotou-se a modalidade de compactação dos resíduos comuns, 

através de máquina compactadora, no local de recebimento dos resíduos comuns. Esta 

modalidade de gestão de resíduos trouxe a opção de segregação dos resíduos 
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recicláveis, no ato da compactação. Após cinco anos, concluiu-se que a adoção da 

modalidade de compactação garantiu que os resíduos segregados (separação de 

plástico, vidro, metal e papel) fossem destinados a um ambiente de reciclagem 

devidamente registrado e aprovado pelo órgão ambiental do Estado. O resíduo 

comum, após a segregação dos resíduos recicláveis é encaminhado para a Central de 

Tratamento de Resíduos de Nova Iguaçu- RJ (CTR).  

Programa Escola Verde – Com o objetivo de promover a sustentabilidade 

socioambiental, a UNIGRANRIO realiza o Programa Escola Verde, em parceria com o 

Grupo Bayer. O projeto Escola Verde é um programa integrado de responsabilidade 

social, tendo como foco o meio ambiente, cujos eixos versam sobre: educação, saúde 

e sociedade. O projeto é desenvolvido na UNIGRANRIO e no Clube da Bayer (Belford 

Roxo). Como produto, o projeto elaborou a Cartilha Escola Verde. 

2.3.4.Projetos e grupos de pesquisa destinados ao estudo da temática 

socioambiental 

- Educação em áreas de Conflito: Cidadania, Justiça Ambiental e Juventude 

na região hidrográfica da Baía de Guanabara. 

- Justiças Ambientais, Tecnologias e Culturas Juvenis. 

- Conflitos ambientais relacionados ao complexo fluxo e os problemas de 

gestão das áreas urbanas. 

- Conciliação entre crescimento organizacional, sustentabilidade ecológica e 

bem comum, possibilidade ou utopia? Uma investigação a partir de múltiplas 

vozes. 

- Centro de desenvolvimento regional: capacitação para desenvolvimento 

sustentável. 

- Centro de referência mais baixada: portal web de desenvolvimento. 

- Coordenação de estudos sobre desenvolvimento sustentável MAIS Baixada. 

- Organizações e estratégias de gestão: sustentabilidade, competitividade e 

as funções da administração. 
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2.4.  Histórico da UNIGRANRIO 

A Universidade do Grande Rio “Prof. José de Souza Herdy” - UNIGRANRIO é uma 

instituição de ensino superior mantida pela Sociedade Nilza Cordeiro Herdy de 

Educação e Cultura S/S LTDA, legalmente constituída e registrada no 2º Ofício de 

Registro de Pessoas Jurídicas de Duque de Caxias-RJ, com sede em Duque de Caxias, 

Estado do Rio de Janeiro.  

O embrião da futura universidade surgiu em 1972, inicialmente como Instituto 

Superior de Estudos Sociais, com a oferta dos cursos de Administração e Ciências 

Contábeis. Em 1973, foi criada a Faculdade de Educação, Ciências e Letras “Grande 

Rio”, com os cursos de Pedagogia e Letras. 

Na década de 80, foram criados os cursos de Odontologia, Enfermagem e 

Farmácia que passaram a integrar a Faculdade de Ciências da Saúde “Grande Rio”. 

Posteriormente, as Faculdades e o Instituto passaram a denominar-se Faculdades Unidas 

Grande Rio, acrescentando a ela o curso de Ciências, com habilitações em Biologia, 

Matemática e Química. A partir de julho de 1992, foi feita a reestruturação desse curso 

que foi desdobrado para licenciaturas e bacharelados em Matemática, Química e 

Ciências Biológicas.  

O reconhecimento como Universidade do Grande Rio “Professor José de Souza 

Herdy” – UNIGRANRIO se deu através da Portaria MEC n° 940, de 16 de junho de 1994. 

Nesse ano foram criados os cursos de Direito, Informática e Secretariado Executivo 

Bilíngue. Em 1995, a Universidade criou o Curso de Medicina Veterinária e incorporou a 

habilitação Português-Espanhol, ao Curso de Letras. 

Os anos 90 marcaram um intenso crescimento da UNIGRANRIO, traduzido pela 

oficialização dos seus campi-sedes; em Duque de Caxias (principal), no município de 

Silva Jardim, e na cidade do Rio de Janeiro, com a edição da Portaria MEC n° 2.299, de 

22 de dezembro de 1997, que aprovou as alterações do Estatuto da UNIGRANRIO, 

ratificando a existência destes três campi-sedes.  

Além dos cursos de Odontologia, Enfermagem, Farmácia, Ciências Biológicas e 

Medicina Veterinária, foram criados em 1997, os cursos de Medicina e Fisioterapia.  

Em 2001, foi criado o curso de Educação Física e, no início de 2003, o portfólio de 

cursos foi ampliado com o lançamento do Curso Superior de Tecnologia em Exploração 

de Petróleo e Gás, Curso de Serviço Social, e licenciatura em Informática. 
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Em 2004, a UNIGRANRIO criou o curso de Nutrição, complementando a área de 

saúde, e as licenciaturas em Artes Visuais e História, contribuindo para o enriquecimento 

da formação de professores para a educação básica. Em seguida, também, passou a 

ofertar os Cursos Superiores de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos e em 

Marketing. A expansão da UNIGRANRIO prosseguiu em 2004 a partir da parceria com 

dois tradicionais Colégios de Duque de Caxias, que se somaram às demais unidades de 

ensino da Universidade. Em 2005, foram ofertados os Cursos Superiores de Tecnologia 

em Radiologia, e em Gestão Ambiental. 

Em 2005, foi inaugurada a Unidade Barra da Tijuca, vinculada ao Campus II da 

UNIGRANRIO (Rio de Janeiro), com autonomia na gestão dos seus cursos que incluem a 

graduação na área da saúde e cursos de pós-graduação. 

Em 2006, foram criados os cursos de Comunicação Social – Publicidade e 

Propaganda, Engenharia de Produção, Engenharia de Petróleo e Gás e os Cursos 

Superiores de Tecnologia em Estética e Cosmética, e em Logística. 

O Curso de Medicina da UNIGRANRIO foi implantado em 1997, no campus Duque 

de Caxias, cumprindo as metas estabelecidas no PDI da Instituição e as Diretrizes 

Curriculares para os cursos de Bacharelado. Apoiados pela excelência institucional da 

UNIGRANRIO, visa qualificar profissionais na área médica no município do Rio de Janeiro.  

Na Unidade Barra da Tijuca, campus II – Rio de Janeiro - o curso começou no 

segundo semestre de 2007 e foi reconhecido pelo MEC em agosto 2012, com nota 4,2 

na dimensão organização didático-pedagógica, 4,6 na dimensão corpo docente e 4,1 

na dimensão infraestrutura, sendo o conceito final 4 (quatro). A colação de grau da 

primeira turma foi em julho de 2013 e, até início de 2018, dez turmas foram formadas, o 

que corresponde a 504 egressos.  

As Unidade Barra da Tijuca, constitui um Centro Integrado de Ensino em Saúde, 

por congregar os cursos de Medicina, Enfermagem, Biomedicina, Estética e 

Odontologia e incluir o Centro Médico Nilza Cordeiro Herdy, cenário próprio da 

UNIGRANRIO e, referência para as unidades básicas de saúde locais   

As características físicas e estruturais da Unidade Barra da Tijuca estão descritas 

no Item 6 – Infraestrutura. 

Atenta às solicitações do mundo do trabalho e sem descurar de seu compromisso 

de oferecer educação de qualidade, a UNIGRANRIO acrescentou ao seu rol de cursos, 
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em 2011, o bacharelado em Engenharia Química, e os Superiores de Tecnologia em 

Moda, em Gestão Financeira, em Redes de Computadores e em Design Gráfico. No 

primeiro semestre de 2012 foram iniciados os cursos de bacharelado em Engenharia 

Civil, Arquitetura e Urbanismo, Jornalismo e Teologia. Em 2014, a UNIGRANRIO passou a 

ofertar os cursos de Biomedicina e de Engenharia Ambiental.  

A atuação da UNIGRANRIO tem se consolidado em regiões com expressivo e 

crescente contingente populacional e elevada densidade demográfica. Com o 

objetivo de ampliar a sua área de atuação, a Universidade tem hoje, além dos três 

campi originais, os que foram posteriormente credenciados pelo MEC: Magé (Campus 

IV), São João de Meriti (Campus V), Macaé (Campus VI) e Nova Iguaçu (Campus VII). 

Vinculadas aos campi homologados em 1997, como campus sede, encontram-se em 

funcionamento as unidades localizadas em Santa Cruz da Serra e Casimiro de Abreu, 

pertencentes ao Campus Duque de Caxias; e as unidades localizadas na Barra da Tijuca 

e na Vila da Penha, pertencentes ao Campus Rio de Janeiro/Lapa. Em 28 de maio de 

2012 foi publicado o Ato de Recredenciamento da Universidade, a Portaria MEC n° 690. 

O ano de 2014 constituiu-se em novo marco na trajetória da UNIGRANRIO com o 

credenciamento da Universidade para a oferta da modalidade de Ensino a Distância 

(EaD), mediante Portaria Ministerial nº 159, de 19 de fevereiro de 2014, com a 

autorização do Curso de Administração e do lançamento do Curso Superior de 

Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, além da oferta de cursos de Pós-

graduação Lato Sensu, nesta modalidade. Para tal, foi criada a unidade de gestão 

denominada Núcleo de Educação a Distância (NEaD), por meio da Resolução nº 

51/2007, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como um órgão vinculado à 

Reitoria, com competência para implementar as políticas e diretrizes para a Educação 

a Distância (EaD) estabelecidas no âmbito da instituição. 

O processo de internacionalização dos alunos da UNIGRANRIO foi iniciado a partir 

da adesão ao Programa Ciências Sem Fronteiras (2011), do qual já participaram 24  

alunos do Curso de Medicina.  Em 2015 foi autorizado o Bacharelado em Psicologia em 

Duque de Caxias, tendo suas atividades iniciadas em 2016. E, em 2016, foram criados os 

Cursos Superiores de Tecnologia em Processos Gerenciais e em Gestão Pública. No 

âmbito da pós-graduação stricto sensu o Quadro 2 ilustra o histórico do 

credenciamento dos cursos, reconhecidos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES). 
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CURSO NÍVEL FORMAÇÃO CONCEITO 
CAPES 

ATO LEGAL 
RENOVAÇÃO 

Administração Doutorado Acadêmica 5 Portaria MEC nº 188, 
D.O.U de 09/03/2015 

Administração Mestrado Acadêmica 5 Portaria MEC nº 656, 
Republicada D.O.U de 
27/07/2017 

Biomedicina 
Translacional 

Doutorado Acadêmica 4 Portaria MEC nº 919, 
D.O.U de 19/08/2016 

Biomedicina 
Translacional 

Mestrado Acadêmico 4 Portaria MEC nº 919, 
D.O.U de 19/08/2016 

Ensino das Ciências 
na Educação 
Básica 

Mestrado Profissional 4 Portaria MEC nº 656, 
Republicada D.O.U 
27/07/2017 

Humanidades, 
Culturas e Artes 

Doutorado Acadêmica 4 Portaria MEC nº 326, 
D.O.U 10/03/2017 

Humanidades, 
Culturas e Artes 

Mestrado Acadêmica 4 Portaria MEC nº 656, 
Republicada D.O.U 
27/07/2017 

Odonologia Mestrado Profissional 4 Portaria MEC nº 656, 
Republicada D.O.U 
27/07/2017 

Odontologia Clínica 
e Experimental 

Doutorado Acadêmica 4 Portaria MEC nº 256, 
D.O.U de 16/02/2017 

Quadro 2- Programas de Pós-graduação Stricto Sensu 
Fonte: PROPEP/março 2018 
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3. CONTEXTUALIZAÇÃO DO CURSO  

 

3.1. Dados gerais do Cursos 

Curso: Medicina 

Habilitação: Bacharelado 

Documentação: Autorizado pela Resolução CONSEPE nº11/07 de 15 de março de 

2007 e reconhecido pela Portaria MEC nº 81, de 01 de março de 2013. 

Titulação: Médico 

Diplomação: Medicina 

Regime: Fluxo curricular/ Crédito 

Admissão do aluno: Processo seletivo – Concurso Vestibular e egressos do ENEM 

(Aproveitamento dos resultados do Exame Nacional do Ensino Médio). 

Número de vagas: 55 semestrais  

Turno de funcionamento: Integral 

Período de Conclusão do Curso: Mínimo de 12 semestres e máximo de 24 semestres 

Carga Horária Obrigatória: A carga horária total do curso é de 8.820 horas, sendo 

3.580 horas referentes ao Internato. 

Coordenador Geral do Curso: Prof. Dr. Alexandre José Baptista Trajano 

Coordenadora Adjunta do Curso: Unidade Barra da Tijuca: Profa. Andrea Regina 

dos Santos Murga da Rocha 

3.2. Importância do Curso de Medicina para a Região 

Na Barra da Tijuca, parte significativa da população é usuária do Sistema Único 

de Saúde (SUS) e o Curso de Medicina da UNIGRANRIO, em parceria com a Secretaria 

Municipal de Saúde, busca favorecer a melhoria dos indicadores de saúde desta 

região. 

Conforme descrito no item 2.3.1, o Curso de Medicina está inserido na área 

Programática 4 - AP4   cuja população possui variados níveis de e variada demanda 

por serviços relacionados à saúde e essas características constituem constante desafio 
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para a administração pública. O Município do Rio de Janeiro, na região, é gestor de seis 

unidades Básicas de Saúde, cinco Unidades de Saúde da Família, totalizando doze 

equipes; uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) municipal, um hospital de 

emergência, um de emergência psiquiátrica, um de assistência clínica, um hospital 

geral e um instituto de assistência psiquiátrica. O estado do RJ é gestor de um instituto 

de dermatologia, um hospital especializado em tuberculose e uma UPA. O governo 

federal é gestor, na região um hospital geral.  

Nesse contexto, o Curso de Medicina desenvolve as suas atividades na Av. Ayrton 

Senna, 3.383, e nos centros municipais de saúde, clínicas de saúde da família, hospitais 

municipais e federais da região e tem contribuído para a transformação da vida da 

população através do compromisso e responsabilidades com a rede de saúde local, 

em função do seu envolvimento com as demandas econômicas, sociais, culturais, 

políticas e ambientais da Barra da Tijuca e adjacências da APA 4.  

Em 2009, a implantação do Centro Médico Nilza Cordeiro Herdy, que faz parte do 

complexo Universitário do Centro Integrado de Ensino em Saúde, da Unidade Barra da 

Tijuca, formalizou a parceria da UNIGRANRIO com a Secretaria Municipal de Saúde do 

Rio de Janeiro, através de Acordos de Cooperação Técnica. Esse Centro Médico 

constitui elemento integrador entre os cursos da área de saúde existentes na Unidade 

Barra da Tijuca sendo sede de ações de graduação e pós-graduação. 

A UNIGRANRIO, ao ofertar o Curso de Medicina, atende não somente à demanda 

de qualificação profissional e aos requisitos regulatórios, mas também responde, de 

igual modo, à carência de formação superior em Medicina relativa ao escopo regional, 

suprindo demanda atual e cumprindo posicionamento estratégico educacional, com 

o objetivo de tornar-se um centro de referência na área médica no Rio de Janeiro com 

a perspectiva de formar profissionais capazes de melhorar a qualidade de vida da 

população.. 

O Curso de Medicina prepara o aluno para atender às demandas do mundo do 

trabalho, oportunizar sua atualização através da educação continuada, desenvolver 

sua autonomia para que aprofunde seus conhecimentos, com vistas a desenvolver as 

competências, habilidades e atitudes requeridas para o exercício profissional e da 

cidadania. 

A partir do princípio constitucional de que a saúde é um direito de todos, a 

democratização da assistência médica e dos cuidados de saúde com qualidade 
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resulta na demanda por novas formas de organização do trabalho médico em tarefas 

cooperativas no âmbito da equipe multidisciplinar de saúde, expandindo as 

competências individuais no trabalho coletivo que resulte na saúde dos indivíduos e 

das coletividades que, também em função das transformações demográficas e 

epidemiológicas, trazem consigo novas necessidades e aspiram condições de 

equidade no acesso e na qualidade do atendimento. 

Com essa visão, o Curso de Medicina da UNIGRANRIO visa formar profissionais de 

alto nível técnico e com sólida base humanista, compromissados com a integralidade 

de ações de promoção da saúde, prevenção e tratamento das doenças e agravos, e 

recuperação e reabilitação dos pacientes. A formação do médico leva em conta o 

indivíduo, seus familiares e seu ambiente social e, no contexto do Sistema Único de 

Saúde, se propõe a atender à necessidade de melhoria da qualidade de vida e dos 

cuidados em saúde na prática médica, inclusive no Programa de Saúde da Família.  

Assim, o  Curso de Medicina vem contribuir para o atendimento das expectativas 

da sociedade e dos estudantes, de forma que estes tenham a oportunidade de 

formação adequada às exigências atuais do mercado de trabalho especialmente no 

Sistema Único de Saúde; de participação  cooperativa nas atividades teóricas, práticas 

e de pesquisas e, de estabelecer a contínua aplicação dos estudos ao trabalho do 

Médico pois estará, desde o início do Curso, em contato direto com a atividade 

profissional, capacitando-se para as oportunidades na própria carreira.  

O Curso de Medicina da UNIGRANRIO possui convênios e parcerias, nas esferas 

pública e privada, para a disponibilização de cenários de ensino-aprendizagem nas 

unidades de saúde da Secretaria Municipal e Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, 

Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias, e em unidades da Rede D’Or.  

Ainda na perspectiva da formação profissional, o Curso de Medicina está 

articulado com os seguintes programas de residência médica em que atuam docentes 

do Curso: 

Convênio com o Programa de Residência Médica do Hospital Municipal Moacyr 

Rodrigues do Carmo – nas áreas de Cirurgia e Anestesiologia. 

Contrato de Parceria com o Instituto Unimed, para o treinamento ambulatorial dos 

Residentes de Clínica Médica e Cardiologia da referida Instituição, nas áreas de Clínica 

Médica e de Cardiologia, 
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A proposta do Curso é atender às atuais necessidades pedagógicas de 

renovação do modo de ensinar Medicina em conformidade com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCNs), com vistas à sua atuação no mundo do trabalho, 

especialmente no Sistema Único de Saúde.  

Em função da organização didático-pedagógica, do corpo docente, da 

infraestrutura e das parcerias e convênios que possui, o Curso de Medicina oportuniza 

aos alunos, o contato com o que há de moderno em relação ao conhecimento, às 

pesquisas e às tecnologias utilizadas mundialmente na área da Medicina, com vistas à 

formação de profissionais capacitados para atender às características da sociedade 

atual em que o principal ativo é o conhecimento e na qual as mudanças são cada vez 

mais rápidas. 
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4. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

 

4.1. Contexto Educacional do Curso de Medicina 

A missão da UNIGRANRIO – “promover a qualidade de vida, tendo como 

instrumento básico o processo educacional”, se encontra alicerçada nos valores 

institucionais e nos pilares da sustentabilidade, empregabilidade e empreendedorismo, 

tendo como abordagem transversal a responsabilidade social. Dessa forma, norteia as 

políticas e diretrizes do modelo de ensino-aprendizagem da Universidade e do Curso de 

Medicina.  

Assim, o Curso está pautado na busca da excelência, tendo como foco o 

desenvolvimento pessoal e profissional do estudante, concebido de modo a integrar, 

de modo indissociável, a formação humana e cidadã e a qualificação para o exercício 

profissional, com o compromisso de assegurar aos profissionais formados a capacidade 

de manter-se permanentemente em desenvolvimento, de modo a garantir-lhes a 

trabalhabilidade. 

Baseando-se nas pesquisas sobre as competências necessárias ao trabalhador 

diante do cenário contemporâneo do mercado de trabalho, a UNIGRANRIO conceitua 

a trabalhabilidade como a capacidade de o indivíduo dominar competências que 

apresentem real valor no mundo do trabalho, assumindo a responsabilidade por 

gerenciar o seu desenvolvimento e aperfeiçoamento permanentes, elevando suas 

oportunidades de melhoria de qualidade de vida.  

O processo formativo trazido pelo Curso de Medicina, tendo em vista a 

trabalhabilidade, leva os alunos a desenvolverem atividades práticas, atendendo às 

necessidades do desenvolvimento de competências e incentivando-os a buscar 

possíveis soluções para as situações vivenciadas no ambiente de trabalho. Além disso, 

tal processo compreende a formação contextualizada de sujeitos críticos, participativos 

e comprometidos com a construção de uma sociedade democrática, justa, plural, 

inclusiva e pautada nos princípios éticos e no respeito à diversidade e capazes de atuar 

de forma autônoma e assertiva no mundo do trabalho. 

Nesse sentido, o Projeto Pedagógico do Curso de Medicina é direcionado para 

uma formação pautada na vivência de situações próprias do exercício profissional, na 
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interdisciplinaridade e no planejamento de carreira, ao considerar o estudante como 

um profissional em desenvolvimento e lhe propiciar oportunidades de experiências em 

pesquisa e extensão, alinhadas com sua área de formação. A promoção da 

sustentabilidade socioambiental e a responsabilidade social estão expressas nos 

objetivos do Curso, voltados para a melhoria da qualidade de vida da população, por 

meio de seus projetos de ensino, pesquisa e extensão. 

Tendo como um dos princípios pedagógicos a indissociabilidade do ensino, da 

pesquisa e da extensão, o modelo de ensino-aprendizagem do Curso de Medicina 

vincula programas e projetos de pesquisa e de extensão, com um viés de aproximação 

com a sociedade. 

Tendo como propósito identificar e atender às demandas da comunidade e às 

necessidades de formação profissional em conexão com as demandas econômicas, 

sociais, culturais, políticas e ambientais; aplicar os conhecimentos produzidos na solução 

dos problemas identificados nessa relação de parceria; e gerar soluções e iniciativas 

inovadoras, de modo a cumprir o compromisso institucional de promover o 

desenvolvimento regional, caracterizado como parte de sua responsabilidade social. 

Ao efetivar a parceria com a sociedade, o Curso de Medicina desenvolveu seu 

Projeto Pedagógico tendo em vista a relevância acadêmica e social, ampliando e 

aprimorando continuamente as condições de oferta, além de contar com um corpo 

docente comprometido e qualificado e com uma infraestrutura adequada. 

Nesta perspectiva, o currículo do Curso se ancora nos quatro pilares estabelecidos 

pela UNESCO para a Educação do século XXI:  

- Aprender a conhecer, ao possibilitar a discussão e a construção de 

conhecimentos tecnocientíficos e humanos que baseiam a formação de um 

profissional generalista e com visão de mundo;  

- Aprender a fazer, ao oportunizar o desenvolvimento de competências a partir 

do confronto com simulações, vivências e práticas assistidas, desde o início do 

Curso;  

- Aprender a ser, ao trabalhar a dimensão atitudinal do conhecimento na 

prática, propiciando a formação da identidade como pessoa e como um 

profissional em desenvolvimento, e  
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- Aprender a conviver, por meio de metodologias que permitam a vivência do 

trabalho colaborativo e o espírito de equipe, assumindo a dinâmica da 

alteridade na convivência com o diferente. 

Afirmado este processo educativo, no qual o estudante é protagonista, 

corresponsável pelo seu percurso formativo, o professor se apresenta como facilitador 

do processo de aprendizagem, o Curso de Medicina optou por utilizar as Metodologias 

Ativas como uma das principais estratégias pedagógicas, entendidas como 

metodologias educacionais, nas quais “o estudante tem uma postura ativa em relação 

ao seu aprendizado numa situação prática de experiências, que lhe sejam desafiantes 

e lhe permitam pesquisar e descobrir soluções, aplicáveis à realidade”.  

Para tal, os docentes do Curso são capacitados e orientados para aplicarem 

adequadamente os modos de operacionalização e de avaliação diagnóstica, 

processual e somativa, com base nos princípios pedagógicos que sustentam o modelo 

de ensino-aprendizagem da Universidade e o Projeto Pedagógico do Curso.  

A definição por esses princípios pedagógicos e técnico-metodológicos justifica-se 

por irem ao encontro do cumprimento da missão e da visão da UNIGRANRIO, além de 

sustentar-se nos pilares estratégicos institucionais  que têm como abordagem transversal 

a responsabilidade social e, também, por estar de acordo com a finalidade da 

educação expressa na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), em seu 

artigo 2º: “o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho”.  

Essa concepção fundamenta os componentes do curso: os aspectos 

pedagógicos, os recursos humanos e a infraestrutura, de modo a atender as demandas 

de natureza cultural, econômica, ambiental, política e social. 

O Curso de Medicina desenvolve as suas atividades em ambulatório próprio, 

centros municipais de saúde, clínicas de saúde da família e hospitais municipais e 

estaduais. Os alunos e professores têm contribuído significativamente para a 

transformação da vida da população através do compromisso e responsabilidade com 

a rede de saúde local.   

No Município do Rio de Janeiro, a maior parte da população é usuária do Sistema 

Único de Saúde (SUS) e nossas parcerias com as Secretarias Municipal e Estadual de 

Saúde, contribuem para a melhoria dos indicadores de saúde desta região. Em função 
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dos convênios celebrados, os alunos têm acesso em diferentes momentos do Curso a 

estágios supervisionados e visitas técnicas nos diferentes níveis da rede de atenção.  

O Curso de Medicina prepara o aluno para atender às demandas do mundo do 

trabalho, oportunizar sua atualização através da educação permanente, desenvolver 

sua autonomia para que aprofunde seus conhecimentos, com vistas a desenvolver as 

competências, habilidades e atitudes requeridas para o exercício profissional e da 

cidadania dando a sua contribuição cultural, política, ambiental, econômica e social.  
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4.2. Políticas Institucionais no âmbito do Curso de Medicina 

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN, 2014) dos cursos de 

graduação em Medicina, a formação do profissional deverá assegurar o seguinte perfil 

profissional: “Médico, com formação generalista, humanista, crítica e reflexiva. 

Capacitado a atuar, pautado em princípios éticos, no processo de saúde-doença em 

seus diferentes níveis de atenção, com ações de promoção da saúde, prevenção e 

tratamento das doenças e agravos, e recuperação e reabilitação dos pacientes, na 

perspectiva da integralidade da assistência, com senso de responsabilidade social e 

compromisso com a cidadania, como promotor da saúde integral do ser humano”. 

Os conteúdos teóricos e teórico-práticos são desenvolvidos estabelecendo 

associações com as diversas realidades – de comunidades, empresas, escolas, 

laboratórios, unidades de saúde, dentre outros e, também, pela realização de 

atividades e visitas junto às mesmas, de forma que o aluno conecte suas aprendizagens 

com as necessidades e demandas locais de uma variedade de organizações. 

O Curso em consonância às políticas institucionais emanadas pelo Plano de 

Desenvolvimento Institucional - PDI e pelo Projeto Político Pedagógico Institucional - PPPI 

atua na construção de um projeto que articula ensino, pesquisa e extensão que podem 

ser exemplificados por projetos como o Ilumine e o Mutirão realizado no Centro de Ação 

Social Antônio Caldas Pinheiro CASACAP, conforme descrito no item 4.2.2 - Políticas de 

Extensão. 

A partir de 2014, a UNIGRANRIO reestruturou o Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI 2015-2019), o que gerou a adoção do Modelo Pedagógico Institucional 

vigente, e a reelaboração do Projeto Pedagógico de cada curso. 

O Projeto Pedagógico do Curso de Medicina se alinha com os valores, objetivos e 

pilares estratégicos da UNIGRANRIO, presentes nas atividades de ensino, pesquisa e 

extensão, que incluem os projetos de ações de responsabilidade social, inserindo os 

estudantes nas questões relacionadas à pluralidade étnico-racial, à temática indígena, 

e à sustentabilidade e preservação do meio ambiente.  

O objetivo dessa construção é que as políticas institucionais no âmbito do Curso 

confluam para a concretização da Missão Institucional e o fortalecimento de seus 

valores, por meio da implementação, atualização e avaliação das políticas 

institucionais constantes no PPPI e PDI. O atual PDI (2015-2019) serve como norteador 
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das políticas da instituição, o que se reflete no Projeto Pedagógico do Curso de 

Medicina, com vistas à formação do médico com visão ética e crítica da realidade 

local e regional, garantindo o estímulo à iniciação e à pesquisa científica, cultural e 

tecnológica de maneira interdisciplinar, e o compromisso com o modelo de 

desenvolvimento sustentável e voltado à qualidade de vida.  

Assim o projeto e a prática pedagógica do Curso de Medicina geram 

oportunidades de aprendizagem para os estudantes, de modo a alcançarem as 

competências previstas no perfil do egresso, sendo que as melhores práticas subsidiam 

a revisão das políticas no âmbito do curso, inclusive aqueles referentes às inovações 

introduzidas. O PPC e a prática pedagógica se encontram sintonizados com as diretrizes 

e políticas institucionais estabelecidas no âmbito do Curso.  

4.2.1.Políticas Diretoras   

O Curso de Medicina da UNIGRANRIO tem como premissa o entendimento de que 

o aluno deve ser capacitado para ser protagonista do processo de construção do seu 

conhecimento, e formado como cidadão consciente da importância de seu papel na 

sociedade. O Curso atende às Diretrizes Nacionais direcionadas ao Curso de Medicina, 

pelo Ministério da Educação, em 2014, e se estrutura em sintonia com os princípios e 

diretrizes do SUS, que preconizam a saúde como direito fundamental do ser humano, 

com acesso igualitário e atenção integral à saúde.  

Dessa forma, e considerando a articulação entre conhecimentos, habilidades e 

atitudes desenvolvidas durante o Curso e necessárias ao futuro exercício profissional do 

médico, as políticas diretoras para a formação em Medicina abrangem as áreas de 

Atenção à Saúde, Gestão em Saúde e Educação em Saúde.  

Na área de atenção à saúde, as políticas diretoras estabelecem que o egresso 

do Curso de Medicina deve desenvolver competências relacionadas à diversidade 

biológica, subjetiva, étnico-racial, de gênero, orientação sexual, socioeconômica, 

política, ambiental, cultural, ética e demais aspectos da diversidade humana e dos 

grupos sociais a fim de efetivar o seguinte:  

- Acesso universal e equidade nos serviços de saúde; 

- Integralidade e humanização do cuidado; 

- Qualidade na atenção à saúde;  

- Segurança na realização de processos e procedimentos; 

- Preservação da biodiversidade com sustentabilidade; 



 
 

Unigranrio - Unidade Barra da Tijuca          Curso de Medicina   Projeto Pedagógico   2018         Página 32 de 145 

 

- Ética profissional; 

- Comunicação amigável e sigilosa com usuários, familiares, comunidades e 

membros das equipes profissionais; 

-  Promoção da saúde; 

- Cuidado centrado na pessoa, na família e na comunidade; 

- Promoção da equidade no cuidado adequado e eficiente das pessoas com 

deficiência.  

Na área de Gestão em Saúde, as políticas diretoras estabelecem que o Curso visa 

a formação do médico capaz de compreender os princípios, diretrizes e políticas do 

sistema de saúde, e apto a participar de ações de gerenciamento e administração 

para promover o bem-estar da comunidade por intermédio de:   

- Gestão do Cuidado; 

-  Valorização da Vida; 

- Tomada de Decisões com base na análise crítica e contextualizada das 

evidências científicas, da escuta ativa dos diversos atores;   

- Comunicação efetiva e, quando possível, com o uso das novas tecnologias 

da informação e comunicação; 

- Liderança exercitada na horizontalidade das relações interpessoais; 

- Trabalho em equipe; 

- Colaboração na construção do sistema de saúde e na elaboração da 

política de saúde brasileira;  

- Participação social e articulada nos campos de ensino e aprendizagem das 

redes de atenção à saúde. 

Na área de Educação em Saúde, o graduando, conforme as políicas diretoras, 

deverá corresponsabilizar-se pela própria formação inicial, continuada e em serviço, 

bem como pela autonomia intelectual e responsabilidade social, ao mesmo tempo em 

que se compromete com a formação das futuras gerações de profissionais de saúde, e 

com o estímulo à mobilidade acadêmica e profissional, objetivando:   

- Aprender a aprender; 

- Aprender com autonomia; 

- Aprender interprofissionalmente; 

- Aprender em situações e ambientes protegidos e controlados, ou em 

simulações da realidade; 
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- Comprometer-se com seu processo de formação, envolvendo-se em ensino, 

pesquisa e extensão; 

- Participar em programas de Mobilidade Acadêmica e Formação de Redes 

Estudantis; 

- Manter-se atualizado com os avanços da Medicina conquistados no país e 

fora dele; 

- Interagir com outras equipes de profissionais da saúde em outras partes do 

mundo; 

- Divulgar as conquistas científicas alcançadas no Brasil.   

As diretrizes do Curso de Medicina da UNIGRANRIO contemplam também os 

seguintes aspectos:  

- Foco no desenvolvimento de competências e habilidades para a atenção 

integral à saúde nos diferentes ciclos de vida. Para atingir esta finalidade as 

atividades de ensino e aprendizagem são integradas nos seis Pilares do 

Curso, que são descritos no item 4.5.3. 

- Promoção de ensino adequado à integração das ciências básicas e clínicas, 

sempre orientada às condições que comprometem, de forma mais 

prevalente, a saúde da população da Região Metropolitana do Rio de 

Janeiro proporcionando relevante experiência em iniciação científica e 

pesquisa aplicada; 

- Comprometimento com a realidade socioeconômica e de saúde da Região 

em que se insere, promovendo projetos de extensão na perspectiva da 

responsabilidade social do médico; 

- Exposição do aluno às principais modalidades de prática e a todos os níveis 

da assistência, desde os primeiros períodos da formação, possibilitando que 

as atividades de ensino-aprendizagem se constituam em oportunidades de 

reflexão crítica e de consistente prática a partir da inserção profissional 

precoce; 

- Estruturação curricular integrada, que garante maior interdisciplinaridade 

com os demais cursos da área de saúde e interação com os cursos de outras 

áreas, com presença de disciplinas integradoras de forma longitudinal, que 

permitem ao aluno a vivência prática ambulatorial e hospitalar durante todo 

o Curso e que dão suporte ao estágio do Internato com duração de 2 anos, 

período no qual o aluno deve reforçar a autonomia e o trabalho em equipe 

multidisciplinar; 
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- Suporte tecnológico, com o emprego de novas tecnologias no processo de 

ensino-aprendizagem; 

- Utilização de diversas formas de avaliação, que na sua abrangência 

permitam os olhares diagnóstico, somativo e formativo, e contemplem os 

aspectos cognitivos, afetivos e psicomotores.  

As políticas de ensino, pesquisa e extensão da UNIGRANRIO implementadas no 

Curso de Medicina geram oportunidades para o desenvolvimento profissional e pessoal 

dos estudantes e proporcionam, além da reflexão crítica, uma consistente experiência 

prática a partir da inserção profissional precoce.  

4.2.2. Políticas de Extensão 

A Extensão foi concebida como uma das funções da Universidade que expressa 

seu compromisso com a sociedade. O formato da Extensão no Curso de Medicina é 

concebido como um intenso laboratório teórico-prático, em que os programas 

institucionais se organizam em função da formação integral dos estudantes, aplicam e 

produzem conhecimentos pautados pelas necessidades sociais e comunitárias, locais 

ou regionais, em função do bem comum.  

Os programas de extensão do curso de Medicina são articulados com o ensino e 

a pesquisa, visando o benefício da comunidade e com foco principal na promoção da 

saúde. Têm em vista a inclusão social, o desenvolvimento econômico e social, a defesa 

do meio ambiente e do patrimônio cultural, utilizando como principal estratégia é o 

estímulo ao trabalho coletivo, interdisciplinar e multiprofissional. 

A Extensão, como experiência de ensino-aprendizagem, é uma das estratégias 

pedagógicas que se atrela à flexibilização curricular do Curso de Medicina abarcando 

um conjunto de atividades voltadas para o desenvolvimento profissional e pessoal. 

Na estruturação e ordenamento dos programas e projetos de extensão para o PDI 

2015-2019, coordenados pela Pró-Reitoria Comunitária - PROC que têm papel central 

na busca de parcerias com os setores públicos e privados,  foram organizados três eixos 

básicos, em torno dos quais se agregam as propostas e atividades extensionistas e nos 

quais a atuação dos alunos e professores do Curso de Medicina é efetiva e relevante: 

UNIGRANRIO e Comunidade, UNIGRANRIO e Sustentabilidade e UNIGRANRIO e 

Desenvolvimento.  
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O eixo UNIGRANRIO e Comunidade, no qual o Curso de Medicina desenvolve 

programas e projetos, tem como diretriz central o contato direto com as comunidades 

e o estímulo ao desenvolvimento de projetos de caráter social, vinculados a distintas 

realidades, definindo-se pelas ações de pesquisa-ação e interdisciplinaridade. O Curso 

também atua no eixo UNIGRANRIO e Sustentabilidade que se estrutura em função dos 

desafios do homem na preservação da vida no planeta, tendo como foco a educação 

ambiental e a promoção da cidadania e se norteia pela condução de uma 

metodologia transdisciplinar de atuação socioambiental e a atuação democrática 

junto com as comunidades. No eixo UNIGRANRIO e Desenvolvimento o Curso de 

Medicina reúne os projetos relacionados às atividades realizadas em parceria com os 

setores público e privado para a realização de projetos cujo foco é o aprimoramento 

de setores do sistema de saúde da localidade. As atividades, projetos e programas de 

extensão do Curso de Medicina estão mencionados a seguir. 

A. Centro de Ação Social Antônio Carlos Pinheiro – CASACAP 

O CASACAP, situado em Vargem Grande (Jacarepaguá - Rio de Janeiro), 

funciona como local de apoio e assistência a famílias carentes, onde, durante o estágio 

na disciplina de Prática Médica os alunos realizam ações de promoção e prevenção à 

saúde. Nesta atividade, a população do entorno recebe atendimento ambulatorial por 

um grupo de alunos sob a orientação de um docente do Curso de Medicina.  

B. Programa de Mobilidade Estudantil (PROC)  

A internacionalização é uma das diretrizes da UNIGRANRIO à qual o Curso de 

Medicina é aderente, por entender que é de extrema relevância o estabelecimento de 

parcerias com entidades de grande potencial acadêmico e científico de diversos 

países, para a criação, manutenção e fortalecimento de laços de integração, que se 

traduzem na mobilidade de estudantes e professores em uma vivência internacional, 

bem como a participação em redes e consórcios como o Programa Erasmus Mundus, 

sendo permanente o lançamento dos seguintes editais:  

- Edital semestral de seleção de discente para programa – Intercâmbio 

UNIGRANRIO; 

- Editais com Bolsa de estudo (duas edições anuais Top Espanha e Ibero-

americano); 

- Programas eventuais em parceria, como a CREPUQ – Conférence des 

recteurs et des principaux des universités de Québec e AFS Intercultura Brasil, 
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uma organização internacional, voluntária, não governamental e sem fins 

lucrativos.  

 Por entender a importância da experiência internacional para a inserção no 

mundo profissional, desde 2012 a UNIGRANRIO estabelece convênios de cooperação 

acadêmica, técnica, científica e cultural com instituições reconhecidas no âmbito 

internacional localizadas na Europa, América do Sul, América Central e EUA que tem 

possibilitado a professores e alunos do Curso de Medicina participem de projetos de 

formação, pesquisa e intercâmbio no exterior. Da mesma forma, os alunos estrangeiros 

são os novos beneficiários desses acordos internacionais e são acolhidos pela 

UNIGRANRIO, tendo acesso a todas as atividades acadêmicas. 

Foram estabelecidos convênios para a mobilidade estudantil garantindo a 

isenção de taxas acadêmicas e administrativas em relação recíproca dos alunos da 

UNIGRANRIO com as seguintes Universidades conveniadas e parceiros:  

- Universidad de Salamanca; 

- Universidade do Porto; 

- Universidade de Santiago de Compostela; 

- Universidade de Lisboa; 

- Universidade da Beira Interior; 

- Universidad Anáhuac México; 

- Universidad Nacional de Rosário; 

- Universidade de Nova Lisboa; 

- Universidade do Algarve. 

As atividades de intercâmbio são oferecidas por meio de edital semestral 

divulgado através de e-mail e redes sociais.  Foram atendidos pelo Programa 26 alunos 

dos cursos de saúde e engenharias, predominantemente nos EUA e na Europa, dentre 

esses, sete alunos do Curso de Medicina. 

A UNIGRANRIO estreita suas relações internacionais com vistas à comunicação no 

contexto da globalização como forma de promover a aproximação cultural entre os 

estudantes e docentes em instituições consagradas no campo científico e a criação da 

imagem da UNIGRANRIO como instituição internacional. 

A relação dos alunos do Curso de Medicina que participaram dos programas de 

intercâmbio oferecidos pela UNIGRANRIO está descrita no Quadro 3.  
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NOME PAÍS DE 
DESTINO 

UNIVERSIDADE 
DE DESTINO 

  PROGRAMA PERÍODO 

Ricardo José 
Consentino 

Portugal Universidade 
do Porto 

  Edital 
Interno 

02/06/2016 a 
12/06/2017 

Gabriella Correa 
De Almeida 

Portugal Universidade 
do Porto 

  Edital 
Interno 

15/01/2018 a 
31/06/2018 

Milena Blanco 
Messeder 

Portugal Universidade 
do Porto 

  Edital 
Interno 

15/01/2018 a 
31/06/2018 

Felipe Peres 
Nazario 

Portugal Universidade 
do Porto 

  Edital 
Interno 

15/04/2018 a 
31/06/2018 

Vinicius Vieira 
Neves 

Portugal Universidade 
do Porto 

  Edital 
Interno 

30/06/2018 a 
30/08/2018 

Rafael Casais 
Dutra 

Portugal Universidade 
do Porto 

  Edital 
Interno 

30/06/2018 a 
30/08/2018 

Gabriel Alvares 
De Azevedo 
Vellasques 

Portugal Universidade 
do Porto 

  Edital 
Interno 

30/06/2018 a 
30/07/2018 

Quadro 3: Alunos de Medicina e programas de intercâmbio 

 

Em 2017 foram recebidos quatro alunos da Universidade do Porto no Curso de 

Medicina estando previstos mais 6 alunos para 2018. 

Entre os programas dirigidos para docentes temos a participação de seis 

professores do Curso de Medicina, sendo 05 professores no Programa de Bolsas 

Santander e um professor no Programa do IBS Business School of São Paulo. Os 

professores foram selecionados por bancas constituídas por professores designados pela 

PROC.  O crescimento competente e de qualidade, já comprovado com esse 

empreendimento, oportunizou para muitos discentes o domínio sobre novas 

tecnologias, o incremento do arcabouço científico, a apreensão das inúmeras culturas 

existentes e a preparação para agir no mundo com cientificidade e segurança. 

C. CLEV E IFSMA 

A Coordenação Local de Estágios e Vivências (CLEV) é um programa que objetiva 

oportunizar aos discentes do Curso de Medicina estágios internacionais dos Comitês 

Permanentes de Intercâmbios em Prática Medica e Pesquisa Médica da IFMSA 

(Federação Internacional das Associações dos Estudantes de Medicina) oferecidos pela 

DENEM (Direção Executiva Nacional dos Estudantes de Medicina) em parceria com a 

IFMSA, estimulando o aperfeiçoamento dos conhecimentos adquiridos nas instituições 

de ensino, o contato com outros contextos e modelos de cuidado em saúde, com a 

opção de atuação nas respectivas áreas de maior interesse.  
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A rede de estágios abrange diversas instituições internacionais, e além dos alunos 

terem a oportunidade de realizar estágios durante um período de 4 semanas no exterior, 

também é disponibilizado um quantitativo de vagas de estágios no período de 4 

semanas para estudantes de Medicina estrangeiros acompanharem as atividades da 

UNIGRANRIO, em diferentes cenários, de acordo com a disponibilidade de vagas.  

O período que os alunos destinam o tempo para essa atividade é nos meses de 

julho e/ou dezembro/janeiro e estes são selecionados por critérios internacionais pré-

determinados. Atualmente, a UNIGRANRIO tem se destacado no programa, o que tem 

estimulado cada vez mais os discentes a se candidatarem às vagas, da mesma forma 

que a Universidade se configurou como destino preferido pelos estudantes estrangeiros 

inseridos no programa.  

D. Projetos de Extensão 

Projetos de extensão realizados pelo Curso de Medicina estão elencados no 

Quadro 4: 

NOME DO PROJETO DOCENTE RESPONSÁVEL 
Projeto Flores no Jardim Monica Muller Taulois 
Elaboração de Manual sobre Porfirias Maria Angelica de Faria Domingues de Lima 
Vivências na atenção primária em saúde Marcia Silveira Ney 

Quadro 4: Projetos de Extensão 

E. Ligas acadêmicas 

As Ligas Acadêmicas são atividades extracurriculares de Extensão Universitária 

que contam com a participação ativa do alunado em sua organização, possuem um 

professor orientador e cadastro no Núcleo de Convênios, Estágios e Negócios (NUCEN) 

da Pró-reitoria Comunitária (PROC) que promove a aprovação, reconhecimento e 

certificação das mesmas. Atualmente, no Curso de Medicina atuam  24 Ligas ativas cujo 

elenco e regulamento se encontram descritos no no Anexo 1, 

F. Monitoria 

As atividades de Monitoria,  regulamentadas pela Pró-Reitoria Comunitária 

(PROC), são consideradas um estímulo à iniciação científica e ao preparo para a 

carreira docente, e são realizadas através de processo seletivo. O regulamento da 

monitoria está descrito no Anexo 2. 
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A Jornada Acadêmica de Medicina, é um evento científico anual, organizado 

pelo Centro Acadêmico, com a participação de palestrantes internos e convidados, 

com abordagem de temas diversos e a apresentação de trabalhos de Iniciação 

Científica.  

4.2.3.Políticas de Pesquisa e Iniciação Científica na Unigranrio 

O programa de Iniciação Científica (PIIC) da UNIGRANRIO teve início em 2006 

com bolsas concedidas com recursos próprios da instituição. Em 2007 e 2009 foram 

acrescidas de cotas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica do 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) para alunos 

da graduação e do ensino médio, respectivamente (PIBIC e PIBIC-EM/CNPq).  

Em 2012 o programa foi contemplado com bolsas da modalidade de iniciação 

tecnológica e inovação (PIBITI/CNPq) como também com bolsas do Santander 

Universidades, por intermédio de convênio. Além disso, o programa conta com bolsas 

da Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro 

(FAPERJ) e da Fundação Nacional de Desenvolvimento do Ensino Superior Particular 

(FUNADESP). Em relação a esta última agência, os recursos financeiros são da própria 

UNIGRANRIO, embora o comitê científico da FUNADESP participe do processo de 

seleção e classificação.   

O crescimento expressivo que se observou a partir de 2012, com uma curva 

ascendente e contínua de alunos de iniciação científica, em todas as modalidades, é 

evidenciado pelo registro de 95 alunos em 2012, passando para 379, em 2017. Neste 

contexto, estão incluídas 196 bolsas e, também, os alunos de IC voluntária.  

A UNIGRANRIO possui o Programa Institucional de Iniciação Científica (PIIC), que 

proporciona ao aluno do Curso de Medicina, orientado por pesquisador qualificado, a 

aprendizagem de técnicas e métodos de pesquisa, bem como estimula o 

desenvolvimento do pensar científico e da criatividade, decorrentes das condições 

criadas pelo confronto direto com os problemas da pesquisa. 

Anualmente é lançado o Edital do PIIC e realizado o Seminário de Iniciação 

Científica (SINCTEC), no qual os alunos do Curso de Medicina bolsistas do PIIC ou 

voluntários, com a presença do orientador, assumem o compromisso de apresentar os 

resultados de suas pesquisas, sempre que tiverem ao menos seis meses de atividades 

devidamente cadastradas na PROPEP, que administra as atividades de Pesquisa e 

Iniciação Científica, que estão detalhadas no item 4.2.3 
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Os avanços alcançados na IC estão relacionados a outros indicadores da 

consolidação da ambiência de pesquisa que vem se concretizando na UNIGRANRIO  

- Aumento do número de grupos de pesquisa; 

- Fixação de docentes pesquisadores seniores do Curso de Medicina 

convidados a integrar o corpo docente permanente dos programas de Pós-

graduação;  

- Aumento importante da produção científica nos estratos superiores do Qualis 

CAPES; 

- Expansão progressiva do volume de recursos dedicados à pesquisa em 

decorrência de aplicações feitas às agências oficiais de fomento, 

particularmente à FAPERJ, CAPES e CNPq; 

- Ampliação e modernização de infraestrutura de laboratórios e administrativa 

para o desenvolvimento da pesquisa e da Pós-graduação; 

- Formalização de parcerias estratégicas, nacionais e internacionais para 

produção científica, ressaltando-se o convênio firmado com o Instituto 

Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), Centro 

Nacional de Bioimagem (Cenabio e UFRJ; 

- Implantação, em agosto de 2013, do Programa Institucional de Bolsas de 

Produtividade em Pesquisa (PROPESQ), dirigido aos professores da 

Graduação e Pós-graduação da UNIGRANRIO, com gestão da FUNADESP.  

Tais iniciativas dão suporte à Unigranrio hospedar hoje nove cursos de pós 

graduação estrito senso, sendo sete com nota quatro e dois cursos com nota cinco 

(mestrado e doutorado em administração). Assim, a Iniciação Científica é uma 

realidade na UNIGRANRIO em seus cursos de Graduação, e em especial no Curso de 

Medicina. O número crescente de Grupos de Pesquisa certificados pelo CNPq 

favorecem a participação de  alunos de IC do Curso de Medicina, demostrando que a 

pesquisa na UNIGRANRIO não é exclusiva dos cursos de Mestrado e Doutorado.  

A UNIGRANRIO adotou a estratégia de aproximar o aluno de Graduação dos 

Programas de Mestrado e Doutorado. Em 2017, o Programa Interinstitucional 

(UNIGRANRIO, INMETRO e UEZO) de Biomedicina Translacional (BIOTRANS) iniciou uma 

experiência inédita de integrar o Mestrado com a Graduação na área de saúde, 

particularmente nos cursos de Medicina e Biomedicina.  

A Integração Graduação Mestrado – IGM é um projeto que estimula os alunos de 

Graduação dos dois últimos períodos da área de saúde a cumprirem créditos nas 
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disciplinas ofertadas pelo BIOTRANS e a participarem dos projetos de pesquisa. 

Seminários e conferências do BIOTRANS são abertos a todos os alunos do Curso de 

Medicina, e sua carga horária é considerada como atividade complementar. Se o 

aluno desejar ingressar no Mestrado, os créditos realizados serão aproveitados, 

encurtando, assim, o tempo da Pós-graduação. A seguir são apresentadas atividades 

recentes do BIOTRANS, que contaram com a participação de alunos e professores do 

Curso de Medicina: 

- Conferência internacional - biotrans 30/10/2017; 

- I Seminário internacional biotrans - IV workshop biotrans 23/11/2016; 

- I Seminário internacional biotrans - simpósio zika e microcefalia 24/11/2016; 

- Simpósio internacional biotrans - demências de início precoce: abordagem 

translacional 01/11/2017; 

- V Workshop biotrans 29/11/2017; 

- VIII Sepex - workshop do programa de pós-graduação em biomedicina 

translacional (ppg biotrans UNIGRANRIO, INMETRO e UEZO) 17/06/2015. 

Os projetos de Iniciação Científica do Curso de Medicina estão listados no Quadro 

5.  

PROJETO ORIENTADOR 

Avaliação de Prontuários Médicos de Pacientes Com Diagnóstico 
Clínico-Epidemiológico de Dengue, Chikungunya e Zika Vírus. 

Sergian Vianna Cardozo 
Taiane Camargo 

Avaliação Antropométrica e Metabólica de Pacientes Após Uso 
Prolongado de Antibióticos. 

Cristiane da Cruz Lamas 

Avaliação de Polimorfismos em Genes Candidatos da Hipertensão em 
População Brasileira Com Distintos Graus de Adiposidade. 

Pedro Hernan Cabello 
Acero 

Suscetibilidade Genética à Doença de Alzheimer: o Gene Apoe 
Como Fator de Risco 

Vivianne Galante Ramos 

Análise de Fatores Genéticos Associados à Obesidade em Crianças e 
Famílias da Baixada Fluminense - Rio de Janeiro. 

Vivianne Galante Ramos 

Sarcoglicanopatias: análise molecular dos genes e correlação 
genótipo-fenótipo em pacientes do rio de janeiro  

Pedro Hernan C. Acero 
Rodrigo G. C. Tostes   

Sepse em Centro de Referência para Doenças Infeciosas no Rio de 
Janeiro: Incidência, Fatores Associados e Desfechos 

Cristiane da Cruz Lamas 
Joao Marcos Prates Lima 

Perfil de Pacientes Adultos Portadores de Fibrose Cística em 
Atendimento em Um Centro de Referência do Rio de Janeiro 

Monica Muller Taulois 
Fernanda M. Filgueiras  

Transtornos do Sono em Estudantes de Medicina da Universidade do 
Grande Rio (UNIGRANRIO) 

Luis Cesar Lopes da Silva 
Felipe Mendes Peres 

Aplicação de Novas Tecnologias para o Controle Epidêmico da 
Dengue. 

Sergian Cardoso Vianna  
Marcela Pires de Souza 

Georreferenciamento dos Criadouros Domiciliares dos Vetores Aedes 
Aegypti e Ae. Albopictus. 

Sergian Vianna Cardozo 
Lígia Mara C. Coelho 

Sepse em Centro de Referência para Doenças Infeciosas no Rio de 
Janeiro: Incidência, Fatores Associados e Desfechos 

Cristiane Lamas 
Leonardo Magalhães 
Tinoco Rafaela Gonçalves 
Rodrigues 

Quadro 5: Projetos de Iniciação Científica - PIBIC/CNPq 
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4.3. Objetivos do Curso  

4.3.1.Objetivo geral 

O Curso tem como objetivo geral formar médico generalista, com competências 

técnicas, científicas e atitudinais, que possibilitem o exercício da profissão de forma 

crítica, reflexiva e comprometida com a assistência à saúde e à qualidade de vida das 

pessoas, famílias e comunidades, sendo capaz de atuar como agente transformador 

nos diversos ciclos de vida e segmentos sociais em consonância com a ética profissional 

e os princípios da cidadania.  

Tal objetivo tem como perspectiva o perfil do egresso, as diretrizes curriculares 

nacionais e as demandas sinalizadas no contexto educacional, econômico, social, 

cultural, político e ambiental. Esse objetivo visa não apenas a formação para o exercício 

profissional, mas também a formação do ser humano com visão holística e consciente 

das questões globais e locais que permeiam o seu meio cultural, social e econômico.   

4.3.2. Objetivos específicos 

Os objetivos específicos do Curso de Medicina são: 

- Contribuir para a construção da autonomia profissional e intelectual, 

instrumentalizando o aluno para aprender a aprender e tomar decisões 

conscientes de forma a assegurar sua empregabilidade. 

- Incentivar que a educação pessoal e profissional do aluno seja voltada para 

a melhoria da qualidade de vida e do desenvolvimento econômico, social 

e ambiental sustentável. 

- Favorecer o desenvolvimento de competências que possibilitem a formação 

de profissionais capazes de atuar nos diversos níveis de atenção, nos diversos 

modelos de equipes, de forma articulada com a rede de saúde. 

- Articular do Projeto Pedagógico do Curso com o Plano de Desenvolvimento 

Institucional, com o Projeto Político Pedagógico Institucional e com os 

conceitos de Trabalhabilidade, de Sustentabilidade e de 

Empreendedorismo.  

 Para tal, a UNIGRANRIO disponibiliza para o aluno estrutura curricular coerente 

com o perfil do egresso, organização didático-pedagógica consistente com os 

fundamentos da formação médica, corpo docente qualificado e experiente, 
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infraestrutura adequada e um ambiente acadêmico estimulante e contextualizado 

para a construção do conhecimento, reflexão e inovação.  

4.4. Perfil Profissional do Egresso e Competências 

O perfil profissional do egresso do Curso de Medicina da UNIGRANRIO está em 

consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais, e possui as características e 

competências demandadas pelas necessidades locais e regionais, como também 

pelos desafios das novas tecnologias e exigências do mundo do trabalho.  

O graduado em Medicina deverá ter formação geral, humanista, crítica, reflexiva 

e ética, com capacidade para atuar nos diferentes níveis de atenção à saúde, com 

ações de promoção da saúde, prevenção e tratamento das doenças e agravos, e 

recuperação e reabilitação dos pacientes, 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, a determinação social do processo de saúde e doença levando em conta o 

ambiente sócio-econômico-histórico-cultural em que se inserem. 

Deverá demonstrar respeito à diversidade biológica, subjetiva, étnico-racial, de 

gênero, orientação sexual, socioeconômica, política, ambiental, cultural, ética e 

demais aspectos que compõem o espectro da diversidade humana, que singularizam 

cada pessoa ou cada grupo social;  

Deverá ainda preservar a Biodiversidade com Sustentabilidade, de modo que 

pacientes, familiares e responsáveis pelo sistema de saúde observem a importância das 

relações entre ser humano, ambiente, sociedade e tecnologias, bem como da 

incorporação de novos hábitos e práticas de saúde;  

Conforme Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para o Curso de Medicina, 

competência é entendida como “a capacidade de mobilizar conhecimentos, 

habilidades e atitudes, com utilização dos recursos disponíveis, e exprimindo-se em 

iniciativas e ações que traduzem desempenhos capazes de solucionar, com 

pertinência, oportunidade e sucesso, os desafios que se apresentam à prática 

profissional, em diferentes contextos do trabalho em saúde, traduzindo a excelência da 

prática médica, prioritariamente nos cenários do Sistema Único de Saúde (SUS).”  
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As competências do egresso do Curso de Medicina, estão estruturadas de acordo 

com as áreas de Atenção à Saúde, Gestão em Saúde e Educação em Saúde, conforme 

descrito nos Quadros 6 a 9. 

4.4.1.Competências em Atenção às Necessidades Individuais de Saúde 

ATENÇÃO À SAÚDE 
SUBÁREA: ATENÇÃO ÀS NECESSIDADES INDIVIDUAIS DE SAÚDE 
SEÇÃO SEGMENTO COMPETÊNCIA 

Identificação de 
Necessidades de 
Saúde 

Exame Clínico: 
Anamnese e 
exame físico 

Realizar da história clínica e   exame físico, 
nas diferentes situações de gravidade e 
urgência, de forma ética, cuidadosa e 
competente e contextualizada. 

Comunicar-se de forma compreensível, 
por meio de linguagem verbal e não 
verbal, com usuários, familiares e membros 
das equipes profissionais, com empatia, 
interesse e sensibilidade, preservando a 
confidencialidade e garantindo a 
compreensão e a segurança do paciente 

Formulação de 
hipóteses e 
priorização de 
problemas 

Demonstrar domínio dos conhecimentos 
sobre a fisiopatologia dos principais sinais e 
sintomas 
Formulação de hipóteses diagnósticas, a 
partir do exame clínico, priorizando os 
problemas e considerando o perfil do 
paciente e os determinantes sociais da 
doença, orientando-o acerca das 
hipóteses diagnósticas e incluindo-o no 
processo de tomadas de decisão. 
Utilizar recursos complementares, de forma 
pertinente e priorizada, sabendo 
interpretar os resultados, considerando as 
hipóteses formuladas. 

     Desenvolvimento 
e Avaliação de 
Planos Terapêuticos 

Elaboração e 
Implementação 

Elaborar plano de Cuidado a partir das 
hipóteses e/ou diagnósticos estabelecidos, 
a ser discutido com o paciente, 
respeitando as suas opiniões no processo 
de implementação. 
Implementar o plano de cuidado, com 
base nas evidências clínicas e científicas, 
critérios de indicação e contraindicação, 
limitações, riscos, confiabilidade, 
considerando as particularidades de cada 
paciente. 

Acompanhamento 
e Avaliação 

Acompanhar a efetividade dos 
procedimentos empregados, incluindo o 
paciente e os membros da equipe no 
processo de avaliação. 

Quadro 6: Competências em Atenção à Saúde Individual 
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4.4.2. Competências em Atenção às Necessidades de Saúde Coletiva 

ÁREA: ATENÇÃO À SAÚDE 
SUBÁREA: ATENÇÃO ÀS NECESSIDADES DE SAÚDE COLETIVA 
SEÇÃO SEGMENTO COMPETÊNCIA 

 Investigação de 
Problemas de 
Saúde Coletiva 

Acesso e utilização 
de dados 
secundários 

Acessar e utilizar os dados 

epidemiológicos e registros de saúde 

disponíveis, relacionando os dados e 

informações com vistas ao estabelecimento 

dos diagnósticos e a priorização dos 

problemas 

Relacionamento dos 
dados e das 
informações 
Estabelecimento do 
diagnóstico e 
priorização de 
problemas 

Desenvolvimento 
e Avaliação de 
Projetos de 
Intervenção 
Coletiva 

Participação na 
discussão e 
construção de 
projetos de 
intervenção 

Participar de projetos de promoção e 

educação em saúde, de forma 

interdisciplinar e multiprofissional, nos 

diferentes níveis de atenção e envolvendo 

representantes de diferentes segmentos 

sociais. 

Estímulo às ações de 
promoção e 
educação 

Desenvolver planos relacionados aos 

principais problemas de saúde, participando 

da sua implementação e avaliação.  

Perspectiva de 
outros profissionais 
Desenvolvimento de 
planos para os 
problemas 
priorizados 
Participação na 
implementação de 
ações 
Participação no 
planejamento e 
avaliação dos 
projetos e ações 

Quadro 7: Competências em Atenção à Saúde Coletiva 

 



 
 

Unigranrio - Unidade Barra da Tijuca          Curso de Medicina   Projeto Pedagógico   2018         Página 46 de 145 

 

 

 

 

4.4.3. Competências em Educação em Saúde 

ÁREA: EDUCAÇÃO EM SAÚDE 
SEÇÃO SEGMENTO COMPETÊNCIA 

3.1.1.       Identificação 
de Necessidades de 
Aprendizagem 
Individual e Coletiva 

Estímulo à 
curiosidade 

Exercitar a curiosidade científica para 
favorecer a busca de soluções para os 
problemas de saúde.  

Identificação de 
necessidades de 
aprendizagem 
própria 

Identificar suas habilidades e 
dificuldades na condução do seu 
aprendizado. 
Praticar a educação permanente, com 
preponderância da autoaprendizagem 

Promoção da 
Construção e 
Socialização do 
Conhecimento 

Postura aberta às 
transformações 

Rever continuamente seus 
conhecimentos e práticas. 

Escolha de 
estratégias 
interativas 

Interagir com a equipe de saúde e com 
a sociedade na construção do 
conhecimento 

Orientação e 
compartilhamento 
dos 
conhecimentos 
Estímulo à 
construção 
coletiva do 
conhecimento 

Promoção do 
Pensamento 
Científico e Crítico e 
Apoio à Produção de 
Novos 
Conhecimentos. 

Utilização dos 
desafios para 
estimular o 
raciocínio 
científico 

Utilizar os problemas identificados no 
trabalho como estímulo à busca de 
respostas em fontes confiáveis, 
analisadas criticamente. Análise crítica das 

fontes 
Identificação da 
necessidade de 
produção de 
novos 
conhecimentos  

Identificar, no seu processo de 
aprendizagem a necessidade da 
produção de novos conhecimentos e 
valorizar os avanços científicos e 
tecnológicos. 

Estímulo ao 
desenvolvimento 
científico e 
tecnológico 

Identificar quais novos conhecimentos e 
habilidades são necessários para a 
resolução de novos problemas e para 
assumir novas responsabilidades 

Quadro 8: Competências em Educação em Saúde 
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4.4.4.Competências em Gestão em Saúde 

ÁREA: GESTÃO EM SAÚDE 
SEÇÃO SEGMENTO COMPETÊNCIA 

Organização do 
Trabalho em 
Saúde 

Identificação 
do Processo de 
Trabalho 

Identificar a organização e os problemas no 
processo de trabalho, valorizando a 
participação coletiva e o trabalho em equipe, 
priorizando os problemas a serem enfrentados. 

Elaboração e 
Implementação 
de Planos de 
Intervenção 

Elaborar e implementar ações para a 
resolução dos problemas identificados, de 
forma participativa com usuários, equipes de 
saúde e gestores. 

Acompanhamento 
e Avaliação do 
Trabalho em 
Saúde 

 
Gerenciamento 
do Cuidado em 
Saúde 

Utilizar protocolos e diretrizes reconhecidos, 
valorizando a integralidade das ações 
individuais e coletivas. 

Monitoramento 
de Planos e 
Avaliação do 
Trabalho em 
Saúde 

Monitorar os planos implementados, avaliando 
sua efetividade e utilizando os resultados para 
a promoção de ajustes. 

Quadro 9: Competências em Gestão em Saúde 

As competências descritas nos quadros 6 a 9 são desenvolvidas, prioritariamente, 

nas seguintes disciplinas: 

- Competências em Atenção em Saúde: desenvolvidas, em especial, nas 

disciplinas de Morfofisiologia, Prática Médica de I a VI e nos diferentes 

rodízios do Ciclo do Internato;   

- Competências em Gestão em Saúde: desenvolvidas, em especial, nas 

disciplinas de Conhecimento Tecnologia e Carreira, Organização do 

Trabalho em Saúde, Cuidado em Saúde, Saúde Coletiva de I a IV, e nos 

diferentes rodízios do Ciclo do Internato, particularmente no Pilar de Saúde 

Coletiva, Medicina de Família e Comunidade. 

- Competências em Educação em Saúde: desenvolvidas, em especial, nas 

disciplinas Projeto Curricular Articulador, Conhecimento Tecnologia e 

Carreira, Organização do Trabalho em Saúde, Cuidado em Saúde e 

durante os diferentes rodízios do Internato. 
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A efetiva incorporação dessas competências no perfil profissional do egresso do 

Curso é observada e acompanhada através do desempenho dos egressos nos 

concursos de residência médica, pelo local de atuação profissional e satisfação em 

relação à qualidade da formação adquirida. Com base nesses resultados, são 

promovidas ações de reestruturação do curso e é estimulado o retorno do egresso ao 

ambiente acadêmico na perspectiva da educação permanente. 

4.5. Estrutura Curricular  

A estrutura curricular do Curso de Medicina tem a perspectiva das necessidades 

de saúde dos indivíduos e da população, dá ênfase às dimensões ética e humanística, 

e estimula atitudes e valores referentes à cidadania ativa, ao multiculturalismo, à 

diversidade e aos direitos humanos. 

A estrutura curricular prevê a inserção do aluno em espaço de aprendizagem nas 

redes de serviços de saúde desde as séries iniciais sendo utilizados diferentes cenários 

de ensino-aprendizagem, especialmente do SUS, considerando os três níveis de 

atenção, de modo que o aluno vivencie as políticas de saúde em várias situações de 

vida, contemplando o planejamento do trabalho e a atuação em equipe 

multiprofissional.  

O currículo do Curso propicia a interação ativa do aluno com usuários e 

profissionais de saúde desde o primeiro período e a oportunidade de atuar com 

situações reais, assumindo as responsabilidades compatíveis com o seu grau de 

autonomia.   

O currículo, por meio da integração ensino-serviço, conecta a formação médico-

acadêmica às necessidades sociais de saúde, principalmente no SUS. Articulando teoria 

e prática promove a correlação dos conhecimentos da área médica com os de outras 

áreas e possibilita a compreensão da estrutura e funcionamento das instâncias 

governamentais, dos serviços do SUS, das instituições formadoras e das prestadoras de 

serviços, sempre com vistas à formação flexível e interprofissional e ao desenvolvimento 

de competências para lidar com problemas reais de saúde da população. 

Para o pleno funcionamento da estrutura curricular são utilizadas metodologias 

de ensino-aprendizagem que promovem a participação ativa dos alunos na 

construção do conhecimento de forma coletiva e cooperativa, como também na 
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integração entre os conteúdos, levando em conta a articulação entre o ensino, 

pesquisa e extensão.   

O Curso de Medicina tem como premissa o entendimento de que o aluno deve 

ser formado como cidadão consciente da importância de seu papel na sociedade e 

como protagonista da transformação das condições de saúde da população e do 

cenário social, cultural, econômico, político e ambiental do entorno. Para tal, as 

atividades de ensino-aprendizagem são centradas no estudante, integram a teoria com 

a prática e são orientadas para a comunidade. A estrutura curricular é flexível, 

compatível com a carga horária total do curso e promove a interdisciplinaridade.  

O currículo está estruturado em Ciclos, Pilares e Eixos, e cada um destes estão, 

simultaneamente, articuladas às disciplinas e seus módulos. 

4.5.1.Integração Horizontal e Vertical do Currículo 

O Curso de Medicina valoriza a integração dos conhecimentos com vista ao 

atendimento aos problemas de saúde da população, através de uma estrutura 

curricular flexível e integradora, organizada pelos Ciclos Básico, Clínico e Internato, e 

com disciplinas vinculadas tanto aos Eixos Atenção à Saúde, Gestão em Saúde e 

Educação em Saúde, quanto aos Pilares Ciências Fundamentais da Vida, Saúde do 

Adulto e do Idoso, Saúde da Criança e do Adolescente, Saúde da Mulher e do 

Concepto, Saúde Coletiva e Medicina de Família e Comunidade, e Atenção Integral 

ao Paciente Cirúrgico.  

A integração curricular no Curso de Medicina se dá de forma vertical e horizontal, 

como mostra a Figura 2.  Os Pilares constantes da estrutura curricular promovem a 

integração vertical das disciplinas do primeiro ao décimo-segundo períodos, 

oportunizando a interdisciplinaridade, a articulação da teoria com a prática e a 

integração à realidade sócio-econômico-cultural do entorno. Salientam a importância 

de perceber-se os indivíduos de maneira desprovida de discriminações, preconceitos, 

estereótipos e estigmas. Favorecem também a indissociabilidade do ensino, pesquisa e 

extensão, como também a autonomia na construção dos saberes.  

Os Eixos estabelecem a integração horizontal entre as disciplinas dos diferentes 

Pilares em um mesmo período e, coma uma espiral, perpassam por todos os períodos 

do curso realizando essa integração do primeiro ao décimo-segundo. A integração 

horizontal contempla a interdisciplinaridade e favorece a articulação entre teoria e 

prática.   
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A fim de promover a articulação horizontal dos saberes desde o início do Ciclo 

Básico, a inserção do Projeto Curricular Articulador, disciplina que tem como principal 

produto a formulação e aplicação de projetos em saúde pelos próprios discentes, 

facilita já nos dois primeiros semestres do Curso, a autonomia, o trabalho em equipe e o 

olhar do aluno para a estrutura e função da sociedade e suas necessidades. O 

Regulamento do Projeto Curricular Articulador se encontra no Anexo 3. 

 

Figura 2: Integração Vertical e Horizontal – Eixos, Pilares e Ciclos 

A disciplina de Prática Médica configura um processo integrador dos diversos 

aspectos da Clínica Médica e da Pediatria no Ciclo Clínico, e exercita a 

interdisciplinaridade, o trabalho em equipe, a comunicação interpessoal, a liderança e 

busca ativa do conhecimento. Suas atividades são longitudinalmente dispostas em 

todo o ciclo clínico, essencialmente do quinto ao oitavo períodos, permitindo a inserção 

do estudante em diferentes cenários da prática profissional, sempre sob supervisão 

docente.   

No Ciclo Básico, nas diferentes unidades de aprendizagem e particularmente nas 

disciplinas voltadas para a semiotécnica, já se dá o direcionamento inicial para a 

prática médica que ocorrerá no Ciclo Clínico. As competências relacionadas à 

semiologia - abordagem do paciente através da anamnese e exame físico, e ao estudo 

de sinais e sintomas e as resultantes síndromes clínicas, bem como a abordagem de 

aspectos éticos relacionados à profissão, têm sua base nas disciplinas Prática Médica I 

e Prática Médica II, presentes no terceiro e quarto períodos respectivamente e que 

promovem a integração entre os estudos teóricos realizados e a prática. Nessas 

disciplinas são abordados aspectos relevantes e indispensáveis à entrevista médica, 
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base de toda atividade profissional e, portanto, integradora dos diversos 

conhecimentos e competências. O foco dessas disciplinas são os principais diagnósticos 

sindrômicos em Medicina, concretizando a integração dos conhecimentos adquiridos 

e das competências desenvolvidas. 

A anamnese, o exame físico, a relação médico-paciente e a ética são elementos 

integradores no decorrer do curso, desde o ciclo básico. A anamnese é amplamente 

discutida e treinada no âmbito ambulatorial e hospitalar, no 3º período. No 4º período, 

o foco é o exame físico. As atividades práticas em enfermarias de hospitais 

conveniados, assim como em unidades ambulatoriais, somam-se às atividades teórico-

práticas em oficinas de anamnese e exame físico. Em todo esse processo é enfatizada 

a importância da relação médico-paciente diferenciada, que atenda aos princípios 

éticos e garanta ao profissional em formação, a oportunidade de aliar o arcabouço 

técnico a uma prática cuidadosa. 

As disciplinas Conhecimento Tecnologia e Carreira e Organização do Trabalho 

em Saúde são integradoras e ofertadas no primeiro período, num convite à reflexão 

sobre a profissão médica, seus atributos, possibilidades e desafios, competências de 

autoadministração e gestão da própria carreira. Iniciam-se junto com as atividades 

integradoras das Práticas Médicas. 

4.5.2. Ciclos do Curso 

Os Ciclos do Curso - Básico, Clínico e Internato - correspondem aos agrupamentos 

dos períodos.  

O Ciclo Básico, do primeiro ao quarto períodos, tem como objetivo o estudo das 

Ciências Fundamentais da Vida e a iniciação dos estudantes na relação médico-

paciente. Neste ciclo são apresentados ao aluno a organização do trabalho em saúde, 

os processos de trabalho e a carreira médica. O aluno ainda participa de um Projeto 

Curricular Articulador que ao longo do Curso poderá subsidiar o seu trabalho de 

conclusão de Curso. 

O Ciclo Clínico, do quinto ao oitavo períodos, tem como objetivo a introdução 

efetiva do aluno na prática médica. Neste Ciclo a disciplina de Prática Médica se 

dispõe em todos os períodos, com carga horária dominante. Nela, o estudante tem a 

oportunidade de vivenciar o encontro médico-paciente, nos seus diversos níveis e em 

diversificados cenários ambulatoriais e hospitalares. O aluno é apresentado também às 
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diferentes disciplinas clínicas, sendo que novos conteúdos são contemplados pelo canal 

teórico. 

O Internato, do nono ao 12º período, tem como objetivo a prática em serviço, na 

qual o interno é inserido no SUS, em diferentes cenários, nas principais áreas médicas. 

Neste Ciclo o aprendizado em serviço propicia o vínculo com o sistema de saúde e são 

consolidadas competências essenciais ao egresso como o trabalho em equipe, 

liderança e comunicação.  

4.5.3. Pilares do Curso 

Os Pilares do Curso dizem respeito às grandes áreas da Medicina e são os 

seguintes: 

- Ciências Fundamentais da Vida; 

- Saúde da Criança e do Adolescente; 

- Saúde do Adulto e do Idoso; 

- Saúde da Mulher e do Concepto; 

- Saúde Coletiva e Medicina de Família e Comunidade;  

- Atenção Integral ao Paciente Cirúrgico. 

O Pilar Ciências Fundamentais da Vida se distribui do primeiro ao quarto períodos 

e permeia os demais, de forma integrada aos conteúdos programáticos das disciplinas.  

Assim se constitui o alicerce para a formação do profissional capaz de entender o 

paciente como ser humano que conjuga o sistema biológico à estrutura psicológica e 

social. Contribui para a integração do ciclo básico com a clínica, conforme ilustrado na 

Figura 3. 
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Figura 3: Pilar Ciências Fundamentais da Vida 

 

 

Nos pilares Saúde da Criança e do Adolescente e Saúde do Adulto e do Idoso, o 

cuidado com a saúde é abordado nos diferentes ciclos da vida. Suas disciplinas estão 

distribuídas do terceiro ao 12º período, organizadas em graus de complexidade 

crescente ao longo do Curso, conforme Figuras 4 e 5. 

 

Figura 4:  Pilar Saúde da Criança e do Adolescente 



 
 

Unigranrio - Unidade Barra da Tijuca          Curso de Medicina   Projeto Pedagógico   2018         Página 54 de 145 

 

 

 

Figura 5: Pilar Saúde do Adulto e do Idoso 

A integração entre os Pilares Saúde da Criança e do Adolescente e Saúde do 

Adulto e do Idoso acontece através da articulação entre a Clínica Médica e a 

Pediatria. 

O Pilar Saúde da Mulher e do Concepto apresenta o aluno à experiência humana 

de conceber, gestar, parir, nutrir e cuidar do recém-nascido, sob a ótica da ação 

médica voltada para as políticas públicas relacionadas a essas questões, considerando 

os aspectos biológicos, psicossociais, morais e políticos. Inclui, inicialmente o Módulo 

Saúde da Mulher – Prática Médica III, no 5º período; no 9º, as disciplinas de Ginecologia, 

Obstetrícia e Neonatologia. No 12º Período estão as disciplinas de Ginecologia II e 

Obstetrícia II, que têm enfoque nas urgências e emergências. Aborda também as 

principais questões relacionadas ao sistema reprodutor feminino e ao desenvolvimento 

do recém-nascido. Os cuidados com concepto são apresentados, simultaneamente 

pelo olhar do pediatra e do obstetra, integração que, no 9º período configura rodízio 

conjunto na área de Perinatologia. O Pilar Saúde da Mulher e do Concepto está 

ilustrado na Figura 6. 
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Figura 6: Pilar Saúde da Mulher e do Concepto 

 

 

 

O Pilar Atenção Integral ao Paciente Cirúrgico, ilustrado na Figura 7, desenvolve 

competências específicas, fundamentais para a formação do médico generalista, 

introduz à prática clínico-cirúrgica e apresenta conteúdos e práticas distribuídos no 7º, 

8º, 10º e 12º períodos. As competências incluem o estudo dos múltiplos determinantes 

do processo saúde-doença, no qual a cirurgia participa do diagnóstico e/ou 

tratamento. Também aborda a compreensão e o domínio da prevenção, diagnóstico, 

prognóstico e conduta terapêutica clínico-cirúrgica em equipe multiprofissional. Este 

Pilar é constituído por disciplinas que atendem a todos os ciclos da vida – Clínica 

Cirúrgica da Criança e do Adolescente (CCCA) e Clínica Cirúrgica do Adulto e do Idoso 

(CCAI).  
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Figura 7: Pilar Atenção Integral ao Paciente Cirúrgico 

O Pilar Saúde Coletiva e Medicina de Família e Comunidade, ilustrado na Figura 

8, tem como foco a atenção básica e à família e permeia todo o Curso de Medicina. 

Sua estrutura tem como base a prática exercida na comunidade, através do 

atendimento a pacientes em diferentes Clínicas da Família do Município do Rio de 

Janeiro 

 

.  

Figura 8: Pilar Saúde Coletiva Medicina de Família e Comunidade 
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4.5.4.Eixos do Curso 

Os Eixos do Curso se referem às áreas de formação do graduado em Medicina e 

articulam as competências - conhecimentos, habilidades e atitudes - necessárias ao 

exercício profissional do médico.  O Curso de Medicina estabeleceu os seguintes eixos:  

- Atenção à Saúde; 

- Gestão em Saúde; 

- Educação em Saúde. 

O objetivo do Eixo Atenção à Saúde é o desenvolvimento de competências que 

irão possibilitar a prática médica exercida com qualidade. A partir do conhecimento 

das Ciências Fundamentais da Vida vai-se desenvolver a semiotécnica, relação 

médico-paciente, formulação de planos de cuidado e sua execução dentro dos limites 

da atuação do aluno de graduação. 

O Eixo Gestão em Saúde tem como objetivo a participação do aluno no sistema 

de saúde de forma engajada e estimular a sua capacidade criativa, tomada de 

decisão, comunicação, liderança e trabalho em equipe. 

O Eixo Educação em Saúde tem como objetivo promover o protagonismo do 

aluno no seu aprendizado para atuação interprofissional e autônoma, em ambientes 

protegidos, e de forma comprometida com seu processo de formação. Inclui-se nessa 

proposta a possibilidade de mobilidade acadêmica e constituição de grupos 

estudantis, assim como a participação ativa e o compromisso com a educação em 

saúde da comunidade em que está inserido. Também é orientado em relação aos 

cuidados com a própria saúde. 

4.5.5. Disciplinas de Prática Médica e Módulos 

As disciplinas de Prática Médica constituem unidades de exercício prático 

tutoreado, que perpassam todo o ciclo clínico, abordando as principais temáticas e 

permeando as principais áreas do conhecimento médico.  Essas disciplinas incluem 

diferentes módulos como a Semiotécnica, Saúde da mulher, Saude do idoso, Saude do 

adolescente, Urgencia e Emergência e o Clinicando. O ensino e treinamento inicial da 

Semiotécnica ocorre nas Práticas Médicas I e II. 

As disciplinas de Prática Médica III, IV, V e VI, abordam desde a anamnese e 

exame físico até o diagnóstico, prognóstico e conduta terapêutica, na atenção básica, 

média e alta complexidade.  
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Na Prática Médica III, o foco está direcionado para a anamnese e o exame físico. 

Compõem esta disciplina, os módulos de Semiologia Neurológica, Saúde da Mulher, 

Semiologia do Idoso e Saúde Mental. Na Prática Médica III, dá-se o Mutirão realizado 

no Centro de Ação Social Antônio Caldas Pinheiro (CASACAP), em Vargem Grande, 

zona Oeste da Cidade. A atividade visa o atendimento da população carente do 

entorno. Nesta fase inicia-se o módulo de Urgência e Emergência, com a Assistência 

Pré-Hospitalar, dirigida a pequenos grupos. Este módulo se estende até o oitavo período, 

na Prática Médica VI. A Prática Médica III também inclui o Módulo Saúde da Mulher 

que aborda os fundamentos da Ginecologia e Obstetrícia. 

Na Prática Médica IV, o foco está direcionado para os diagnósticos sindrômico e 

diferencial e à consolidação dos conhecimentos adquiridos nos períodos anteriores. 

Compõem esta disciplina o atendimento integral a pacientes clínicos adultos e 

pediátricos, tanto em ambulatórios quanto nas unidades hospitalares que integram os 

cenários de prática do Curso. Dando continuidade aos módulos especiais, neste 

período inicia-se o estudo da Radiologia, possibilitando a inserção da imaginologia no 

ciclo clínico. No módulo de Emergência, é apresentado o Suporte Básico de Vida que 

é treinado com pequenos grupos de alunos. O curso de Eletrocardiograma está inserido 

como um módulo dessa Prática. 

Na Prática Médica V, o foco é a elaboração de diagnósticos diferenciais, 

solicitação e interpretação dos exames complementares e a consolidação dos 

conhecimentos adquiridos nas Práticas Médicas anteriores.  

A Prática Médica VI, está direcionada para a conduta terapêutica, a definição 

do prognóstico do paciente e a consolidação dos conhecimentos adquiridos em todas 

as outras Práticas Médicas. Nele estão inseridas nas temáticas cirúrgicas, sobretudo na 

Técnica Operatória.  

O Clinicando é um módulo presente nas Práticas Médicas, desde o quinto ao 

sétimo período, que trabalha tanto a atitude, quanto a relação médico-paciente, 

abordando tópicos complexos para o futuro profissional, como maus tratos contra 

mulheres, crianças e idosos; pacientes em condições de exclusão social; atendimento 

de pacientes com necessidades específicas; abordagem de questões étnicas e raciais 

e, conflitos morais éticos e jurídicos presentes no cotidiano da medicina. A 

especificação do Módulo Clinicando se encontra no Anexo 4. 
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4.5.6.Matriz Curricular 

A Matriz Curricular do Curso de Medicina integra a formação profissional com as 

suas necessidades educacionais do aluno. A construção do conhecimento pelo 

estudante ocorre de maneira coletiva e cooperativa, por intermédio de metodologias 

ativas.  

A matriz curricular estrutura o processo de ensino-aprendizagem nos  três ciclos: 

Básico, Clínico e Internato e se utiliza de inovações essenciais para a formação 

profissional assim como propicia o desenvolvimento de competências relacionadas à 

trabalhabilidade, liderança, capacidade de comunicação, empreendedorismo e de 

atuação em equipe.  

As disciplinas do Curso utilizam como ferramentas para o desenvolvimento das 

competências do egresso metodologias ativas que promovem a autonomia dos alunos 

e a construção coletiva e cooperativa do conhecimento.  A associação destas 

metodologias com modernas tecnologias educacionais, que simulam a prática 

médica, proporciona aos alunos uma vivência contemporânea e inovadora na qual os 

recursos e tecnologias emergentes são utilizados a serviço da saúde.   

 

A carga horária total do Curso, de 8.820 horas, é compatível com o 

funcionamento da estrutura curricular do Curso de Medicina e o desenvolvimento das 

competências almejadas no perfil do egresso e a sua distribuição pelos Ciclos ocorre 

da seguinte forma: 

- Ciclo Básico: 2.380 horas; 

- Ciclo Clínico: 2.460 horas; 

- Internato: 3.580 horas. 

 A estrutura curricular valoriza o predomínio das atividades práticas que 

correspondem a 5.660 horas, dentre estas as 3.580 horas referentes ao Internato. Na 

estrutura curricular estão previstas 100 horas correspondentes à disciplina eletiva que 

oportuniza vivências distintas, conforme o interesse pessoal de cada estudante. O 

discente possui, ainda, flexibilidade e autonomia para cumprir 400 horas de atividades 

complementares, incluídas na carga horária total do Curso. 

As atividades de Pesquisa e a participação nos projetos de Extensão estão 

integradas com o Ensino, de acordo com a Estrutura Curricular do Curso de Medicina. 
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A seguir, no Quadro 10, é apresenata a Matriz Curricular do Curso, sem os pré-

requisitos. A Matriz Curricular com os pré-requisitos se encontra no Anexo 5 e o Ementário 

das Disciplinas no Anexo 6. 
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Quadro 10: Matriz curricular do Curso de Medicina 
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4.6. Conteúdos Curriculares 

4.6.1.Aspectos Gerais e Diferenciais do Curso 

No Curso de Medicina, o processo ensino-aprendizagem é centrado no 

desenvolvimento das dimensões afetiva, cognitiva e psicomotora do aluno, 

considerando os aspectos biológicos, psicológicos e sociais. Os conteúdos curriculares 

têm como base o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes para a 

atenção integral à saúde nos diferentes ciclos de vida.   

Os conteúdos curriculares são consistentes com o perfil do egresso, são 

atualizados e estão em sintonia com as tendências, inovações e conhecimentos mais 

recentes da área. Com a aplicação de metodologias ativas e a utilização de recursos 

instrucionais baseados em tecnologias emergentes de construção do conhecimento o 

Curso de Medicina se diferencia por: 

-  Utilizar de tecnologia com simulação realística em mesas anatômicas, 

manequins e casos virtuais; 

- Inserir precocemente na atividade prática de Suporte Básico de Vida; 

- Garantir habilidades de urgência e emergência  

- Desenvolver e participar em projetos de pesquisa; 

- Possuir Centro diagnóstico avançado próprio da UNIGRANRIO – imagem e 

exames complementares; 

- Ter parceria com hospitais da rede D’Or, a partir de 2002; 

- Ter convênio com Instituições internacionais de renome para intercâmbio e 

visitas técnicas; 

- Promover o protagonismo do aluno na esfera acadêmica e científica; 

- Prover formação pautada no gerenciamento da própria carreira; 

- Incorporar de temáticas contemporâneas e tendências mundiais e 

inovadoras na área da Medicina, favorecendo a troca de experiência com 

profissionais notórios de nível internacional. 

As temáticas referentes às relações étnico-raciais; à história e cultura afro-

brasileira, africana e indígena; à ética; à educação ambiental e, aos direitos humanos, 

estão presentes nas atividades curriculares e nos projetos de extensão. São também 

aprofundadas nas disciplinas indicadas a seguir de acordo com os períodos. 
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No 1º Período 

- Organização do Trabalho em Saúde 

- Cuidado em Saúde 

- Conhecimento Tecnologia e Carreira 

Do 2º ao 4º Períodos 

- Saúde Coletiva I 

- Saúde Coletiva II 

- Saúde Coletiva III 

Do 5º ao 8º Períodos 

- Prática Médica, em especial no Módulo Clinicando 

Do 9º ao 12º Períodos 

- Internato em Obstetrícia – (Abordagem dos direitos da Mulher e Violência 

contra a Mulher) 

As questões referentes ao espectro autista são tratadas nas disciplinas de 

Crescimento Desenvolvimento e Envelhecimento, no 4º período; Alergia e Imunologia, 

no 6º período e, Gatroenterologia, no 7º período. A relação do espectro autista com a 

alergia alimentar é objeto de projeto de pesquisa desenvolvido por pesquisadores do 

Curso de Medicina da UNIGRANRIO. 

A disciplina LIBRAS é ofertada aos alunos como disciplina optativa. 

A carga horária total do Curso é adequada ao escopo dos conteúdos curriculares 

e ao alcance das competências previstas. As bibliografias básica e complementar, 

como também os periódicos, fornecem o suporte necessário para o aluno construir o 

seu conhecimento com autonomia e mediação docente. A biblioteca e a bibliografia 

são descritas nos itens 6.6 e 6.7. 

As metodologias ativas e os recursos instrucionais funcionam como facilitadores 

do processo de ensino-aprendizagem conforme descrição da Metodologia (item 4.7).  
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4.6.2. Conteúdo do Pilar Ciências Fundamentais da Vida 

Os conteúdos deste Pilar objetivam promover, já nos primeiros períodos, a simbiose 

entre a Morfologia, Fisiologia e a fase clínica. Isto ocorre nas disciplinas de 

Morfofisiologia, que integram os conhecimentos de estrutura e função. As Bases 

Celulares e Moleculares da Vida, promovem já no primeiro período, a articulação entre 

aspectos bioquímicos, de genética e biologia celular.  

As Ciências Fundamentais da Vida, com o ensino da composição e do 

funcionamento do corpo humano, abordam temáticas presentes nos seis pilares do 

Curso.   

A Morfofisiologia, abrange, de forma integrada e modular, o estudo da Anatomia, 

Histologia, Fisiologia e Embriologia humanas, em cada um dos sistemas que compõem 

o corpo, bem como as etapas químicas e físicas envolvidas. A disciplina Bases Celulares 

e Moleculares da Vida, composta pela Biologia Celular e Genética Básica, abrange o 

estudo das estruturas e funções celulares, das bases moleculares das características 

normais e patológicas, da composição química das células, tecidos e órgãos do corpo, 

além de estudar os processos físicos e químicos celulares e a herança genética. 

 As disciplinas Bioquímica e Biofísica, abordam a composição química das células, 

tecidos e órgãos do corpo, além de estudar os processos físicos e químicos que 

conferem vida a cada célula humana, com ênfase no metabolismo dos carboidratos, 

lipídeos, proteínas e nucleotídeos e os princípios da radiobiologia e da radioquímica. 

A Patologia Clínica e a Anatomia Patológica, abordam as alterações nas estruturas e 

funções do corpo provocadas pelas doenças e agravos.  

A Farmacologia, aborda as principais drogas utilizadas na prevenção, 

diagnóstico e tratamento de diferentes afecções; A Microbiologia Imunologia e a 

Parasitologia, apresentam os principais microrganismos, seus hospedeiros, vetores e as 

relações entre eles, assim como as características físicas, químicas e a fisiologia do 

sistema imunológico de indivíduos sadios ou não. 

4.6.3. Conteúdos do Pilar Saúde Coletiva Medicina de Família e Comunidade 

Os conteúdos deste Pilar objetivam tornar o médico um cidadão comprometido 

com as transformações da sociedade, privilegiando a prática médica nos níveis 

primário e secundário de atenção à saúde e a integração com o Sistema Único de 

Saúde.  
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Compreende conteúdos essenciais e a aquisição de habilidades e atitudes 

relativas à organização dos sistemas de saúde, à epidemiologia e às ciências humanas 

e sociais relacionadas ao campo da saúde. O Pilar está presente, de forma curricular, 

no 1o,2o,3o,4o,8º, 9o,11º e 12º períodos. 

Este Pilar valoriza as áreas de Atenção Primária, através da inserção de disciplinas 

de Saúde Coletiva e Cuidado em Saúde durante todo o ciclo básico. Durante dois dos 

quatro semestres letivos do Internato, é desenvolvida a prática clínica em Medicina de 

Família e Comunidade em Clínicas da Família, compreendendo 17% das atividades 

realizadas. 

Inclui ainda aspectos de Saúde Mental, durante o ciclo clínico, revistos no período 

do Internato. Durante todo o Curso, o pilar contribui com a incorporação de 

competências relativas às políticas de saúde, trabalho e administração, necessários ao 

desenvolvimento de habilidades para o exercício profissional. Essas questões, tem como 

referências e bibliografia, além da epidemiologia e saúde coletiva, abordagens 

filosóficas, sócio antropológicas, psicológicas e éticas. O desenvolvimento da visão 

coletiva do problema saúde-doença, possibilita aos alunos uma visão de parceria com 

os indivíduos em busca da saúde e de uma sociedade mais saudável e justa. 

4.6.4.Conteúdos do Pilar Saúde da Criança e do Adolescente 

Os cuidados com a saúde das diferentes faixas etárias pediátricas, desde o 

neonato até o adolescente, são abordados nos ambulatórios e em diferentes cenários 

hospitalares na disciplina de Prática Médica, do quinto ao oitavo períodos, que incluem 

atendimentos de puericultura e, ao lactente, pré-escolar, escolar e adolescente.  

Ainda no ciclo clínico são abordadas as especialidades clínicas com foco na 

criança e no adolescente: no 5º período - Doenças Infecto-Parasitárias; no 6º período - 

Cardiologia, Pneumologia e Alergia-Imunologia; no 7º período - Gastroenterologia, 

Hemato-oncologia e Endocrinologia e, no 8º período - Neurologia, Reumatologia e 

Nefrologia.  

No nono fluxo, a disciplina de Neonatologia, aproxima os Internos ao trato com o 

recém-nato, em ambiente hospitalar e ambulatorial. Ainda no Internato, ocorrem os 

rodízios hospitalares em enfermaria e urgência e emergência pediátricas, tanto no 

décimo primeiro, quanto no décimo segundo períodos.  
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4.6.5. Conteúdos do Pilar Saúde do Adulto e do Idoso 

Os conteúdos deste Pilar começam a ser apresentados a partir do terceiro fluxo 

na disciplina de semiotécnica. Do quinto ao oitavo períodos o aluno tem a 

oportunidade de aprimorar esses conhecimentos em atendimentos ambulatoriais, onde 

são abordadas as grandes síndromes clínicas, os aspectos metabólicos, farmacológicos 

e os princípios da avaliação desses pacientes. Esses temas, estão inseridos nas disciplinas 

de Prática Médica,  

Ainda no ciclo clínico são abordadas as especialidades clínicas com foco no 

adulto e no idoso: no 5º período - Doenças Infecto-Parasitárias; no 6º período - 

Cardiologia, Pneumologia e Alergia-Imunologia; no 7º período - Gastroenterologia, 

Hemato-oncologia e Endocrinologia e, no 8º período - Neurologia, Reumatologia e 

Nefrologia.  

Durante o período do Internato, que se inicia no 9º período, o aluno conclui o 

estudo e treinamento nas Especialidades Clínicas: Saúde Mental, Geriatria, 

Dermatologia, Genética e Medicina Legal. As disciplinas Clínica Médica I, II e III 

perpassam o décimo, décimo primeiro e décimo segundo períodos 

Com o processo de envelhecimento das populações, é mandatório que se 

enfatize o aprendizado da Geriatria e Gerontologia, fundamentais na formação do 

médico generalista. A disciplina de Geriatria e Gerontologia tem início no quarto 

período na disciplina Crescimento, Desenvlvimento e Envelhecimento sendo a prática 

dessa temática iniciada no quinto período no módulo Saúde do Idoso da disciplina de 

Prática Médica sendo retomada no Internato na disciplina de Geriatria.  

4.6.6. Conteúdos do Pilar Atenção Integral ao Paciente Cirúrgico 

Está disposto desde o Ciclo Clínico nas atividades de Pequenas Cirurgias e Técnica 

Cirúrgica, no contexto das Práticas Médicas.  

Durante o Internato, no 10º período o aluno tem contato com aspectos 

específicos da área cirúrgica, como a Anestesiologia, Ortopedia, Otorrinolaringologia, 

Oftalmologia, Urologia e Cirurgia Pediátrica.  São desenvolvidas as principais atividades 

realizadas nos ambientes cirúrgicos dos diferentes cenários de atuação do Curso.  

No 12º período as atividades do Pilar se concentram no atendimento em Urgência 

e Emergência cirúrgicas. 
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4.6.7. Conteúdos do Pilar Saúde da Mulher e do Concepto 

A fundamentação teórica desse pilar tem início no ciclo clínico, nas Práticas 

Médicas, com O Módulo Saúde da Mulher, no quinto período. As questões fisiológicas 

da reprodução e o seu contexto sócio cultural são presentes em diversos pontos do 

programa como a assistência Pré-natal e ao Parto, onde a violência contra mulher e a 

interseccionalidade com as questões étnico raciais são tratadas. No Internato, os alunos 

são inseridos em cenários de treinamento da Obstetrícia e da Neonatologia de forma 

integrada, no mesmo cenário prático, e no mesmo rodízio. 
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4.7. Metodologias de Ensino-Aprendizagem 

No Curso de Medicina busca-se promover uma visão sistêmica do processo de 

ensino e aprendizagem, através do exercício da interdisciplinaridade e da autonomia 

intelectual como requisitos para a consolidação das competências necessárias.  

O Curso adota uma visão, na qual o estudante é sujeito ativo da construção do 

seu conhecimento na interação entre os pares sendo o professor, o mediador da 

aprendizagem.  

O Curso de Medicina utiliza as metodologias ativas como uma das principais 

estratégias pedagógicas, concebendo-as de modo que o estudante tenha uma 

postura ativa e protagonista em relação ao seu aprendizado em situações práticas de 

experiências, por meio de problemas desafiadores que permitem pesquisar e descobrir 

soluções que se aplicam à realidade.  

Consiste, portanto, em dar autonomia e responsabilidade ao estudante 

pela construção de seu processo de aprendizado através da análise dos problemas 

advindos da realidade em que irá atuar e do desenvolvimento de competências para 

propor soluções e tomar decisões, de modo colaborativo.  

Assim, as atividades pedagógicas são realizadas por intermédio de metodologias 

ativas facilitadoras da aprendizagem que fazem parte da estratégia de ensino-

aprendizagem para promover a atitude colaborativa e a percepção do outro sem 

discriminações, preconceitos, estigmas e estereótipos. 

As metodologias valorizam a interação entre as ciências fundamentais e as 

disciplinas clínicas no desenvolvimento dos conteúdos, a interação entre o canal teórico 

e o prático, e a exposição do aluno aos diversos níveis de complexidade da atenção à 

saúde, desde o início do Curso, proporcionando experiências diferenciadas e 

permitindo o contínuo acompanhamento das consistentes atividades realizadas pelos 

alunos.  

As metodologias ativas são desenvolvidas também nos módulos que articulam 

ensino, serviços e comunidade por meio do desenvolvimento de habilidades clínicas e 

atitudes. As metodologias ativas são fortemente utilizadas nos dois primeiros anos do 

Curso de Medicina, que abrigam as ciências básicas e abordam temáticas presentes 

nos seis pilares do Curso.   
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As metodologias ativas empregadas no Curso de Medicina são o Método do 

Caso, Sala de Aula Invertida, Oficinas, Práticas, Trabalho Baseado em Equipe, Mapa 

Conceitual, Simulação, Simulação Realísitica e Aprendizagem Baseada em Projeto 

(ABP).   

No Método do Caso são trabalhados os casos clínicos de acordo com os temas e 

competências a serem alcançadas pelos estudantes, contextualizando o processo 

saúde/doença na realidade da atenção básica do SUS desde o início do Curso, 

promovendo assim a inserção precoce na profissão. O Método do Caso é utilizado 

predominantemente nas disciplinas de Prática Médica, do quinto ao oitavo períodos, 

nos módulos de urgência e emergência e no Clinicando.  

A Sala de Aula Invertida promove a autonomia dos estudantes de Medicina na 

busca do conhecimento e oferece antecipadamente o conteúdo a ser estudado na 

aula, de modo que os alunos se preparem para discussões e trabalhos baseados em 

equipe e outras metodologias ativas utilizadas pelo professor em sala de aula, sendo 

utilizada em todas as disciplinas do Curso.  

O Trabalho Baseado em Equipe contribui para a formação do médico generalista 

estimulando a visão holística do ser humano e exercitando a prática profissional que 

envolve diferentes atores e é utilizado em todas as disciplinas do Curso. 

A Aprendizagem Baseada em Projeto, utilizada especialmente na disciplina 

Projeto Curricular Articulador, promove a aquisição autônoma de conhecimentos pelos 

alunos e desenvolve competências almejadas que serão relevantes na vida profissional 

dos estudantes e está baseada na premissa que aprender é um processo ao longo do 

qual os conhecimentos são construídos de maneira ativa, entendendo a aprendizagem 

como construção de novos conhecimentos sobre a base de conhecimentos atuais, ou 

seja, aquele que aprende tem em sua mente conhecimentos prévios que servem de 

base para assimilar novos.  

A Simulação no Curso de Medicina é realizada em atividades práticas, em 

situação controlada e protegida, em diferentes níveis de complexidade e para o 

treinamento de diferentes competências, por intermédio do uso de simuladores tais 

como os Simuladores Avançados ou Manequins para Treinamento, modelos 

anatômicos como peças sintéticas de órgãos, dorsos, membros, pelve e cabeça de 

manequins, mamas, para treinamentos específicos, como ocorre com a ginecologia, 

neonatologia e cirurgia.  



 
 

Unigranrio - Unidade Barra da Tijuca          Curso de Medicina   Projeto Pedagógico   2018         Página 74 de 145 

 

Objetos tais como desfibriladores, aparelhos de eletrocardiograma, monitores 

cardíacos, pranchas para imobilização na assistência pré-hospitalar, adjuvantes nas 

atividades de urgência e emergência ou representação total ou parcial de um 

procedimento, como por exemplo punções, curativos cirúrgicos, suturas, parto 

transpélvico, cateterismo uretral.  

A Simulação permite que o estudante repita a ação de forma segura, receba 

feedback imediato e aperfeiçoe o seu desempenho, sendo utilizada sobretudo nos 

diferentes módulos da disciplina de Prática Médica, como o de Urgência e Emergência, 

Saúde da Mulher, Técnica Cirúrgica, Clinicando, para o treinamento de competências 

cognitivas, afetivas e psicomotoras, inclusive na solução de problemas e casos clínicos.  

A Simulação Realística é feita em uma plataforma eletrônica com acesso à 

internet (mesa SECTRA), cujas técnicas e processos estão descritos nos itens 4.12.3 e 

6.11.12. e é aplicada na disciplina Morfofisiologia, ao lado das técnicas de dissecação, 

práticas em laboratório, seminários, leituras de textos e exposições dialogadas foram 

introduzidas práticas inovadoras como a pintura corporal, a utilização de modelos 

anatômicos.  

Os Mapas Conceituais são construídos pelos estudantes indicando as relações 

entre conceitos aprendidos no Curso, introduzindo novas ideias e tornando a 

aprendizagem significativa.  

Os Mapas Conceituais são utilizados nas disciplinas de Prática Médica, incluindo 

o módulo Clinicando, bem como em disciplinas teóricas, como forma de organizar a 

compreensão de temas mais complexos. Na disciplina de Obstetrícia, durante o 

internato, no nono período, é construído um Mapa Conceitual por cada grupo de 

alunos, correspondente a uma história Obstétrica construída pelos alunos. 

Nas Oficinas o estudante reflete sobre os aspectos da sua formação teórico-

prática de forma coletiva, interagindo e trocando de saberes em uma situação de 

aprendizagem dinâmica que permite a inovação. No terceiro e quarto períodos 

curriculares, nas disciplinas relacionadas ao aprendizado da semiotécnica e da relação 

médico-paciente: Prática Médica I e Prática Médica II são realizadas atividades em 

oficinas de anamnese e exame físico, provendo praticidade ao   arcabouço teórico. 

O Clinicando é um módulo que agrega diferentes metodologias, como método 

do caso, simulação, método do caso, mapas conceituais, com o objetivo maior de 

trabalhar os aspectos atitudinais do futuro médico, insere-se do quinto ao oitavo 

http://www.escolaweb.com.br/blog/educacao-e-inovacao-precisamos-inovar/


 
 

Unigranrio - Unidade Barra da Tijuca          Curso de Medicina   Projeto Pedagógico   2018         Página 75 de 145 

 

períodos, nas disciplinas da Prática Médica.  Esse módulo está inserido no Curso de 

Medicina desde 2001 e trabalha tanto a atitude, quanto a relação médico-paciente, 

abordando tópicos complexos para o futuro profissional, como maus tratos contra 

mulheres, crianças e idosos; pacientes em condições de exclusão social; atendimento 

de pacientes com necessidades específicas; abordagem de questões étnicas e raciais 

e, conflitos morais éticos e jurídicos presentes no cotidiano da medicina.  

A Prática se dá em ambientes controlados e simulados e em ambientes 

hospitalares e ambulatoriais conforme detalhado no item 4.8. 
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4.8. Atividades Práticas de Ensino 

A inserção do aluno nos cenários clínicos é praticada como um objetivo 

pedagógico importante na formação do médico, de modo a contextualizar e conciliar 

os conhecimentos adquiridos desde o início do Curso com o exercício prático de 

habilidades e o desenvolvimento das atitudes adequadas frente à realidade pública 

da saúde e, para tal, são utilizadas as metodologias ativas. 

Desde o início do Curso os alunos participam de diversas atividades práticas, no 

enfoque da atenção à saúde. As atividades práticas de ensino que permitem a inserção 

dos discentes nos cenários do SUS e em outros ambientes, regulamentadas quanto à 

orientação, supervisão e responsabilidade docente, são direcionadas com vista ao 

desenvolvimento das competências profissionais coerentes com o perfil do egresso, no 

contexto de saúde da região. A incorporação das competências necessárias a 

formação do egresso tem assim, como elemento essencial a prática clínica, em 

cenários ambulatoriais, hospitalares e laboratórios de simulações.  

4.8.1.Atividades Práticas em Ambientes Controlados e Simulados  

Os Cenários de Ensino-Aprendizagem em Ambientes Controlados e Simulados são 

constituídos pelos Laboratórios de Habilidades e possuem equipamentos, instrumentos 

e recursos tecnológicos inovadores em quantidade e diversidade para a capacitação 

dos estudantes nas diversas competências e habilidades da atividade médica 

desenvolvida nas diferentes fases do Curso.  

Estes cenários são constituídos pelos Laboratórios de Habilidades e possuem 

equipamentos, instrumentos e recursos tecnológicos inovadores em quantidade e 

diversidade para a capacitação dos estudantes nas diversas competências e 

habilidades da atividade médica desenvolvida nas diferentes fases do curso.  

Os laboratórios estão localizados numa área de 326m2 que ocupa a metade de 

um andar no bloco B, espaço suficiente para acomodar novos simuladores, que 

agregam significativa inovação ao curso de Medicina. O espaço é multifuncional e 

abriga um anfiteatro que permite a realização de práticas de simulação, com 

observação através de espelhos e comando à distância pelo professor.  

No outro lado desta ala situam-se os laboratórios Multidisciplinares de Vivências, 

que são espaços pedagógicos multiprofissionais utilizados pelos alunos. Eles dispõem de 

Tecnologias da Informação e Comunicação, estando estas implantadas ao longo do 
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processo de ensino-aprendizagem no Curso de Medicina. Funcionam em salas onde 

são realizadas aulas práticas em diversos momentos do curso. Dispõem de simuladores 

para a execução de procedimentos cirúrgicos, ginecológicos e obstétricos, assim como 

manequins que viabilizam o aprendizado prático e sequencial do atendimento ao 

paciente crítico.  

Neste ambiente os alunos trabalham em pequenos grupos sob supervisão de um 

docente, acompanhado por um preceptor ou monitor. É um ambiente 

adequadamente refrigerado e com acesso à internet através de rede sem fio. Encontra-

se equipado com diversos instrumentos que incluem: balança com medida de peso e 

altura, macas, estetoscópio, esfigmomanômetro, material cirúrgico, cama hospitalar, 

desfibrilador externo automático, colar cervical, pranchas, estabilizadores, armário para 

medicamentos, martelo de reflexo, termômetro, diapasão e fita métrica.  

Além distso, possui manequins com simuladores de cuidados para as práticas: 

sutura de membros superiores e inferiores; realização de cricotireostomia, 

pericardiocentese, cateterização vesical masculina e feminina; drenagem de 

pneumotórax; administração de medicamentos intramuscular e intravenoso adulto e 

pediátrico; acesso venoso central; propedêuticas otorrinolaringológica e oftalmológica; 

acesso venoso em recém-nascido; intubação nasogástrica; estomas; feridas simples e 

complexas; injeção intradérmica; púbis-placenta-vulva para mecanismos de parto; 

reanimação cardiorespiratória de recém-nato e adulto; ginecológico para coleta de 

amostras e identificação de doenças; desobstrução de vias aéreas superiores; punção 

lombar pediátrica; toque retal com modelos de próstata; realização de traqueostomia. 

4.8.2. Atividades Práticas em Ambientes Hospitalares e Ambulatoriais 

As atividades práticas de ensino em Cenários de Ensino-Aprendizagem para a 

Prática Clínica em Ambientes Hospitalares e ambulatoriais possuem enfoque na 

atenção básica à saúde e priorizam as atividades nas áreas de saúde da família clínica 

médica, cirurgia, saúde da família saúde coletiva, ginecologia, obstetrícia, pediatria e 

saúde mental, do 1º ao 12ª período, em unidades básicas de saúde, ambulatórios de 

nível secundário e unidades de internação.  

Há aumento gradativo de inserção dos alunos nas áreas de maior complexidade, 

em unidades secundárias com ambulatórios de especialidades clínicas e cirúrgicas e 

em unidades de internação no nível terciário de atenção a saúde.  
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Para a realização das atividades foram estabelecidos convênios e parcerias nas 

esferas municipal, estadual e federal, assim como na privada, ampliando os cenários de 

atividades para a construção do conhecimento dos alunos. Os docentes e preceptores 

responsáveis pela supervisão dos alunos pertencem ao quadro da UNIGRANRIO.  

As atividades práticas de ensino priorizam o enfoque na atenção primária e o uso 

de metodologias ativas de ensino-aprendizado, contempladas desde o primeiro 

período. Com a disciplina de cuidados em saúde os alunos realizam visitas nas unidades 

de saúde de atenção básica e da rede hospitalar do território para conhecimento 

desde o primeiro período. 

São realizadas atividades práticas que contemplam o conceito de saúde e 

doença, avaliação dos determinantes sociais de saúde, diagnóstico ampliado de 

saúde e trabalho em equipe. Utiliza-se também a metodologia design thinking para 

elaboração de protótipos com abordagem de temas de importância para os cuidados 

em saúde como biossegurança, anamnese, avaliação hemodinâmica, suporte básico 

de vida, segurança do paciente. As atividades são práticas com treinamento de 

habilidades e simulação de casos.  

Os cenários utilizados pelos estudantes do Curso de Medicina da Unigranrio para 

desenvolvimento dos processos de ensino-aprendizagem durante todo o Curso, são 

integrados e estimulam o aluno a agregar conhecimentos, habilidades e atitudes 

necessárias para o desenvolvimento das competências curriculares. A utilização destes 

cenários varia conforme a demanda de aprendizagem de cada fase do Curso, se 

dividindo basicamente em atividades simuladas e atividades vivenciadas nos diferentes 

cenários de prática. 

Para que os objetivos traçados para o Curso de Medicina pudessem ser 

alcançados e as competências estabelecidas pudessem ser desenvolvidas pelos 

alunos, adotou-se, como estratégia, uma diversificação dos cenários de ensino-

aprendizagem dos alunos. Esta diversidade de cenários associada às metodologias 

ativas possibilita aos alunos conhecerem os três níveis de atenção à saúde e, desta 

forma, adquirir competências e habilidades indispensáveis à assistência integral e 

resolutiva.  

O curso de Medicina da UNIGRANRIO possui convênios e parcerias para a 

disponibilização de cenários de ensino-aprendizagem nas unidades de saúde da 

Secretaria Municipal e Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de 
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Saúde de Duque de Caxias, e com unidades privadas da Rede D’Or.  Informações 

adicinonais sobre os cenários estão descritos no Anexo 7. 

Os cenários utilizados pelo Curso de Medicina para atividades práticas estão assim 

distribuídos:   

- Cenários de Atenção Primária à Saúde; 

- Cenários de Atenção Especializadas; 

- Cenários Hospitalares. 

A. Cenários para Atividades Práticas de Atenção Primária à Saúde 

 A atenção primária à saúde é o primeiro nível de acesso aos serviços do Sistema 

único de saúde, caracterizado pela longitudinalidade, coordenação do cuidado e 

atenção integral ao usuário. No Brasil o modelo de atenção utilizado é a Estratégia 

Saúde da Família (ESF).  

As Clínicas da Família são serviços de saúde implantados pela SMS-Rio, mediante 

contratos de gestão com organizações sociais. Estas são unidades de saúde com 

estrutura ideal de atendimento na ESF, equipadas adequadamente, incluindo suporte 

diagnóstico: raios-x, ultrassom e posto de coleta para exames laboratoriais, e também 

dispõem de inovações tecnológicas, consultórios informatizados, prontuário eletrônico 

e acesso a internet banda larga. Atualmente, as unidades de atenção primária do 

município ficam responsáveis pelo acompanhamento das famílias em todas as etapas 

do ciclo de vida. Realizam a regulação de exames/consultas especializadas, solicitados 

pela própria unidade por intermédio de um médico responsável técnico, pelo sistema 

de regulação implementado para outros níveis de complexidade, responsável pela 

coordenação do cuidado do usuário dentro do território.  

A UNIGRANRIO utiliza com cenários de aprendizagem neste nível de atenção a 

Clínica da Família Professor José de Souza Herdy, localizada nas dependências da 

Universidade na Unidade Barra da Tijuca; a Clínica da Família Dr. Hans Junger Fernando 

Dohmann localizada em Guaratiba, e a Clínica da Família Rafael de Paula Sousa 

localizada em Curicica para a realização de atividades práticas dos alunos.    

A Clínica da Família José de Souza Herdy (CFJSH) faz parte de um projeto 

elaborado pela UNIGRANRIO junto à Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. 

Foi inaugurada no dia 18 de fevereiro de 2016 e está localizada no mesmo espaço físico 

da Universidade. Esse convênio é fundamental para a inserção precoce dos alunos nas 

atividades práticas, assim como ao predomínio das vivências na atenção primária com 
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enfoque na estratégia saúde da família, como estabelecidos nas diretrizes curriculares 

nacionais para o Curso de Medicina. A área de abrangência é todo o bairro da Barra 

da Tijuca e parte de Jacarepaguá, sendo que nesta área concentram-se 

aproximadamente 400 mil moradores (dados da PMRJ). O território é dividido em 3 

áreas, cada uma vinculada a uma equipe de saúde da família responsável pelo 

cadastramento e acompanhamento dos pacientes adscritos. Atualmente funciona 

com 4 médicos, 3 enfermeiros, 1 farmacêutico, 1 oficial de farmácia, 4 técnicos de 

enfermagem, 1 funcionário administrativo e 16 agentes comunitários de saúde (ACS), 

estando todos estes profissionais vinculados a secretaria de saúde do município do Rio 

de Janeiro. 

 A unidade é uma referência na região de unidade escola para o Município, 

possibilitando que os alunos do Curso de Medicina circulem em um ambiente SUS desde 

os primeiros anos do curso, tendo oportunidade de acompanhar os atendimentos, 

manejarem o prontuário eletrônico e realizarem o acompanhamento longitudinal ao 

longo dos períodos do curso, assim como participar da dispensação de medicamentos, 

da sala de vacinas e de curativos, do posto de coleta e das visitas domiciliares. O setor 

de vacinas realiza aproximadamente 700 doses de vacinas por mês e em períodos de 

campanha realiza aproximadamente 3.000 doses, sendo o serviço de referência de 

imunização da região da Barra da Tijuca e adjacências.  

Alunos de todos os períodos frequentam os cenários da região, fazendo com que 

tenham contato com a realidade sanitária local desde os primeiros anos de sua 

formação. 

Todas as unidades contam com consultórios de clínica médica, pediatria, 

aleitamento e ginecologia, salas de curativos, imunização, procedimentos e de práticas 

integrativas complementares, central de esterilização, sala de reuniões e farmácia. 

Atividades realizadas nesses cenários: atendimento nas esquipes de saúde da família, 

acompanhamento para pacientes cadastrados e demanda espontânea, realização 

de visitas domiciliares, realização de pré-natal, puericultura, orientação e 

acompanhamento na sala de imunização, grupos de pacientes com doenças crônicas 

diabetes, hipertensão, tuberculose, hanseníase, combate à desnutrição, 

acompanhamento ambulatorial em Clínica Médica, pediatria, ginecologia e 

obstetrícia. Realização de referência e contrarreferência e atividades de educação em 

saúde, objetivando focar as ações na atenção primária, trabalhar a promoção da 

saúde e a prevenção das doenças. 
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A Clínica da Família Dr. Hans Jürgen Fernando Dohmann, localizada em 

Guaratiba, é uma unidade que beneficia cerca de 16 mil moradores da região. 

B. Cenários de Atenção Especializada 

 A atenção especializada no âmbito do sistema único de saúde de média e alta 

complexidade, caracteriza-se por um conjunto de procedimentos, cujo objetivo é 

propiciar à população o acesso aos serviços de maior densidade tecnológica e alto 

custo, com necessidade de pessoal especializado, integrando-se aos demais níveis de 

atenção à saúde. 

Os alunos do Curso de Graduação em Medicina da Unidade Barra da Tijuca têm 

como cenários neste nível de atenção as unidades de saúde mencionadas a seguir.  

Unidade Própria - Centro Médico Nilza Cordeiro Herdy 

O Centro Médico Nilza Cordeiro Herdy possui convênio com o SUS, Secretaria 

Municipal de Saúde do Rio de Janeiro e com os principais Hospitais e Centros Municipais 

de Saúde da Área Programática 4.0. No local, desenvolvem-se as atividades práticas 

ambulatoriais do Internato nas áreas de Dermatologia, Genética Clínica, Geriatria, 

Ginecologia, Obstetrícia, Otorrinolaringologia, Oftalmologia, Ortopedia, Urologia, 

Clínica Médica e Pediatria. O Centro Médico Nilza Cordeiro Herdy dispõe de 20 

consultórios e 6 salas de preceptoria. Há 16 consultórios médicos equipados para o 

atendimento aos pacientes adultos e pediátricos e 4 para atendimento de Ginecologia 

e Obstetrícia. Atende, em média, 2.000 pacientes por mês. 

Centro Municipal de Saúde Rafael de Paula Sousa 

Centro Municipal de Saúde Rafael de Paula Sousa localizado em Curicica é uma 

unidade de saúde especializada de referência no município para o acompanhamento 

e tratamento dos pacientes portadores de Tuberculose Multi-resistente. 

C. Cenários Hospitalares 

Unidades de Saúde conveniadas com a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de 

Janeiro: 

Serviços de Urgências e Emergências: Os alunos realizam atividades práticas em 

duas unidades de pronto atendimento da região, a UPA da Cidade de Deus e CER 

Leblon. Atendendo em média 500 pacientes/dia e com especificidades próprias, cada 
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uma destas unidades proporciona oportunidades impares de aprendizagem em 

urgência, emergência e trauma para os alunos. Como exemplo, a UPA da Cidade de 

Deus é a unidade com maior entrada de baleados dentre todas as UPAs do Rio de 

Janeiro. Isto faz com que seu corpo clínico necessite de capacitações específicas para 

o problema. Já a CER Leblon é a unidade que mais recebe pré-hospitalar móvel do Rio 

de Janeiro com um período de 500 ambulâncias em média por mês. A unidade 

responde, desde 2016, pela emergência clínica da região e pela emergência 

psiquiátrica de todo o território. Pertencendo a um complexo hospitalar regional que 

envolve também o Hospital Lourenço Jorge e a Maternidade Leila Diniz, os alunos têm 

todo o suporte necessária nas questões que envolvem o aprendizado sobre situações 

de emergência em saúde, pois as quatro portas de entrada estão presentes nas 

unidades do complexo: emergência clínica, psiquiátrica, ortopédica e materna.  

CER Leblon 

As Coordenações de Emergência Regional (CERs) definem um novo modelo de 

gestão no município do Rio de Janeiro, para atendimento de urgência de média 

complexidade.  Os alunos também realizam as atividades no CER Leblon. A Unidade é 

sede do Internato em Clínica Médica da UNIGRANRIO. O CER Leblon conta com 12 leitos 

de observação adulta (sala amarela), 4 leitos de estabilização (sala vermelha), e 6 leitos 

de Pediatria, além de 35 leitos de Unidade de Tratamento Intensivo.  

Hospital Municipal Souza Aguiar 

O Hospital Municipal Souza Aguiar é um importante cenário para o Programa de 

Internato em Cirurgia Geral e Emergência Clínico-cirúrgica relacionada ao Trauma. 

Conta com 406 leitos. Apresenta também importantes programas de Residência 

Médica da Cidade. 

Hospital Municipal Jesus 

É um importante cenário para o Programa de Internato em Cirurgia Pediátrica. 

O Hospital Municipal Jesus é hoje uma Unidade de referência para o tratamento 

especializado na maior parte das patologias pediátricas, incluindo as clínicas, cirúrgicas 

de uma forma geral, ortopédicas, neurocirúrgicas e cirurgia plástica. Também possui 

serviço de referência em transplante de córnea no paciente pediátrico e tratamento 

odontológico de crianças portadoras de problemas especiais (paralisia cerebral, AIDS 

etc.). É referência estadual no atendimento de crianças com AIDS. Além de dispor de 
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120 leitos de internação, o hospital realiza, em média, cerca de 180 atendimentos 

ambulatoriais diários, de acordo com informações da direção da unidade. 

Maternidade Leila Diniz 

A Maternidade Leila Diniz constitui um importante cenário para o Programa de 

Internato em Obstetrícia e Neonatologia. Unidade da Secretária Municipal de Saúde do 

Rio de Janeiro, a maternidade tem capacidade de realizar uma média de 450 partos 

por mês. Neste cenário são desenvolvidas as atividades do internato em Ginecologia e 

Obstetrícia do nono e décimo segundo fluxos, assim como de Neonatologia do nono 

fluxo. 

Instituto Philippe Pinel 

O Instituto Philippe Pinel conta com uma estrutura hospitalar com setor de 

emergência, aberto 24 horas por dia. O Hospital é o cenário de ensino do Internato em 

Saúde Mental do curso de Medicina, no nono fluxo curricular. O curso de Medicina da 

UNIGRANRIO dá ênfase ao aprendizado em saúde mental com a visão da rede, nos 

seguintes cenários: ambulatórios específicos de psiquiatria, clínicas da família, Instituto 

Phillippe Pinel e com visitas técnicas aos Centro de Atenção Psicossocial (CAPS). 

Unidade de Pronto Atendimento Cidade de Deus 

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Cidade de Deus é gerenciada pela 

RioSaúde desde 30 de novembro de 2015 e integra a lista de Unidades de Urgência e 

pronto atendimento desta complexidade. Presta serviços de urgência e emergência 

em clínica médica e pediátrica, 24 horas por dia, 7 dias por semana, e atendimentos 

odontológicos de emergência das 7h às 19h. A UPA Cidade de Deus está localizada na 

rua principal do bairro, em local de fácil acesso, com ponto de ônibus na frente da 

unidade, e a alguns metros da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP). Estamos a menos 

de 10 minutos da Barra da Tijuca. 

Apresenta capacidade instalada para executar em média 110.000 atendimentos 

por ano em Clínica Médica e 15.000 atendimentos pediátricos anuais. A capacidade 

média é de 400 atendimentos por dia. 

D. Unidade de Saúde conveniada com a Secretaria Municipal de Saúde de 

Duque de Caxias  

Hospital Municipal Moacir Rodrigues do Carmo 
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Hospital Municipal Moacir Rodrigues do Carmo: é uma Unidade de Saúde terciária 

do município de Duque de Caxias com 275 leitos, sendo 60 de Cirurgia, 88 de Clínica 

Médica, 30 de Pediatria, 42 de Obstetrícia, 46 de UTI e 9 de Psiquiatria. Os alunos do 

Curso de Medicina da Unidade Barra da Tijuca frequentam este cenário durante o 

internato no rodízio de Anestesiologia. A UNIGRANRIO construiu o alojamento dos 

residentes no HMMRC. Ela colabora e coordena o Programa de Residência Médica da 

Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias nas áreas de Cirurgia Geral, Clínica 

Médica e Anestesiologia no HMMRC. 

E. Unidade de Saúde conveniada com a Secretaria Estadual de Saúde do Rio 

de Janeiro 

Hospital Estadual Adão Pereira Nunes  

Unidade hospitalar de atenção terciária, é referência estadual para assistência à 

Emergência e Trauma.  Conta com 295 leitos. Os alunos do Curso de Medicina da 

UNIGRANRIO Unidade Barra têm rodízio no Internato de Pediatria, no que tange a 

Emergência Pediátrica e ao treinamento na UTI Pediátrica. Esta unidade foi premiada 

com o Prêmio Qualidade Rio (PQRio) em 2010 na categoria ouro. 

Atualmente o hospital realiza mais de 222 mil atendimentos, sendo mais de 107 mil 

de emergência. Para atender esse público, o local dispõe de 3.2 mil profissionais, entre 

médicos, enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, terapeutas ocupacionais, 

farmacêuticos, biólogos, assistentes sociais, entre outros. Anualmente, a unidade realiza 

aproximadamente 800 operações de neurocirurgia. O local conta ainda com ações no 

campo da educação, como o programa de residência médica nas áreas de pediatria, 

anestesiologia, terapia intensiva de adulto e, a partir de 2012, ginecologia e obstetrícia. 

O hospital ainda tem outros destaques como o programa SOS Reimplante, que é 

pioneiro em todo o Estado do Rio de Janeiro, tanto na rede pública quanto na privada. 

De 2009 até hoje, já foram realizados 196 reimplantes, com 80% de sucesso. Somente o 

Hospital Universitário da Universidade de São Paulo (USP) e o Hospital Adão Pereira 

Nunes oferecem este serviço no país. A unidade foi selecionada por ser referência em 

atendimento de emergência, com equipamentos de última geração e também pela 

localização estratégica próxima a grandes rodovias, dispondo de um heliponto no local. 

A emergência do hospital também é a única do Sistema Único de Saúde (SUS) a 

possuir Ressonância Magnética 24 horas. Além disso, a unidade é uma das primeiras a 

implantar um Centro Intensivo de Pós-Operatório, que permite uma maior sobrevida dos 
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pacientes que passam por cirurgia. Os médicos ainda participam toda semana de 

vídeo conferência internacional de trauma junto com Centro de Trauma de Miami e, 

para completar, a unidade faz parte do projeto Trauma Check-list criado pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS). 

Hospital Estadual Santa Maria 

O Hospital Estadual Santa Maria é a única unidade hospitalar no município do Rio 

de Janeiro de referência para internação dos casos de tuberculose, tuberculose 

multirresistente e co-infecção tuberculose-HIV. A instituição recebe pacientes para 

internação mediante o contato prévio da equipe profissional dos postos de saúde ou 

rede hospitalar.  

No Estado do Rio de Janeiro no ano de 2005, foram notificados 15.662 casos de 

TB, correspondendo a cerca de 15,0% dos casos de TB notificados no país. O coeficiente 

de incidência de 81,3/100.000 habitantes manteve-se quase duas vezes a média 

nacional que é de 43,8/100.000 habitantes. Após obras de reestruturação, conta 

atualmente com 73 leitos. O Hospital Estadual Santa Maria vive um momento de 

consolidação do seu papel desafiador de ampliar sua atuação e solidificar a missão e 

visão. 

Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro 

Em 1964, a unidade passou a se chamar Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio 

de Castro (IECAC) e foi instalada no antigo Hospital dos Radialistas, localizado no 

Humaitá. 

A unidade é referência no tratamento de patologias cardíacas de alta 

complexidade em adultos e crianças, com equipe multiprofissional qualificada para 

atender diferentes especialidades relacionadas à cardiologia. 

Na área do ensino e da pesquisa, desenvolve intensa atividade científica, 

destacando-se na comunidade e junto à classe médica. Desde 2010, é um dos 

colaboradores dos estudos referentes ao uso de células-tronco em pacientes infartados. 

Conta com 157 leitos, sendo 57 para Unidade de Tratamento Intensivo. 

Em agosto de 2012, a unidade foi incorporada pela Fundação Saúde após 

assinatura conjunta do contrato de gestão assinado com a Secretaria de Estado de 

Saúde. 
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F. Convênio com a Rede D´Or de Hospitais 

Hospital Quinta D’Or 

Hospital Quinta D’Or é uma unidade hospitalar privada que realiza atenção 

hospitalar e ambulatorial de média e alta complexidade, dispondo de 206 leitos, com 

atendimento em transplante de órgãos, oncologia, especialidades clínicas e cirúrgicas 

eletivas e de urgência é uma das únicas duas unidades hospitalares certificadas com a 

Acreditação Canadense, do Canadian Councilon Health Services Accreditation, na 

América Latina. Parceria para a realização de estágio supervisionado (internato) na 

área de atenção hospitalar e ambulatorial de média e alta complexidade, dispondo 

de 124 leitos, sendo 60 destinados à clínica médica. Os alunos frequentam esse cenário 

de prática no programa de internato em Clínica Médica II, no 11º período e nele, 

participam das rotinas de assistência aos pacientes internados pela Clínica Médica.  

G. Parceria baseada em Termo de Cooperação Técnica com a Secretaria 

Estadual de Segurança do Rio de Janeiro 

Instituto Médico Legal Afrânio Peixoto 

O Instituto Médico Legal Afrânio Peixoto (IML) tem uma área total de 4,8 mil metros 

quadrados, distribuídos em quatro andares. Neste cenário são realizadas duas visitas 

técnicas em cada rodízio de Medicina Legal, disciplina do nono período. 
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4.9. Estágio Curricular Supervisionado – Internato 

O Estágio Curricular Supervisionado – Internato – está regulamentado no 

Regimento Geral do Internato para o Curso de Medicina da UNIGRANRIO. É realizado 

em instituições parceiras das redes públicas e privadas de saúde, por intermédio de 

convênios, e em unidades próprias. O internato é realizado sob a permanente 

orientação, supervisão e coordenação do corpo docente do Curso, e possui carga 

horária compatível com as competências almejadas e o perfil do egresso. 

O estágio é realizado por meio de interlocução institucionalizada com cenários 

plurais e diversificados de acordo com o contexto regional, e se concretiza em uma 

coerente estratégia para integração entre a formação e o mundo do trabalho. A 

avaliação contínua dos cenários e da estratégia de integração, inclusive com o apoio 

da CPA, oferece indicadores para melhoria das práticas de estágio.  

O Internato se desenvolve nos dois últimos anos (9º ao 12º período), e possui carga 

horária compatível com as competências propostas e o perfil do egresso. Tem por 

objetivo consolidar e desenvolver as competências e habilidades gerais relacionadas à 

atenção, gestão e educação em saúde. Atuando, sob supervisão, em cenários 

hospitalares e ambulatoriais, os alunos entram em contato com os aspectos essenciais 

das áreas de Clínica Médica, Cirurgia, Ginecologia-Obstetrícia, Pediatria, Saúde 

Coletiva, Saúde da Família, Saúde Mental, Urgência e Emergência. As atividades, nos 

diversos níveis de atenção, são essencialmente práticas interessando a 80% do total. O 

internato é institucionalizado por meio de Convênios e Acordos de Cooperação 

Técnica com as Secretarias Municipais e Estadual de Saúde. A preceptoria exercida por 

profissionais do serviço de saúde tem supervisão de docentes próprios da UNIGRANRIO.  

 A carga horária do Internato (3.580h) representa cerca de 40% da carga horária 

total do Curso. Na carga horária prevista para o internato, 30% é desenvolvido na 

Atenção Básica e em Serviço de Urgência e Emergência do SUS. A jornada semanal de 

prática compreende períodos de plantão que podem atingir até 12 (doze) horas diárias, 

observado o limite de 44 (quarenta e quatro) horas semanais.  

O nono fluxo divide-se em três rodízios: Obstetrícia e Neonatologia; Ginecologia e 

Dermatologia e Especialidades Clínicas: Medicina Legal, Geriatria, Genetica Médica e 

Saude Mental.  



 
 

Unigranrio - Unidade Barra da Tijuca          Curso de Medicina   Projeto Pedagógico   2018         Página 88 de 145 

 

 O décimo fluxo, também é composto por três rodízios: Clinica Cirúrgica 1 e 

Cirurgia Pediatrica; o rodízio de Clinica Médica 1 e o de especialidades cirúrgicas – 

Otorrinolaringologai, Oftalmologia, Urologia, Anestesiologia e Ortopedia. Deste período 

faz parte a orientação presencial para o Trabalho de Conclusão do Curso – TCC 1. 

No décimo primeiro, há três rodízios: Pediatria 1, Clinica Médica 2 e Medicina de 

Família 1. Neste período o Trabalho de Conclusão do Curso é finalizado é apresentado. 

O décimo segundo período é composto por sete rodízios nas grandes áreas da 

Medicina: um em  Clinica Médica, Pediatria, Ginecologia, Obstetrícia, Clinica Cirúrgica 

e dois em Medicina de Família. Neste período encontra-se a disciplina Internato 

Generalista, na qual o Interno elege uma das seis grandes áreas para cumprir a 

disciplina em ambiente ambulatorial ou hospitalar.  

As figuras 9 a 12, ilustram a distribuição das disciplinas em cada período do 

Internato. 

4.9.1. Disciplinas do Internato 

 

A. Nono Período   

 
Figura 9: Disciplinas do 9º Período 

No 9º Período as Especialidades Clínicas são Dermatologia, Geriatria, Genética 

Médica, Saúde Mental e Medicina Legal.  
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B. Décimo Período  

 
Figura 10: Disciplinas do 10º Período 

No 10º Período as Especialidades Clínicas são  Oftalmologia, Otorrinolaringologia, 

Urologia, Ortopedia, Cirurgia Pediátrica e Anestesiologia. 

 

C. Décimo Primeiro Período 

 
 

Figura 11: Disciplinas do 11º Período 

 

D. Décimo Segundo Período 

 

Figura 12: Disciplinas do 12º Período 



 
 

Unigranrio - Unidade Barra da Tijuca          Curso de Medicina   Projeto Pedagógico   2018         Página 90 de 145 

 

4.9.2. Cenários de Aprendizagem no Internato 

Para atender às diretrizes de envolvimento nas atividades práticas diárias durante 

o Internato, o processo de ensino-aprendizagem é desenvolvido essencialmente na 

diversidade de cenários descritos no item 4.8 e no Anexo 7. Alguns cenários também 

são sede de treinamento prático de disciplinas anteriores ao Internato.  

A descrição sumária dos cenários de ensino utilizados no Internato está 

demonstrada a seguir. 

O treinamento em serviço em cenários de Atenção Primária à Saúde ocorre nas 

Cínicas da Família. O Internato em Medicina de Família e Comunidade utiliza como 

cenários de ensino-aprendizagem a Clínica da Família Professor José de Souza Herdy e 

a Clínica da Família Hans Jürgen Fernando Dohmann.  

Os cenários de atenção ambulatorial especializada são O Centro Médico Nilza 

Cordeiro Herdy e o Centro Municipal de Saúde Raphael de Paula Souza. 

 Dentre os Cenários Hospitalares, os alunos realizam rodízios no Internato nos 

seguintes ambientes: CER Leblon, Hospital Municipal Souza Aguiar, Hospital, Hospital 

Municipal Jesús, Maternidade Leila Diniz, Instituto Philippe Pinel, Hospital Municipal 

Moacir Rodrigues do Carmo, Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, Hospital Quinta D’Or 

e o Instituto Médico Legal Afrânio Peixoto. 

No item 4.8 as informações mais detalhadas sobre os Cenários de Ensino-

aprendizagem são elencadas de forma sistematizada e permitem uma visão geral dos 

ambientes de treinamento prático durante o Curso. Estes mesmos cenários são listados 

no Anexo 7, onde são disponibilizados dados sobre a dimensão de cada unidade, a 

integração com a rede e quais disciplinas ocorrem nos mesmos.  

4.9.3.Atividades de Urgência e Emergência no Internato 

O elevado número de casos de urgência e emergência e a frequência com que 

as mesmas causam morbidade e mortalidade, constituem argumento para introdução 

deste tópico no Curso de Medicina e visa proporcionar ao aluno aprendizagem teórica 

e prática em urgência e emergência, indispensáveis ao médico generalista e 

desenvolvendo nos estudantes as seguintes competências:  

- Reconhecer rapidamente casos de urgência e emergência; fazer 

diagnósticos sindrômico, etiológico e funcional; conduzir e tratar as urgências 
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e emergências mais comums; participar da elaboração de protocolos de 

atendimento de urgência e emergência. 

- Obter boa história clínica no contexto da urgência e emergência; realizar 

exame físico geral e específico de maneira sistematizada; valorizar a 

propedêutica médica, solicitando exames complementares necessários 

para o caso; preencher corretamente os documentos médicos. 

- Assumir posições de liderança; desenvolver continuamente compromisso, 

responsabilidade, iniciativa, empatia, comunicação e gerenciamento de 

forma eficaz. 

- Atuar em ambiente hospitalar no atendimento de urgência e emergência 

nas áreas de clínica médica, clínica cirúrgica, pediatria, ginecologia e 

obstetrícia;   

- Realizar procedimentos menos complexos como punção venosa profunda, 

intubação, toracocentese e punção lombar; 

- Atender à gestante, puérpera e recém-nascido, em situações de urgência; 

- Atender urgências e emergências traumáticas e não traumáticas, em 

consonância com protocolos de eficácia reconhecida como ACLS e ATLS;  

- Encaminhar corretamente os pacientes após o atendimento de urgência. 
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4.10. Atividades Complementares  

As Atividades Complementares do Curso de Medicina estão previstas no currículo 

e são regidas pelo Regulamento das Atividades Complementares Curriculares – ACC, 

aprovado pelo Conselho Superior de Ensino e Pesquisa da UNIGRANRIO, que entrou em 

vigor em julho de 2013, (Anexo 8), A coordenação do Curso de Medicina estabelece os 

critérios relacionados à carga horária e comprovação.  

As ACCs são orientadas e coordenadas pelo Núcleo de Convênios, Estágios e 

Negócios (NUCEN), se caracterizam pela diversidade e se constituem em oportunidade 

para o aluno ir além da sala de aula.  

O aluno deve cumprir 400 horas de atividades complementares a serem realizadas 

durante o seu processo de formação acadêmica, na própria UNIGRANRIO ou fora do 

ambiente da Universidade.  

Essas atividades devem estar de acordo com o Regulamento  

A seguir estão mencionadas as principais atividades que convergem horas de 

atividades complementares para os acadêmicos de Medicina.  

- Exercício de Monitoria: Até 80h  

- Participação em pesquisas como bolsista ou aluno voluntário.  (Iniciação 

Científica): Até 100h  

- Participação em programas e projetos de responsabilidade social e extensão 

universitária da UNIGRANRIO: Até 100h  

- Participação nos Núcleos Multidisciplinares da UNIGRANRIO: Até 80h  

- Participação na gestão de entidades socioculturais no âmbito universitário: 

Até 20h Participação em atividades de extensão da UNIGRANRIO: Até 20h  

- Participação em programas e projetos sociais desenvolvidos por outras 

organizações civis: Até 80h  

- Participação na comissão organizadora em eventos acadêmico-científicos: 

Até 20h  

- Participação em congressos, seminários, conferências, mostras e oficinas 

organizadas por associações de classe ou entidades da área profissional: Até 

60h  

- Participação, como ouvinte em Defesas de TCC, Dissertação de Mestrado e 

Tese de Doutorado assistidas: Até 10h  



 
 

Unigranrio - Unidade Barra da Tijuca          Curso de Medicina   Projeto Pedagógico   2018         Página 93 de 145 

 

- Participação em Atividades Culturais - teatro, cinema, visitas a exposições: 

Até 40h  

- Participação em cursos de extensão de natureza acadêmica e profissional 

na modalidade presencial ou a distância ofertada por instituições 

universitárias: Até 40h  

- Disciplinas cursadas em outros cursos de graduação da UNIGRANRIO: Até 

80h  

- Realização de Curso Regular de Língua Estrangeira com certificação de no 

mínimo nível Intermediário: Até 20h  

- Apresentação de trabalhos em eventos científicos (pôster, resumo, painel, 

apresentação oral), organizadas por associações de classe ou entidades da 

área profissional: Até 40h  

- Publicação de artigos e/ ou trabalhos completos em periódicos ou anais de 

congresso e seminários organizados por associações de classe ou entidades 

da área profissional: Até 80h  

- Publicação de resumo em periódico ou anais de congresso organizado por 

associações de classe ou entidades da área profissional: Até 80h  

- Publicação de capítulo em livro: Até 80h  

- Criação e produção de tecnologias inovadoras e material didático: Até 60h  

- Premiação em eventos científicos organizadas por associações de classe ou 

entidades da área profissional: Até 40h  

- Realização de estágios não obrigatórios, desde que oficialmente aprovados 

pelo NUCEN, ou seja, com Termo de Compromisso devidamente assinado, 

antes do início do estágio:100h  

- Atuação em Empresa Junior e/ou Incubadora de Empresa: Até 100h.  

- Participação em ligas estudantis reconhecidas no âmbito da UNIGRANRIO: 

Até 20h.  

- Participação em intercâmbio universitário desde que aprovada pela PROCE: 

Até 100h. 

- Participação em programas nacionais e Internacionais conduzidos pela 

Coordenação Local de Estágios e Vivências (CLEV) e pela Federação 

Internacional das Associações dos Estudantes de Medicina (IFMSA) conforme 

descrito no item 4.2.2. 

As atividades complementares estão regulamentadas institucionalmente no 

Curso, considerando-se, os aspectos: carga horária, diversidade de atividades e formas 

de aproveitamento.  
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Cabe à Coordenação do Curso validar a carga horária unitária de cada 

atividade, que é, em seguida, registrada no histórico do aluno.  

 

4.11.  Trabalho de Conclusão de Curso - TCC  

O Trabalhos de Conclusão de Curso – TCC – têm como objetivo possibilitar a todos 

os alunos o desenvolvimento de habilidades para a realização de trabalho de pesquisa 

sobre tema relevante na área de saúde; familiarizar o estudante no uso dos recursos 

metodológicos para a elaboração de um trabalho científico e, proporcionar ao 

estudante a utilização crítica de referencial teórico que se relacione ao estudo de 

problemas relevantes para a sua futura prática profissional.  

O TCC é uma atividade acadêmica curricular que acontece no 10º e 11º períodos 

e cujo produto é um trabalho científico. As normas para a realização do TCC estão 

descritas no Regulamento para Elaboração dos TCC, aprovado pelo Colegiado do 

Curso em 2016 (Anexo 9). Além das orientações individualizadas, os alunos recebem um 

Manual de Orientação do TCC (Anexo 10) para elaboração do trabalho científico que 

tem como objetivo normatizar, orientar a execução e o encaminhamento dos Trabalhos 

de Conclusão de Curso que devem pertencer a uma das três modalidades aceitas: 

Pesquisa Experimental, Revisão Bibliográfica e Estudo de Caso.  

A modalidade Revisão Bibliográfica consiste no exame da literatura científica, 

para levantamento e análise do que já se produziu sobre determinado tema. O enfoque 

é a ampliação do conhecimento científico, sem implicar, necessariamente, na 

aplicação prática dos resultados. Esta modalidade é precedida de processo de 

problematização, que resulta num questionamento a ser respondido pela revisão 

bibliográfica. 

A modalidade Pesquisa Experimental se caracteriza como o seguimento de uma 

atividade de pesquisa de campo que apresenta um produto ou serviço e que geram 

resultados.  

Na modalidade Estudo de Caso se desenvolve um processo de investigação com 

o qual se pretende estudar evento específico em uma amostra da população. O estudo 

de caso pode incluir tanto estudo de caso único, quanto de casos múltiplos, podendo 

a metodologia ser quantitativa e/ou qualitativa.  
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Durante os encontros presenciais os alunos são estimulados a valorizar a pesquisa 

na consolidação e aprimoramento do saber, incentivando a prática investigativa 

visando a estruturação do conhecimento, tendo como ponto de partida as 

vivências/experiências adquiridas ao longo da trajetória acadêmica. O TCC também 

visa instrumentalizar a consolidação da capacidade de identificação de problemas, 

sua interpretação e análise crítico-científica, possibilitando a intervenção em uma 

realidade social e profissional e, promover a prática investigativa a partir dos projetos 

de extensão desenvolvidos junto à sociedade, tendo em vista a busca de soluções para 

os problemas de saúde apresentados num dado contexto sócio cultural e econômico.  

As aulas para elaboração do TCC são ministradas semanalmente, de forma 

presencial, durante o 10º e o 11º períodos. É desenvolvido em disciplinas obrigatórias, 

denominadas TCC I e TCC II, durante o 10º e o 11º períodos. Nessas disciplinas ocorrem 

encontros presenciais, onde os alunos recebem a orientação teórica e prática para a 

construção do seu TCC. Esses encontros dão suporte à construção dos trabalhos, no que 

diz respeito aos Objetivos, à Metodologia e à demonstração dos Resultados da 

pesquisa. Os docentes Coordenadores destas disciplinas são professores com 

doutorado e experiência comprovada na prática de iniciação científica.  

Além dos professores Coordenadores, existe um quadro de docentes orientadores 

em cada área do conhecimento com experiência na produção do conhecimento, 

através da investigação científica.  

Os trabalhos podem ter a participação de um co-orientador externo ao quadro 

docente da UNIGRANRIO, desde que esteja presente um professor do quadro da 

Universidade para exercer a função de orientador. O co-orientador se caracteriza por 

ser profissional com conhecimentos da área específica a qual o tema do trabalho esteja 

vinculado. 

As orientações acontecem ao longo desses dois períodos curriculares, através de 

encontros presenciais semanais. Cada aluno é acompanhado no seu desenvolvimento 

na construção do trabalho científico, onde o orientador registra o andamento do 

trabalho e o planejamento para os encontros seguintes. O controle final é feito pelo 

professor responsável por cada disciplina de TCC. 

O desenvolvimento do TCC consiste de duas etapas: no 10º período – elaboração 

do projeto; no 11º período – desenvolvimento do trabalho sendo que a apresentação 

do TCC em sua forma final ocorre nas formas escrita (apresentação textual da pesquisa) 
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e oral (exposição do trabalho e arguição pela banca examinadora). O aluno apresenta 

o TCC respeitando o calendário divulgado pelo professor responsável, em 

conformidade com o calendário acadêmico.  

O trabalho em sua forma conclusiva é avaliado por uma banca examinadora 

composta pelo orientador e mais dois docentes, sendo que um deles pode ser 

profissional especializado do campo de pesquisa do trabalho. Após a avaliação, o 

trabalho recebe a menção aprovado ou reprovado. Os critérios de avaliação estão 

previstos no manual de elaboração e incluem a clareza na definição do problema e 

dos objetivos de investigação, a metodologia utilizada e a relevância da pesquisa 

realizada para sua formação. Na apresentação oral, são analisados o domínio do 

conteúdo, a organização da apresentação, a capacidade de argumentação e de 

comunicar as ideias.  

Após a aprovação, a Coordenação do TCC disponibiliza para a Divisão da 

Tecnologia da Informação (DTI) os documentos entregues pelo estudante para o 

armazenamento no repositório de acesso interno, inclusive pela Internet, sem restrições. 

Há um estímulo direcionado aos alunos e docentes do Curso à publicação dos 

trabalhos desenvolvidos em revistas científicas, assim como à apresentação em 

congressos e eventos científicos.  
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4.12. Apoio ao Discente 

A inserção no mercado de trabalho, a capacitação profissional, a 

competitividade e a sustentabilidade, associadas ao contexto socioeconômico, familiar 

e político são fatores que surgem para o aluno no percurso de formação profissional e 

que recebem especial atenção da UNIGRANRIO e do seu corpo docente e técnico-

administrativo. O apoio ao discente se dá tanto no que se refere à acessibilidade e aos 

programas de apoio psicopedagógico individualizado e extraclasse, quanto às 

atividades de nivelamento, participação em centros acadêmicos, intercâmbios e 

atividades extracurriculares, inclusive de natureza cultural, social, artística e esportiva. O 

apoio ao discente se concretiza também através de mecanismos de recuperação da 

aprendizagem e recursos didáticos adequados e adaptados às necessidades dos 

estudantes.  

A Coordenação do Curso exerce papel significativo no acolhimento e 

acompanhamento aos discentes. No primeiro dia, do primeiro período do Curso, tanto 

alunos quanto pais são recepcionados pelos coordenadores e pelo NDE. O objetivo 

dessa ação é propor uma parceria sólida entre universidade e estudante, incluindo a 

família como parte do processo. Nas duas primeiras semanas ocorre o acolhimento aos 

ingressantes. Palestras com os temas pesquisa, extensão, saúde mental, acesso ao 

portal do Curso, ao acervo bibliográfico, biossegurança, carreira, visam inserir o aluno 

no ambiente da Universidade.  

Nesse contexto, o trote é cuidadosamente monitorado para ser um momento de 

integração entre novos e antigos alunos. Há uma comissão destinada ao preparo das 

atividades, grande parte das quais de cunho solidário. A Coordenação do Curso tem 

ciência e fornece anuência prévia ao que é proposto aos ingressantes, enfatizando a 

importância de respeitar as características pessoais de cada aluno.  

Reuniões com os colegiados de alunos e representantes de turma ocorrem duas 

vezes por semestre. Além dos momentos pré-estabelecidos, a coordenação recebe os 

alunos semanalmente, com o objetivo de sanar questões, ouvir sugestões, estabelecer 

acordos.  
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Os alunos também recebem orientações e suporte acadêmico e financeiro para 

aderirem a programas de mobilidade estudantil por intercâmbio internacional entre IES, 

conforme descrito no item 4.2.2. 

Na abordagem de casos mais complexos foi implementado em 2007 o Núcleo de 

Apoio Psicopedagógico (NAPA), com o objetivo de ser um facilitador do processo 

ensino-aprendizagem dos acadêmicos da universidade, minimizando com isso 

momentos de crise e desafios. O atendimento psicopedagógico ao aluno é realizado 

de forma individual ou em grupos. Caso a equipe do NAPA identifique a necessidade 

de tratamento especializado, o aluno é então referido a profissionais e/ou serviços, 

preferentemente dentro da rede de parcerias da IES.  

Considerando que o processo de ensino-aprendizagem decorre primordialmente 

do encontro dialógico entre professor e aluno, o NAPA, busca atuar como facilitador 

deste encontro. Com o objetivo geral de apoiar o discente e nas suas dificuldades 

relacionadas ao processo didático-pedagógicos e de desenvolvimento da sua 

formação profissional, o processo de trabalho do NAPA consiste principalmente em:  

- Oferecer suporte ao aluno em suas ansiedades/dificuldades relacionadas ao 

processo de formação profissional.  

- Contribuir para a formação profissional integral, onde a consideração da 

subjetividade e das situações angustiantes da formação é fundamental.  

- Criar um espaço de interlocução com o corpo docente, onde as questões 

identificadas pelos discentes como demandantes de atenção possam ser 

debatidas e enfrentadas.  

- Minimizar os conflitos e crises no espaço acadêmico, seja na relação professor-

aluno, na relação professor-coordenação, relação aluno-coordenação ou 

ainda na relação aluno-aluno.  

Completam a estrutura de apoio ao discente os seguintes serviços: Ouvidoria, 

Núcleo de Convênios, Estágios e Negócios, Setor de Bolsas e Benefícios, e 

UniRelacioanmento. 
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4.13. Avaliação Interna e Externa do Curso 

As adequações e melhorias implantadas no Curso de Medicina estão articuladas 

com os processos de avaliação e de auto avaliação.  

A UNIGRANRIO conta, em sua estrutura organizacional, com a Comissão Própria 

de Avaliação (CPA), responsável pela condução dos processos de avaliação interna 

da instituição, tanto no âmbito docente, quanto discente, de gestão e infraestrutura. As 

avaliações realizadas pela CPA são objeto de discussão e análise pelo Colegiado do 

Curso e pelo NDE do Curso de Medicina, contribuindo, desta forma, para a 

consolidação e aprimoramento dos processos acadêmicos. 

Ainda na lógica da avaliação e autoavaliação, a Coordenação do Curso realiza 

avaliação semestral junto ao corpo discente, através de instrumento próprio, quando 

os alunos são convidados, de forma voluntária, a responder questões referentes às 

disciplinas, ao corpo docente, aos cenários de atividades práticas e à infraestrutura. A 

partir dessa avaliação são gerados resultados que são apresentados nas reuniões com 

os representantes, assim como são divulgadas as estratégias adotadas para o 

saneamento das fragilidades apontadas. O diagnóstico gerado pela avaliação é tema 

de discussão e consequentes encaminhamentos pela Coordenação e pelo NDE. Os 

alunos do Internato elaboram um relatório de estágio nos cenários externos que serve 

de avaliação quanto à qualidade do mesmo.  

Além do processo de auto avaliação, o atendimento às principais demandas dos 

alunos resulta da realização de duas reuniões semestrais com os representantes de 

turma, quando é possível avaliar a percepção dos graduandos em relação ao Curso. 

Neste momento, são estreitadas as relações da coordenação acadêmica com a 

comunidade discente. Da mesma forma ocorre nas reuniões com o Centro Acadêmico, 

que acontecem periodicamente. O NDE também participa ativamente das reuniões 

com representantes de turma e com o diretório acadêmico.  

Os resultados das avaliações externas (ENADE, ANASEM, CPC, Teste de Progresso  

e Avaliação in loco), após analisados pelo NDE, subsidiam a discussão e aprovação de 

medidas corretivas de cunho acadêmico e administrativo no âmbito dos colegiados, 

buscando a melhoria dos processos de ensino e aprendizagem. Esses resultados 

também são compartilhados e discutidos com as coordenações dos demais cursos da 
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área da saúde, possibilitando a troca de experiências e visando estabelecer melhorias 

no Projeto Pedagógico e na operação do Curso de Medicina. As ações decorrentes 

destes fóruns, tomando como referência o perfil do egresso, são então articuladas e 

alinhadas às diretrizes institucionais.  

As avaliações feitas pelos alunos por meio dos diversos instrumentos de avaliação 

do Curso, assim como os relatórios do ENADE, ANASEM, provas integradas e testes de 

progresso subsidiam as análises do aproveitamento acadêmico, no NDE e Colegiado 

do Curso, servindo como parâmetro para avaliação dos pontos positivos e negativos. 

Para o aluno, os resultados contribuem para a análise do processo de desenvolvimento 

acadêmico, identificando seus pontos fortes e de fragilidade, a partir do que são 

desenvolvidas ações como:  

- Reuniões com grupos focais para análise de avaliações externas; 

- Verificação na matriz curricular do Curso se os eixos curriculares e 

competências de aprendizagens estão alocados e balanceados em relação 

ao resultado dos alunos; 

- Workshops para aprimoramento na elaboração de questões de prova 

objetivas e subjetivas; 

- Alinhamento no Colegiado dos instrumentos de avaliação com os eixos 

curriculares e competências de aprendizagem;  

- Identificação dos conteúdos cobrados e identificação dos conteúdos 

específicos por eixo curricular;  

- Mapeamento dos resultados dos alunos, por eixos e dimensões, para 

comparação com os resultados em avaliações anteriores;  

- Utilização de uma ferramenta gerencial (MEREO) para trabalhar junto à 

coordenação do Curso de Medicina os esforços conjuntos, com definição de 

responsabilidades, prazos e evidências;  

- Seminários com cada Pilar do Curso, analisando o conteúdo identificado 

como de menor desempenho nas avaliações;  

- Criação, com a equipe de EAD, de uma plataforma virtual de ensino com: (a) 

biblioteca virtual, com textos e aulas; 

- Testes virtuais com correção e relatório automáticos. 

É incentivada a efetiva participação de alunos e professores do Curso de 

Medicina na avaliação institucional, incrementando as ações da CPA e, em especial, 
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a utilização dos resultados da mesma, que tem servido para nortear as ações de 

melhorias em busca da excelência acadêmica.  

 

4.14. Tecnologias de Informação e Comunicação 

O Curso de Medicina utiliza diferentes recursos didáticos, mídias e tecnologias da 

informação e comunicação. O uso dos smartphones, computadores e tablets para 

consulta em tempo real à bases de dados auxilia o estudante a buscar sempre a melhor 

informação disponível, em termos de evidência e confiabilidade, para construir o seu 

conhecimento. O Curso de Medicina utiliza também, em suas atividades de ensino, uma 

TV digital própria, o Canal UNIGRANRIO, e as redes sociais do Facebook, Instagram, 

Twiter e Youtube. 

O corpo discente dispõe de laboratórios de informática para o estudo autônomo 

com livre acesso à Internet e à rede wi-fi para uso, inclusive, nas atividades de Sala 

Invertida.  

Através do Portal UNIGRANRIO (portal.unigranrio.edu.br) docentes e discentes têm 

acesso ao Portal Capes, à EBSCO Information Services e outras fontes de periódicos 

além de poderem consultar material de aula, fóruns, blogs, programas do Curso, datas 

de avaliações, notas, número de faltas, extratos acadêmicos, horários e o Uni 

Atendimento (secretaria online). O Anexo 11 apresenta a lista dos periódicos disponíveis 

na biblioteca para o Curso de Medicina. 

A Universidade oferece capacitação gratuita a todos os alunos interessados em 

utilizar as bases de dados para pesquisa de periódicos online nos seguintes ambientes 

virtuais: 

- Biblioteca Virtual Universitária Pearson com 5.595 títulos em português, com 

textos integrais, recursos de busca, anotações e impressões de partes – neste 

caso mediante pagamento à Editora;  

- Minha Biblioteca, que é uma plataforma formada pelo consórcio de 26 

editoras de livros acadêmicos nacionais que disponibiliza conteúdo técnico e 

científico de qualidade na nuvem, com acesso a 9.103 títulos, e permite a 

impressão, de forma gratuita, de quinze por cento das obras. 
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O Curso de Medicina dispõe de equipamentos de videoconferência que são 

utilizados para a discussão de casos, inclusive com instituições no exterior, como é o 

caso da sessão sobre trauma, entre o Serviço de Cirurgia do Hospital Estadual Adão 

Pereira Nunes e o Centro de Trauma de Miami (Jackson Memorial). 

Em consonância com a necessidade de incrementar a utilização das TICs no 

processo ensino-aprendizagem a UNIGRANRIO firmou uma parceria com o Google, 

disponibilizando para alunos e professores recursos como o Google Classroom, o Google 

Drive e o Google Forms, que permite pesquisas rápidas com análises bastante 

dinâmicas.  Para facilitar a utilização desses recursos os alunos de Medicina podem 

utilizar o laboratório de Informática descrito no item 6.5.  

São disponibilizadas para os professores as ferramentas para atividades 

relacionadas à metodologia ativa de sala invertida, à recuperação da aprendizagem 

dos alunos e ao nivelamento, tais como o Mobile first learning e Web Modeling, 

Language-WebML, que são tecnologias que permitem acesso via celular a ambientes 

virtuais de aprendizagem. A UNIGRANRIO utiliza um Ambiente Virtual de Aprendizagem 

(AVA) customizado de forma flexível e isso possibilita a interação colaborativa entre 

os atores, por meio de recursos como fóruns e canal de mensagens, como também a 

disponibilização de conteúdos e atividades diversificadas adaptadas ao aluno do Curso 

de Medicina. 

Diversas as tecnologias educacionais estão à disposição dos alunos na execução 

do Projeto Pedagógico do Curso de Medicina sendo também garantida o acesso e 

promovidas as capacitações necessárias para o seu uso.  

Os Laboratórios Multidisciplinares de Vivências dispõem de simuladores de 

procedimentos cirúrgicos, ginecológicos e obstétricos, assim como manequins para o 

aprendizado prático e sequencial do atendimento ao paciente crítico. Estes 

laboratórios também são cenários propícios para as oficinas de politrauma, onde os 

alunos encenam, em equipe multiprofissional, situações diversas relacionadas ao 

atendimento integral do politraumatizado.  

A mesa Sectra é uma estação de trabalho ergonômico e multi-touch que permite 

aos professores e alunos acessar os seguintes recursos: Education Portal, Body Interact e 

VH Dissector,  

Education Portal é uma plataforma de ensino e aprendizagem interativa que usa 

anatomia e casos clínicos da vida real para desenvolver o pensamento crítico na 
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educação e formação médica. Ao se conectar ao portal de compartilhamento 

baseado na nuvem, estudantes têm acesso a uma extensa biblioteca de casos 

médicos, fornecendo-lhes uma ampla variedade de conteúdo clínico. Através da rede 

colaborativa da Mesa Sectra, os acadêmicos podem compartilhar casos e 

conhecimentos com outros usuários da Sectra de todo o mundo. O Education Portal 

também permite o estudo na anatomia normal, patologia, trauma, ortopedia, histologia 

e outras especialidades, fundamentando a educação médica em situações clínicas 

reais e revelando o papel central que os exames de imagem (raio-X, ressonância e 

tomografia) possuem para um bom diagnostico. Nesse contexto, o software permite 

transformar imagens 2D em imagens 3D Full HD a partir de arquivos adquiridos em 

aparelhos de Tomografia Computadorizada e Ressonância Magnética; 

Body Interact é um simulador digital para a resolução de problemas médicos e 

raciocínio clínico, usando pacientes virtuais. Traz um conjunto de cenários pré-

configurados com níveis básico, intermediário e avançado, desafiando as 

competências clinicas e de raciocínio do estudante. A principais características do 

software são: a utilização de pacientes virtuais; reprodução de características visuais e 

espaciais, em tempo real, criando ambiente de simulação interativa realista; 

possiblidade de monitoramento do paciente virtual; análise dos resultados de 

procedimentos e exames, baseados em evidências clínicas e, a disponibilização de 

orientações sobre o cuidado, bem definidas e regularmente atualizadas. Esses cenários 

virtuais correspondem a competências clínicas de nível básico, intermediário e 

avançado e incluem situações emergência. 

VH Dissector é um laboratório de dissecação virtual para discussões. O software 

fornece: 

Instruções de dissecção. As dissecções são organizadas em nível regional e cada 

dissecção começa com uma visão geral das características anatômicas da área. Essas 

apresentações são seguidas por instruções de dissecção passo a passo com fotografias 

de dissecção marcadas de alta resolução correlacionadas para ajudar os alunos a 

localizar e identificar rapidamente estruturas. Dentro de cada etapa, as relações 

importantes entre as estruturas-chave são destacadas e demonstradas através de links 

para as visualizações 3D e transversais do VH Dissector, ajudando os alunos a entender 

melhor as relações complexas do corpo humano  

Relações clínicas.  O software fornece um recurso anatômico interativo para que 

os alunos revejam e melhorem a compreensão da anatomia clínica. Usando o VH 
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Dissector, eles podem estudar habilidades clínicas em um contexto anatômico, revisar 

conceitos anatômicos chave para procedimentos cirúrgicos e entender melhor as 

imagens clínicas de ressonância, tomografia e ultrassom.  

A mesa Sectra é utilizada em conjunto a metodologias ativas como discussões de 

casos clínicos, elaboração de mapas conceituais, exames de imagem e ao uso de 

peças anatômicas sintéticas em concomitância às peças cadavéricas.  

Há também o ensino por meio da projeção e pintura corporal e por aparelhos 

eletrônicos para a ausculta cardíaca e pulmonar. No ensino da Histologia são utilizados 

programas computacionais ao invés de microscopia óptica convencional, 

possibilitando que todos os alunos tenham acesso às mesmas imagens de lâminas 

microscópicas e com boa qualidade de imagem e aproximações, o que facilita e 

estimula a discussão e a cooperação grupal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Unigranrio - Unidade Barra da Tijuca          Curso de Medicina   Projeto Pedagógico   2018         Página 105 de 145 

 

4.15. Avaliação do Ensino-Aprendizagem 

A avaliação do desempenho discente é realizada como processo sistemático, 

servindo como oportunidade de aprendizagem e de autoavaliação o que contribui 

para o desenvolvimento e a autonomia do estudante. 

São objetivos da avaliação: compreender o processo de aprendizagem; oferecer 

informações para o planejamento da metodologia de ensino; verificar o nível de 

aprendizagem individual e coletiva em cada disciplina; comparar o aluno com ele 

próprio no início, no decorrer e no final do Curso. Para verificar sua evolução é 

necessário fornecer informações ao aluno sobre o seu desempenho para que ele possa 

tomar medidas em prol de uma melhor aprendizagem e servir como indicador para a 

Avaliação Institucional. 

A avaliação da aprendizagem é feita através do uso conjugado de modalidades 

diagnóstica, formativa e somativa, integradas e relacionadas com os objetivos do Curso 

de Medicina.  

A avaliação diagnóstica é realizada no início do Curso, período letivo ou unidade 

de ensino, com o intuito de verificar se os estudantes possuem os pré-requisitos 

necessários e imprescindíveis às novas aprendizagens. A avaliação formativa é 

realizada durante todo o decorrer do período letivo, com o intuito de orientar os 

estudantes no reforço de suas fortalezas e na correção de suas fragilidades, visando sua 

melhor formação. A avaliação somativa é realizada no final do módulo ou da dsiciplina, 

no final do período letivo ou do Curso. 

A avaliação do estudante é realizada através da utilização seguintes técnicas: 

avaliação do estudante pelo professor nas atividades práticas em pequenos grupos; 

avaliação cognitiva, provas orais e escritas, relatórios de atividades práticas, relatórios 

de atividades de campo, seminários; estudos dirigidos; estudos de casos e exercícios; 

avaliação prática em multi-estações e, portfólio.  As avaliações em multi estações 

empregadas no ciclo básico e na Prática Médica foram também incorporadas sob a 

forma de OSCE - Exame Estruturado de Habilidades Clínicas, sendo que a partir de 2018 

serão também empregadas no Internato. A diversificação dos instrumentos avaliativos 

tem função estratégica na coleta de informações sobre o trabalho docente e dos 

percursos da aprendizagem. A avaliação da aprendizagem do estudante é realizada 

pelo professor mediante acompanhamento contínuo da ação do aluno e dos 

resultados por ele obtidos, conforme previsto no Plano de Ensino (PE).  
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A diversificação dos instrumentos avaliativos tem função estratégica na coleta de 

um número maior e mais variado de informações sobre o trabalho docente e dos 

percursos da aprendizagem. Assim, a avaliação da aprendizagem é realizada pelo 

professor mediante acompanhamento contínuo da ação do aluno e dos resultados por 

ele obtidos, conforme previsto no Plano de Ensino.  

Entre o primeiro e oitavo períodos, os procedimentos de avaliação são 

computados em 2 (duas) avaliações parciais e cumulativas fixadas em calendário 

escolar e identificadas como 1ª e 2ª Avaliações. 

Nas disciplinas teóricas, as notas de aproveitamento em cada etapa do processo 

avaliativo correspondem ao somatório, à media aritmética ou à média ponderada dos 

pontos obtidos por meio de, pelo menos dois instrumentos diferentes, previstos no Plano 

de Ensino da disciplina. Na composição da nota da 2ª. Avaliação, o último instrumento 

utilizado será obrigatoriamente uma prova e seu valor preponderará sobre os demais. 

Será considerado aprovado o aluno com frequência de no mínimo 75% e média 

aritmética mínima de 7.0 nas duas avaliações do desempenho acadêmico (M2). Ao 

aluno que não obtiver média final para aprovação será permitido submeter-se a uma 

Avaliação Suplementar, sendo considerado aprovado aquele que alcançar média 

igual ou superior a 6.0 (seis). Na eventualidade da Avaliação Suplementar, o Resultado 

Final (R2) será a média aritmética entre R2 e AS. 

As notas obtidas na prova integrada podem conferir pontuação adicional na 

AV2. O resultado do teste de progresso, de acordo com os princípios da sua formulação, 

não interfere na nota do aluno.  

A consideração das competências atitudinais, - relacionamento e ética, 

disciplina, desempenho, capacidade de comunicação e participação do aluno nas 

atividades propostas, constitui objeto de análise e reflexão do professor, alunos e turma, 

cabendo ao docente o registro dessa avaliação específica.  

A segunda chamada somente será concedida para o instrumento de Avaliação 

Suplementar, desde que haja motivo justo instruindo requerimento a ser apresentado 

dentro de quarenta e oito horas após a realização da primeira chamada, cabendo a 

decisão ao Coordenador do Curso ou a quem for por ele indicado para tal. 

As disciplinas práticas do ciclo clínico e do internato são de avaliação única com 

múltiplos instrumentos, dispostos nas seguintes modalidades:  
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- Avaliação do estudante no grupo tutorial nas atividades práticas - realizada por 

escrito e/ou oralmente pelo professor para identificar as atitudes, 

comportamentos e habilidades dos estudantes e avaliar o progresso de cada 

um no trabalho em pequenos grupos;  

- Avaliação cognitiva, que consiste na avaliação do conhecimento adquirido, 

realizada ao final de cada disciplina, módulo ou unidade de ensino; 

- Avaliação prática em multiestações que consiste na avaliação do 

conhecimento teórico-prático, com o emprego de diversos materiais e recursos, 

tais como: exames laboratoriais, peças anatômicas, imagens, vídeos, entre 

outros;  

- Portfólio, que é um instrumento de auto-avaliação onde os alunos são 

participantes ativos desse processo porque aprendem realizar um diário de 

campo e a escolher os temas de estudo do seu interesse.  

Na avaliação da aprendizagem durante o internato, também é realizada 

avaliação única, decorrente da aplicação de diversos instrumentos, sendo que a média 

mínima a ser alcançada em cada disciplina é a nota seis. A avaliação no internato leva 

em conta as suas peculiaridades, no que tange à duração dos rodízios e a utilização de 

cenários ambulatoriais, hospitalares e de laboratórios de habilidades. A avaliação 

atitudinal gera um conceito que leva em conta como critérios: assiduidade, 

pontualidade, interesse, participação, aproveitamento, entendimento e condução de 

casos, habilidade técnica, postura, relação médico-paciente, relação interpessoal e 

multidisciplinar. Seminários são instrumentos também utilizados na avaliação da 

aprendizagem dos alunos assim como apresentação de artigos e casos clínicos.  

A prova cognitiva é aplicada para avaliar conhecimentos técnicos específicos, 

sendo realizada geralmente ao término do rodízio, com questões discursivas e/ou de 

múltipla escolha. De forma alternativa ou associada são realizados seminários, discussão 

de casos clínicos e de textos científicos, apresentados pelos alunos e orientados pelo 

docente.  

Do primeiro ao oitavo períodos é realizada prova integrada, em cada semestre, 

em que, além dos conteúdos e competências referentes às disciplinas do período em 

curso, são formuladas questões de conhecimento geral. 

Desde 2012 a UNIGRANRIO vem participando do consórcio constituído por 7 

escolas médicas, 5 do Rio de Janeiro e 2 do Espírito Santo, para a elaboração e 

aplicação do Teste de Progresso realizado no Curso de Medicina, anualmente com 
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todos os alunos, do primeiro ao 12º período. A prova é aplicada para todos os de todas 

as escolas do Consórcio, simultaneamente, com as mesmas regras, garantindo o sigilo 

e a igualdade de condições de todos os participantes. Os alunos do Curso de Medicina 

da UNIGRANRIO, pelo geral, têm atingido médias superiores às dos alunos do Consórcio 

como um todo. 

O Teste de Progresso tem por finalidade avaliar longitudinalmente o desempenho 

cognitivo dos estudantes durante o Curso de Medicina. Ao estudante, dá a 

oportunidade de verificar a evolução de seu desempenho cognitivo nas diversas áreas, 

servindo como avaliação formativa e identificando problemas potenciais. Ao Curso, 

permite a análise da relação entre conteúdo, estrutura curricular e o desenvolvimento 

dos estudantes. Desta forma, possibilita implementar ações para a melhoria contínua 

do estudante e do Curso. Outra utilidade do Teste de Progresso é servir como 

treinamento para os estudantes, com vistas aos processos seletivos dos quais 

participarão no decorrer de sua vida profissional, tais como os concursos para a 

residência médica. Esse processo foi inicialmente desenvolvido, no início dos anos 70, 

na Universidade de Missouri-Kansas City School of Medicine e na Universidade de 

Limburg, na Holanda. No Brasil, após a experiência do primeiro teste realizado em 1998, 

foi aplicado pela CINAEM em 1999, em caráter ampliado e realizado em 60 escolas 

médicas. Atualmente, vem sendo aplicado em algumas escolas médicas brasileiras, 

isoladas ou em parceria, sob a forma de consórcio, como no caso da Unigranrio.  

Em 2017 a UNIGRANRIO implementou o Núcleo de Sucesso do Estudante - NSE que 

é um projeto multidisciplinar que, com base em análises sobre o desempenho 

acadêmico dos alunos, entre outros indicadores, permite a avaliação das notas e faltas 

dos alunos, facilitando a identificação de alunos que venham a demandar atenção 

especial por parte dos professores. Este processo é especialemene util no 

acompanhmento dos alunos durante o internato em função dos vários cenários e 

rodízios. 

 

 

 

 

 



 
 

Unigranrio - Unidade Barra da Tijuca          Curso de Medicina   Projeto Pedagógico   2018         Página 109 de 145 

 

4.16. Número de Vagas  

Considerando a dimensão do corpo docente e as condições da infraestrutura 

física e tecnológica do Campus e dos cenários de treinamento prático à disposição dos 

discentes no processo de ensino-aprendizagem e na realização de pesquisas o número 

de vagas do Curso de Medicina está plenamente adequado.  

Há disponibilidade de serviços assistenciais, incluindo hospitais, ambulatórios e 

centros de saúde com capacidade para absorver a quantidade de alunos 

matriculados no Curso, possibilitando o desenvolvimento das competências necessárias 

ao egresso, que poderá treinar para atuar em urgência e emergência, e no 

atendimento primário e secundário com capacidade para diagnosticar, tratar as 

principais doenças e referir casos que necessitem de cuidados especializados. 

Atualmente o ingresso no Curso de Medicina é feito por duas vias: o Concurso 

Vestibular da UNIGRANRIO e o aproveitamento dos resultados obtidos no ENEM. São 

oferecidas 55 vagas semestralmente para ingresso no Curso de Medicina. 

Considerando-se o total de leitos referentes a todos os cenários hospitalares 

disponibilizados para a formação dos alunos, a relação leitos hospitalares/vagas 

oferecidas no processo seletivo é > 20 leitos para cada aluno. 

As características do corpo docente assim como da infraestrutura do Curso estão 

descritas nos itens 5. – Corpo docente e 6. Infraestrutura  
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4.17. Integração com o Sistema Local e Regional de Saúde/SUS  

4.17.1. Relação aluno/docente  

A integração do Curso de Medicina com o sistema de saúde local e regional 

viabiliza a formação do aluno em serviço, permitindo a sua inserção em equipes 

multidisciplinares e multiprofissionais em diferentes cenários e complexidades. A 

UNIGRANRIO mantém convênio com a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro 

e com a Secretaria Estadual de Saúde, integrando-se à rede municipal e estadual em 

suas ações de ensino-serviço.  

Através dessa parceria, além da inserção dos acadêmicos nas Unidades de 

Saúde da rede, são realizadas ações de educação continuada, assim como ações de 

saúde junto à população local. Os cenários de ensino-aprendizagem do Curso de 

Medicina estão integrados e articulados com o sistema loco-regional de saúde.  

Existe uma parceria efetiva da UNIGRANRIO com as Unidades Básicas de Saúde e 

de Saúde da Família da região, além da integração do Centro Médico Nilza Cordeiro 

Herdy (cenário próprio) com todas essas Unidades. O cenário próprio da UNIGRANRIO 

serve como de centro de referência para o atendimento ambulatorial em diversas 

especialidades médicas, assim como trabalha conjuntamente com a coordenadoria 

da CAP 4, visando a melhoria dos indicadores de saúde da região.  

O corpo docente e discente do Curso de Medicina da UNIGRANRIO atua 

ativamente nos seguintes cenários: Hospital Municipal Souza Aguiar, Hospital Municipal 

Jesús, Coordenação de Emergência Regional Professor Nova Monteiro CER Leblon, 

Maternidade Leila Diniz, Instituto Philippe Pinel, além dos Centros Municipais de Saúde e 

Clínicas de Saúde da Família. Nestes ambientes diversos, descritos no item 4.8 e no 

Anexo 7, o Curso de Medicina contribui com a assistência, docência e com a gestão.  

Através de um convênio de parceria com a coordenadoria da CAP 4, o curso de 

Medicina está comprometido com o treinamento de diversos profissionais de saúde 

vinculados à rede, que acontece no espaço físico da UNIGRANRIO Unidade Barra, com 

a atuação direta do nosso corpo docente.  

A Clínica da Família José de Souza Herdy (CFJSH) faz parte de um projeto 

elaborado pela UNIGRANRIO junto à Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro 

que viabilizou a atuação da CFJSH e de ambulatório de Pré-Natal, articulado com a 
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rede Cegonha Carioca, no mesmo espaço físico próprio da Universidade, na Unidade 

Barra da Tijuca.  

Os cenários de atenção básica e também o Centro Médico Nilza Cordeiro Herdy 

estão vinculados ao Sistema de Regulação de Consultas e Procedimentos de Média e 

Alta Complexidade (SISREG), possibilitando aos nossos alunos a realização de referência 

e contra-referência em integração efetiva com a rede e atenção à saúde e o 

aprendizado da racionalização na utilização dos recursos.  

A integração do curso de Medicina da UNIGRANRIO com o sistema de saúde local 

e regional/SUS é formalizada por meio de convênios e a relação aluno/docente ou 

preceptor do curso nos cenários de atuação é de 4 alunos considerando 54 profissionais 

(docentes e preceptores) para até 220 vagas, sendo assim atendidos os princípios éticos 

da formação e atuação profissional. 

4.17.2. Relação aluno/usuário  

A integração do Curso de Medicina, da Unidade Barra da Tijuca, com o Sistema 

Local e Regional de Saúde/SUS, contribui para a sua consolidação e para a melhoria 

do acesso à saúde da população local. Cabe destacar o importante papel da 

Universidade como aparelho formador de profissionais de saúde com uma inserção 

muito próxima da realidade social e das necessidades de saúde da população local. 

Ratifica-se assim a importância do convênio da UNIGRANRIO com a Secretaria 

Municipal de Saúde do Rio de Janeiro para a inserção dos alunos nos serviços de saúde 

da região nos diversos níveis de complexidade.  

Sob o controle direto da administração pública, a AP4, descrita no item 2.3.1, inclui 

seis unidades Básicas de Saúde, cinco Unidades de Saúde da Família, totalizando doze 

equipes; uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) municipal, um hospital de 

emergência, um de emergência psiquiátrica, um de assistência clínica, um hospital 

geral e um instituto de assistência psiquiátrica. Todas estas unidades estão sob gestão 

municipal. Na esfera estadual, temos um instituto de dermatologia, um hospital 

especializado em tuberculose e uma UPA. No âmbito federal temos um hospital geral. 

Em 2016 foi inaugurada a Clínica da Família José de Souza Herdy (CFJSH) na 

Universidade do Grande Rio (UNIGRANRIO) - campus Barra da Tijuca, em parceria com 

a Secretaria Municipal do Rio de Janeiro, cenário de aprendizado dos alunos do 1º ao 

12º período do Curso de Medicina e demais cursos de saúde oferecidos na 

Universidade.  
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O curso de Medicina da UNIGRANRIO está integrado com o sistema de saúde 

local e regional/SUS por meio de convênios sendo a relação aluno/usuário nos cenários 

de atuação satisfatória e realizada em conformidade com os princípios éticos da 

formação e atuação profissional, conforme indicado no item 4.8 e no Anexo 7 relativos 

aos cenários. 

4.17.3. Relação aluno/usuário na integração do curso com os Programas de 

Residência Médica 

Desde o primeiro semestre do ano de 2016, a Unigranrio, Unidade Barra da Tijuca, 

possui um contrato de parceria com o Instituto Unimed, para o treinamento ambulatorial 

dos Residentes de Clínica Médica e Cardiologia da referida Instituição. Atualmente 

possuímos quatro residentes de Clínica Médica e um de Cardiologia, preceptorados por 

docentes da Universidade. Esses novos profissionais complementam sua formação 

acadêmica no ambulatório Nilza Cordeiro Herdy, interagindo com os acadêmicos e 

Internos da Unigranrio em uma parceria que propicia aos alunos da Universidade a 

inserção nos programas acadêmico-científicos da Instituição. 
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5. CORPO DOCENTE  

O Corpo docente do Curso de Medicina é constituído por professores que na sua 

quase totalidade atuam em tempo parcial ou integral (94,0%), possuem pós-graduação 

stricto sensu (86%), e mais de 90% possuem graduação em Medicina.  

5.1. Núcleo Docente Estruturante – NDE 

O NDE do Curso de Medicina foi instituído em 2010 pelo Magnífico Reitor e atua 

em consonância à Resolução CONAES Nº 01/2010. É composto pelos Coordenadores 

do Curso, Coordenador de Cenários e Coordenadores de Pilar e por dois representantes 

da pesquisa e da pós-graduação que são responsáveis pela integração do curso com 

essas funções acadêmicas. Todos os 12 membros do NDE são docentes do Curso, foram 

nomeados formalmente pela Reitoria da Universidade e possuem titulação em nível de 

pós-graduação, sendo 11 deles com titulação de pós-graduação stricto sensu e, dentre 

estes, 10 são doutores. Todos os membros do NDE possuem experiência docente e 11 

deles são contratados em regime de trabalho de tempo integral que assegura a 

dedicação ao Curso. Cinco membros do NDE têm atuado no Curso desde a sua 

autorização e seis, desde o seu reconhecimento. A composição do NDE está 

demonstrada no Quadro 11. 

Nome Titulação Regime de 
Trabalho 

Formação 

Alexandre José Baptista Trajano Doutor Tempo Integral Médico 
Andrea Regina S. Murga da Rocha Mestre Tempo Integral Médica 
Emílio Antonio Francischetti Doutor Tempo Integral Médico 
Luciana Oliveira de Rezende Doutora Tempo Integral Médica 
Márcia Cristina de Amorim Especialista Tempo Integral Médica 
Marcia Silveira Ney Doutora Tempo Integral Médica 
Marcos Vianna Lacerda de Almeida Doutor Tempo Integral Médico 
Mariangela Nogueira Blanco Doutora Tempo Integral Médica 
Mauro Monteiro Correia Doutor Tempo Parcial Médico 
Raquel Fernandes de Barros Noboa Mestre Tempo Integral Médica 
Tiago Veltri Ormastroni da Trindade Doutor Tempo Integral Educador Físico 
Virginia Genelhu de Abreu 
Francischetti Doutora Tempo Integral Médica 

Quadro 11: Composição do NDE 

O NDE, presidido pelo coordenador do Curso, reúne-se ordinariamente todas as 

semanas, ao longo de todo o período letivo e destacam-se entre as suas atribuições:  



 
 

Unigranrio - Unidade Barra da Tijuca          Curso de Medicina   Projeto Pedagógico   2018         Página 114 de 145 

 

Formular, implementar, acompanhar, avaliar, consolidar e atualizar o projeto 

pedagógico do Curso, assim como assegurar o seu desenvolvimento permanente com 

base em estudos periódicos;  

Contribuir para a consolidação do perfil profissional analisando a sua adequação 

às necessidades e interesses do egresso, às Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

Curso, às demandas do mundo do trabalho;  

- Zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades 

de ensino constantes no currículo;  

- Incentivar o desenvolvimento de linhas de pesquisa e extensão, oriundas de 

necessidades da graduação, de exigências do mercado de trabalho e 

alinhadas com as políticas públicas relativas à área de conhecimento do 

Curso;  

- Acompanhar os processos pedagógicos do Curso por meio dos instrumentos 

de avaliação descritos nos itens 4.17 e 4.19, assim como nas reuniões do 

colegiado do Curso, nas reuniões com os representantes discentes dos diversos 

períodos e nas reuniões com os membros do Centro Acadêmico (CAMU);  

- Acompanhar e avaliar o impacto do sistema de avalição da aprendizagem 

na formação do discente, implementando aprimoramentos;  

- Zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de 

Medicina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Unigranrio - Unidade Barra da Tijuca          Curso de Medicina   Projeto Pedagógico   2018         Página 115 de 145 

 

 

 

5.2. Coordenação do Curso 

5.2.1.Atuação dos Coordenadores 

A atuação dos Coordenadores do Curso de Medicina se dá de forma integrada, 

articulada e orientada por um plano de ação documentado e compartilhado. A gestão 

acadêmica do Curso de Medicina é realizada pelo Coordenador Geral, Prof. Alexandre 

José Baptista Trajano, e pela Coordenadora Adjunta, Profa. Andrea Regina dos Santos 

Murga da Rocha. Ambos são médicos, com formação em pós-graduação stricto sensu, 

e atuam em regime de trabalho em tempo integral.  

O Prof. Alexandre Trajano participa do Conselho de Ensino e Pesquisa – CONSEPE 

da UNIGRANRIO, contribuindo para a elaboração e efetivação das políticas e diretrizes 

da Universidade, em especial para a área de saúde e para o Curso de Medicina. 

O Coordenador Geral, a Coordenadora Adjunta e o NDE são responsáveis pelo 

Curso e pela execução do Projeto Pedagógico. Atuam na conformidade do Curso com 

as DCN e com os parâmetros de qualidade da Regulação da Educação Superior e do 

SINAES, como também no cumprimento do PDI. A Coordenação tem a prerrogativa 

estatutária de atuar nos aspectos pedagógicos, administrativos e gerenciais do Curso 

de Medicina, em constante e ativa interação e articulação com o corpo social da 

Universidade e a comunidade.  

Na gestão do corpo docente a Coordenação do Curso atenta para oportunizar 

e desenvolver as potencialidades dos professores, para capacitá-los em serviço e para 

promover a integração profissional e pessoal da equipe.  

Na gestão do corpo discente, a Coordenação atua em conjunto com o Centro 

Acadêmico do Curso, com os membros das Ligas Acadêmicas e com os representantes 

de turmas. Reuniões periódicas e encontros ocorrem durante cada semestre, tendo 

como objetivo a troca de informações, o entendimento e solução das questões 

relacionadas aos espaços de ensino.   

A Coordenação executa as diretrizes e normas da Universidade; orienta a 

implementação do Projeto Pedagógico do Curso; garante a implantação do perfil 
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profissional do egresso; avalia o desempenho dos docentes; acompanha o 

desempenho dos discentes e as suas necessidades; avalia continuamente a 

performance do Curso e propõe melhorias no planejamento e na operação, e 

estabelece conexão e relacionamento com o mundo do trabalho e com as demandas 

da sociedade.   

Cabe também à Coordenação estabelecer a relação e a integração com outros 

cursos da área de saúde, como também com os demais cursos da Universidade, em um 

processo de cooperação e troca de saberes, no qual a colaboração resulta em 

atividades e disciplinas de cunho interdisciplinar e multidisciplinar e em ações conjuntas 

em projetos curriculares e de responsabilidade social.  

5.2.2.Experiência e Formação dos Coordenadores 

O Coordenador Geral e a Coordenadora Adjunta do Curso de Medicina possuem 

larga e solida experiência profissional, no magistério superior e na gestão acadêmica. 

O Prof. Alexandre José Baptista Trajano atua como médico e como docente no ensino 

superior há mais de 40 anos, sendo que, simultaneamente, como gestor acadêmico, 

atua há mais de 17 anos. A Profa. Andréa Regina dos Santos Murga da Rocha possui 

experiência de 23 anos como médica e 18 anos como docente e oito como gestora 

acadêmica. Ambos possuem também relevante experiência como gestores em 

clínicas, maternidades e hospitais.      

O Coordenador Geral, Prof. Alexandre José Baptista Trajano ingressou na 

UNIGRANRIO em 2001, como professor, quando a primeira turma começava o internato. 

Atuou como coordenador de disciplina, coordenador de período e coordenador do 

Pilar Saúde da Mulher e do Concepto. É membro do NDE do Curso de Medicina desde 

a sua criação, em 2010. Em setembro de 2017, assumiu a Coordenação Geral do Curso 

de Medicina, e em 2018 foi nomeado como membro do Conselho de Ensino e Pesquisa 

– CONSEPE da UNIGRANRIO. 

 É professor titular da UERJ, onde ingressou como professor auxiliar em 1977. Atuou 

no Hospital Universitário Pedro Ernesto da UERJ – HUPE - entre 1977 e 1985, quando passou 

a ser chefe de clínica da maternidade. Em 1994 assumiu a chefia do serviço de 

Obstetrícia do HUPE e, em 2003, foi aprovado no concurso público para professor titular 

de Obstetrícia. Em 1983, ingressou no Instituto Fernandes Figueira da Fiocruz, como 

médico obstetra e coordenação da residência até 1994 quando passou a atuar no 

Programa de Pós-Graduação em Saúde da Criança e da Mulher da Fiocruz até 2006. 
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Na Secretaria de Estado de Saúde, por mais de quinze anos, participou do Comitê 

Estadual de Prevenção da Mortalidade Materna e Perinatal. 

 

A formação acadêmica do Prof. Alexandre Trajano está assim resumida: 

- Graduação em Medicina pela FCM UERJ em 1975; 

- Residência Médica no Hospital Maternidade Carmela Dutra, RJ; 

- Mestre e Doutor em Medicina pelo Programa de Pós-Graduação em 

Clínica Obstetra da UFRJ; 

- Livre Docente em Obstetrícia pela UERJ; 

- MBA em Gestão em Saúde, pela Fundação Getúlio Vargas, RJ; 

- Título de Especialista em Ginecologia e Obstetrícia (TEGO) – concedido 

pela FEBRASGO/SGORJ, 1994; 

- Título de Professor Titular de Obstetrícia da FCM- UERJ, obtido em concurso 

público realizado em setembro de 2003. 

A Coordenadora adjunta, Profa.Andréa Regina dos Santos Murga da Rocha, 

possui 23 anos de experiência profissional como médica e iniciou sua carreira docente 

no ano 2000, na UNIGRANRIO. Foi Coordenadora da Disciplina de Pneumologia, 

Coordenadora de Período, Coordenadora do Pilar da Saúde da Criança e do 

Adolescente e em janeiro de 2015 assumiu a Coordenação adjunta do Curso de 

Medicina. Oficial Médica da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro desde 2002. 

A formação acadêmica da Profa. Andrea Murga é a seguinte: 

- Graduada em Medicina pela Universidade Federal Fluminense; 

- Residência Médica no Hospital Universitário Antônio Pedro; 

- Residência Médica em Pneumologia Pediátrica pelo Instituto Fernandes 

Figueira; 

- Mestre em Pediatria pela Universidade Federal Fluminense; 

- Título de Especialista em Pediatria - TEP. 

 

5.2.3. Regime de Trabalho da Coordenação do Curso 

O regime de trabalho do Professor Alexandre José Baptista Trajano e da Profa. 

Andrea Regina dos Santos Murga da Rocha é de tempo integral, de modo a atender 

as demandas da gestão e da interação e articulação com as instâncias e colegiados 
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superiores, assim como aquelas provenientes do relacionamento com discentes e 

docentes. 

 

5.3. Docentes 

Os docentes do Curso de Medicina são responsáveis pelo planejamento das 

disciplinas, articulados, orientados e avaliados pelos coordenadores de Pilar e pelo NDE. 

No planejamento das disciplinas os docentes analisam a relevância dos conteúdos 

curriculares no que se refere à atuação profissional e acadêmica, às competências 

necessárias para o exercício da profissão, ao desenvolvimento do raciocínio crítico, à 

pesquisa de ponta, à literatura atualizada, à produção do conhecimento e à pesquisa 

e publicação. 

Além dos docentes da UNIGRANRIO, há um corpo de preceptores. No Ciclo 

Básico, esses profissionais atuam em conjunto com os docentes nas atividades de cunho 

prático. No Ciclo Clínico e no Internato é constituído por médicos das várias esferas da 

assistência. Estes médicos são reconhecidos como colaboradores e preceptores do 

Curso de Medicina e propiciam um processo de ensino-aprendizagem com pequenos 

grupos de alunos, nas atividades de cunho prático, de acordo com ações pedagógicas 

elaboradas, implementadas e supervisionadas pelos docentes. 

5.3.1.Titulação e Regime de Trabalho dos Docentes 

A maioria dos professores do corpo docente do Curso de Medicina atua em 

regime de tempo parcial ou integral, possui graduação em Medicina e titulação em 

curso de pós-graduação stricto sensu, tem significativa experiência profissional e no 

magistério. Além disso, o corpo docente do Curso tem uma expressiva produção 

científica, cultural e didático-pedagógica.  

O percentual dos docentes do Curso de Medicina com titulação obtida em 

programas de pós-graduação stricto sensu é igual a 86%, sendo destes, 39% com 

titulação de doutor e 47% de mestres. Os demais 14% possuem titulação em nível de 

pós-graduação lato sensu. 

O regime de trabalho do corpo docente atende às demandas do Curso, tanto na 

dedicação à docência, no atendimento aos discentes e na participação no colegiado, 

quanto no planejamento didático e na preparação e correção das avaliações de 
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aprendizagem. O percentual do corpo docente efetivo do Curso de Medicina da 

UNIGRANRIO, com regime de trabalho de tempo parcial ou integral é de 96% sendo 35% 

em regime de tempo integral e 61% em tempo parcial.  

 A relação dos docentes do Curso com a respectiva titulação e regime de 

trabalho está descrita no Quadro 12. 

DOCENTE TITULAÇÃO REGIME DE 
TRABALHO 

Aderbal Magno Caminada Sabra Doutor Integral 
Adriane Ribeiro do Rego Ribeiro Ramos Especialista Parcial 
Alessandra Cardoso Pereira Mestre Parcial 
Alessandra Fernandes Mello Pimentel Mestre Parcial 
Alexandre de Pina Costa Doutor Integral 
Alexandre Edson de Azevedo Especialista Parcial 
Alexandre Jose Baptista Trajano (NDE) Doutor Integral 
Almiro Domiciano da Cruz Filho Mestre Parcial 
Ana Cristina Barbosa Domingues Mestre Parcial 
Ana Cristina Russo Marques Vicente Mestre Parcial 
Ana Maria Pittella de Souza Leite Doutor Integral 
Andrea Regina M. dos Santos (NDE) Mestre Integral 
Andrea Velloso da Silveira Praça Doutor Integral 
Antonio Luiz da Silva Brasileiro Mestre Parcial 
Arnauld Kaufman Mestre Parcial 
Carlos Alberto Krewer Feier Especialista Parcial 
Carolina Costa Reis Fajardo Mestre Integral 
Cicero Figueiredo Freitas Doutor Integral 
Claudia Lopes Falconiere Mestre Integral 
Cristiane da Cruz Lamas Doutor Parcial 
Cristina Kayat Avvad Mestre Parcial 
Cristine Barboza Beltrão Mestre Parcial 
Cynthia de Almeida Brandão Meirelles Mestre Parcial 
Daniel de Souza Fernandes Mestre Parcial 
Daniel Luis Schueftan Gilban Mestre Horista 
Daniela Contage Siccardi Menezes Doutor Horista 
Dany David Kruczan Doutor Parcial 
Edson Jorge Lima Moreira Doutor Integral 
Eliana Maria Restun Antonio Mestre Parcial 
Emílio Antonio Francischetti (NDE) Doutor Integral 
Enrique Antonio Covarrubias Loayza Mestre Parcial 
Fabio dos Santos Cosso Martins Mestre Parcial 
Fabio Neffa Vieira de Castro Mestre Parcial 
Fabricio Guimarães Bino Mestre Parcial 
Fatima Regina Dias de Miranda Mestre Parcial 
Fernanda Vaz Bueno Fagundes Mestre Parcial 
Flavia Gomes Lopes Mestre Parcial 
Flavio Roberto Sztajnbok Doutor Parcial 
Francine Guimarães Vieira Especialista Parcial 
Frederico Oertel da Rosa Machado Especialista Horista 
Gisele Silva Ribeiro Julio Mestre Parcial 
Giselle Aparecida Fagundes Silva Doutor Parcial 
Gustavo Coelho Correa Mestre Parcial 
Hedi Marinho de Melo Guedes de Oliveira Mestre Parcial 
Herbert Missaka Mestre Parcial 
Isaias Soares de Paiva Mestre Parcial 
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DOCENTE TITULAÇÃO REGIME DE 
TRABALHO 

Jainne Martins Ferreira Doutor Parcial 
Joel Carlos Barros Silveira Filho Especialista Horista 
Jorge Luiz Alves Brollo Doutor Parcial 
Jose Carlos Pando Esperança Doutor Parcial 
Karla Ferreira Pinto Mestre Parcial 
Leila Maria Chevitarese de Oliveira Doutor Integral 
Leonardo de Oliveira Elwarrak Mestre Parcial 
Lucia Teresa Cortes da Silveira Mestre Parcial 
Luciana Oliveira de Rezende Melo (NDE) Doutor Integral 
Luciane Barreiro Lopez Vasques Doutor Parcial 
Luis Cesar Lopes da Silva Doutor Parcial 
Maíla Alves Herdy Portella Especialista Integral 
Marcia Cristina de Amorim (NDE) Especialista Integral 
Marcia da Silveira Charneca Vaz Doutor Parcial 
Marcia Silveira Ney (NDE) Doutor Integral 
Marcos Vianna Lacerda de Almeida (NDE) Doutor Integral 
Maria Angelica de Faria Domingues de Lim Mestre Parcial 
Maria Cristina Dornas  Mestre Parcial 
Mariangela Nogueira Blanco  (NDE) Doutor Integral 
Matthews Alves Herdy Especialista Integral 
Mauro Monteiro Correia (NDE) Doutor Parcial 
Miguel Madeira Doutor Integral 
Monica Muller Taulois Mestre Parcial 
Nereu Gilberto de Moraes Guerra Neto Mestre Parcial 
Ney Roner Pecinalli Mestre Integral 
Pedro Hernan Cabello Acero Doutor Integral 
Rafaela Rangel Marins Mestre Parcial 
Raquel Fernandes de Barros Noboa (NDE) Mestre Integral 
Ricardo Mendes Martins Mestre Integral 
Roberta Rego de Souza Mestre Parcial 
Rodrigo Francisco de Jesus Mestre Integral 
Selma Dantas Teixeira Sabra Mestre Integral 
Sergian Vianna Cardozo Doutor Integral 
Silvio Marques Rodrigues Neto Doutor Parcial 
Tiago Veltri Ormastroni da Trindade (NDE) Doutor Integral 
Tulio Queto de Souza Pinto Doutor Parcial 
Valéria de Almeida Costa Mestre Parcial 
Vinicius Rocha Patrício Especialista Integral 
Virginia Genelhu de Abreu Francischetti (NDE) Doutor Integral 
Vivian Fichman Monteiro de Souza Especialista Parcial 
Viviane Lozano Espasandin Avolio Especialista Parcial 
Vivianne Galante Ramos Doutor Integral 
Wallace Pacienza Lima Doutor Parcial 
Zina Maria Almeida de Azevedo Doutor Parcial 

Quadro 12: Titulação e Regime de Trabalho dos Docentes 

 

5.3.2.Experiência Profissional e de Magistério Superior 

O percentual de docentes efetivos do Curso de Medicina com 5 anos ou mais de 

experiência profissional é de 100%. Essa experiência faz com que os alunos sejam 

efetivamente orientados na aplicação da teoria em relação ao fazer profissional, 
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tenham contato com exemplos contextualizados em relação a problemas práticos, e 

compreendam a aplicação da interdisciplinaridade no contexto laboral.  

O Curso de Medicina apresenta 84% do corpo docente com experiência no 

magistério superior maior que 5 anos, o que contribui para o domínio do conteúdo, 

auxiliar os alunos na construção do conhecimento utilizando linguagem aderente às 

características dos discentes, apresentar exemplos contextualizados com os conteúdos 

curriculares, elaborar atividades específicas para facilitar a aprendizagem dos 

estudantes, e identificar as dificuldades dos alunos e promover atividades específicas 

para saná-las.  

5.3.3.Produção Científica, Cultural e Didático-Pedagógica 

A produção científica, cultural e didático-pedagógica do corpo docente do 

Curso de Medicina contribui de forma significativa para o processo de ensino-

aprendizagem dos alunos, que são estimulados à produção conjunta com seus 

professores. 

Cinquenta por cento dos docentes do Curso de Medicina possuem 10 ou mais 

produções científicas, culturais, artísticas ou tecnológicas nos últimos 3 anos. A ênfase 

da produção dos docentes se dá em artigos publicados em periódicos científicos, 

publicação de livros ou capítulos em livros, publicações em anais, e produção didático-

pedagógica.  

5.3.4.Responsabilidade Docente pela Supervisão da Assistência Médica  

A porcentagem dos docentes do Curso de Medicina da UNIGRANRIO 

responsáveis pelas atividades de ensino envolvendo pacientes e que têm 

responsabilidade pela supervisão da assistência médica a elas vinculadas é de 90%, 

sendo que, destes, 30% supervisionam e são responsáveis pelos serviços clínico-cirúrgicos 

frequentados pelos alunos. 
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5.4. Colegiado de Curso 

O colegiado do Curso está implantado, regulamentado e institucionalizado, de 

maneira a garantir a representatividade dos segmentos docente e discente, por meio 

da periodicidade das reuniões, dos registros em ata, e do encaminhamento das 

decisões, conforme estabelecido no Regimento Geral da UNIGRANRIO. O colegiado do 

Curso de Medicina é presidido pelo coordenador do Curso e se reúne, pelo menos, duas 

vezes em cada período letivo, sendo procedidos os registros das reuniões e o 

encaminhamento das decisões, assim como é realizada, periodicamente, a avaliação 

dos processos e resultados, de forma a realizar ajustes nas práticas de gestão. 

 

5.5. Núcleo de Apoio Pedagógico e Experiência Docente - NEAPED 

5.5.1.Constituição 

O Núcleo de Apoio Pedagógico e Experiência Docente implantado no Curso de 

Medicina é composto por docentes do Curso com experiência docente superior a 5 

anos, e cobre todas as áreas temáticas do Curso, constituídas em seus Pilares. É 

composto pelos docentes, que interagem com as atividades de todos os pilares do 

Curso e são os seguintes: Alexandre Trajano, Andrea Murga, Leila Navarro, Luciana 

Rezende, Lydia Montenegro, Viviane Avolio, Marcia Ney e Tiago Veltri. 

5.5.2.Atribuições 

Entre as atribuições do NEAPED está a capacitação docente com vistas às 

transformações tecnológicas, pedagógicas e metodológicas que têm reconfigurado os 

processos educacionais, demandando do professor novas posturas e novas linguagens. 

É esperado também que o docente compreenda o aluno como protagonista do 

processo de ensino-aprendizagem e o seu papel como orientador, facilitador e 

mediador da construção do conhecimento do aluno; as implicações das novas 

tecnologias de informação e comunicação no fazer educativo; promova a construção 

coletiva do conhecimento; desperte o interesse do aluno pela pesquisa; acolha 

diferentes culturas e necessidades dos estudantes; aperfeiçoe seu planejamento; 
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compartilhe conteúdos significativos; avalie o aluno de forma processual e qualitativa; 

e auxilie na formação de cidadãos críticos e conscientes de sua responsabilidade social.  

Assim, o Núcleo de Apoio Pedagógico tem o compromisso de auxiliar os docentes 

a viabilizarem um processo educativo em que o aluno e o processo de aprendizagem 

sejam considerados de forma global. Para atingir esse compromisso, o Núcleo realiza 

ações que se destinam a suprir as expectativas dos docentes por suprimentos 

pedagógicos que os auxiliem no cotidiano universitário e enriqueçam sua prática 

educadora.  

Dentre as atividades destinadas aos docentes citamos a Oficina de Sensibilização 

Docente que propõe debater os principais desafios e angústias de ser professor na 

atualidade; os Ciclos de Palestras que promovem encontros com personalidades 

renomadas da área do ensino médico, apresentando temas relevantes ao ensino 

superior; os Seminários Temáticos para discutir e construir conhecimentos referentes às 

áreas que integram o saber médico; o Programa de Capacitação de Docentes 

implementado em conjunto com a Direção de Recursos Humanos, o Sistema de 

Educação Corporativa (SEC) e o Núcleo de Educação a Distância (NEAD),  e que é 

dirigido aos docentes para o aprimoramento de seu desempenho como educadores.  

A semana de boas-vindas aos docentes, ocorre a cada início de semestre e é 

promovida pela Pró – Reitoria de Graduação. Nela são apresentados os períodos e 

principais diretrizes da Universidade para os novos docentes e temas acerca da vida 

universitária são ofertados a todo o staff.  Somado a esse momento, o próprio Curso 

realiza o seu acolhimento e a revisão interna das ações e protocolos, com reuniões dos 

docentes com a Coordenação. Nelas ajustes são feitos, rumos corrigidos, ideias, críticas 

e sugestões recepcionadas.  

Há reuniões pedagógicas semestrais com a Coordenação das disciplinas de 

Prática Médica para orientação e suporte, além de reuniões periódicas com os 

Coordenadores de Pilar e os docentes diretamente ligados a eles. Muitas dessas 

ocorrem com os professores nos cenários de ensino e têm como objetivo, também, 

realçar e fortalecer a relevância e integração desses docentes no contexto do Curso e 

com os pares. Pretende-se que, a partir da atuação do Núcleo de Apoio Pedagógico 

como espaço facilitador, seja possível aperfeiçoar continuamente o quadro docente 

do Curso de Medicina para que os professores continuem formando profissionais com 

competências emocionais, técnicas e éticas. 
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A partir de 2017 estão sendo realizadas Oficinas Pedagógicas semanais, 

inicialmente com a Coordenação do Curso e o NDE, e posteriormente envolvendo 

outros professores do Curso. Essas Oficinas objetivaram refletir e agir sobre os objetivos 

do Curso, o perfil e as competências do egresso; o conteúdo das disciplinas; a 

integração horizontal e vertical entre os Pilares do Curso; o planejamento do Curso e 

das disciplinas; as metodologias ativas, recursos didáticos, materiais instrucionais e 

tecnologias educacionais; os critérios, procedimentos e instrumentos de avaliação da 

aprendizagem; os procedimentos e critérios para acompanhamento, orientação e 

avaliação dos docentes; os mecanismos e procedimento para avaliação e melhoria 

contínua do Curso; e as propostas para inovações, diferenciais e alcance do estado-

da-arte tanto em relação à área de Medicina quanto à organização didático-

pedagógica.  

. 
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6. INFRAESTRUTURA  

6.1. Espaço de Trabalho para Professores Tempo Integral  

Os professores com regime de trabalho em tempo integral dispõem de gabinetes 

num espaço situado no primeiro andar do bloco A, com uma área de 

aproximadamente 60m2, mobiliada e com computadores com acesso wi-fi à Internet, 

que atende perfeitamente o quantitativo de professores que atuam neste ambiente. Os 

docentes utilizam o espaço comum para planejamento didático, troca de experiências 

e conhecimentos com os pares, relaxamento congraçamento, atendimento 

personalizado a alunos e orientandos e reuniões. O local se encontra em condições 

adequadas de dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, refrigeração, 

acessibilidade, conservação e comodidade para os docentes que nele atuam, 

possibilitando o desenvolvimento do trabalho individual, de forma privativa, e grupal, 

de forma cooperativa, de ordem técnica-administrativa e acadêmica, como também 

a guarda de material e equipamentos, inclusive pessoais, de forma segura.  

Além desse espaço, os professores utilizam regularmente dois gabinetes de 

trabalho que se encontram adjuntos à sala da Coordenação do Curso. Docentes e 

coordenadores também contam com o apoio de equipe de assistentes administrativos 

que auxiliam na recepção e atendimento aos alunos e professores, na realização das 

atividades burocráticas relacionadas a solicitação de compras, manutenção, registro 

de frequência de docentes, arquivo de documentos, catalogação de atas, dentre 

outras demandas solicitadas pela Coordenação do Curso, pelo NDE e pelos professores. 

6.2. Espaço de Trabalho para a Coordenação e Serviços Acadêmicos 

A Unidade Barra da Tijuca da UNIGRANRIO dispõe de uma sala ampla e privativa 

para os serviços acadêmicos do Curso de Medicina, que conta com o apoio de 

funcionários técnicos-administrativos. Há um ambiente exclusivo para a atuação dos 

Coordenadores do Curso, inclusive atendimento individual e grupal aos docentes e 

discentes com privacidade, assim como para o NDE. Este espaço se encontra em 

adequadas condições de limpeza, iluminação, acústica, ventilação, acessibilidade, 

conservação e comodidade, possibilitando o desenvolvimento do trabalho de ordem 

técnico-administrativa e acadêmica. O espaço é bem ventilado e refrigerado e há 

computadores com acesso à internet, através de rede sem fio. Também estão 
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disponíveis computadores com acesso à Internet que atendem perfeitamente o 

quantitativo de professores que atuam neste ambiente. 

Os técnicos-administrativos que atuam junto ao Curso de Medicina são em 

quantidade adequada aos serviços prestados, e estão capacitados para tal, inclusive 

com as informações necessárias sobre o Projeto Pedagógico do Curso de Medicina, de 

modo a prestar qualificado atendimento aos professores, aos alunos e à comunidade. 

6.3. Sala de Professores  

A Unidade Barra da Tijuca da UNIGRANRIO dispõe de uma sala ampla e coletiva 

para os docentes, que dispõe das facilidades que possibilitam o planejamento do 

ensino-aprendizagem, a elaboração de materiais instrucionais e instrumentos de 

avaliação da aprendizagem, e a guarda de documentos, materiais e equipamentos. 

Este espaço se encontra em adequadas condições de limpeza, iluminação, acústica, 

ventilação, refrigeração, acessibilidade, conservação e comodidade, possibilitando o 

desenvolvimento do trabalho, de ordem acadêmica como também o congraçamento, 

integração e descanso dos professores. Estão disponíveis computadores com acesso à 

internet através de rede sem fio que atendem o quantitativo de professores que atuam 

neste ambiente e possibilitam consultas ao portal do sistema acadêmico. Além disso a 

sala de professores conta com apoio técnico-administrativo próprio. 

6.4. Salas de Aula 

Todas as salas de aula utilizadas regularmente pelos alunos do Curso de Medicina 

possuem uma área padronizada de 59,06 m2. Estes espaços se encontram em 

condições adequadas de limpeza, iluminação, acústica, ventilação, refrigeração, 

acessibilidade, conservação e comodidade, facilitando o desenvolvimento das aulas. 

As salas de aula possuem quantitativo adequado de cadeiras anatômicas e de 

equipamentos, como datashow e sonorização, compatíveis com o número de alunos 

da turma.   

São disponibilizadas tecnologias de comunicação e informação flexíveis e 

adequadas às diversas atividades pedagógicas e que possibilitam o acesso à internet, 

através de rede sem fio. O ambiente da sala de aula é acolhedor e o acesso para 

utilização com segurança e autonomia é pleno, inclusive para pessoas com deficiência 

ou mobilidade reduzida.  
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A Unidade Barra da Tijuca conta ainda com um auditório com capacidade para 

120 pessoas e, no segundo andar do bloco B, na Pró-reitoria de Pós-graduação e 

Extensão, há 3 salas integradas, e 1 anfiteatro para 24 pessoas, especialmente 

confortáveis, destinados a atividades diferenciadas com pequenos grupos de alunos 

e/ou professores. 

6.5. Acesso dos Alunos a Equipamentos de Informática 

Os alunos de medicina dispõem de um laboratório de informática que atende ao 

quantitativo de alunos e se encontra situado no primeiro andar do bloco B. Nesse amplo 

espaço, bem iluminado e refrigerado, estão disponibilizados 24 computadores da DELL, 

modelo 3040, com processador i5, 8GB de memória, HD 512GB. Além disso, na Biblioteca 

são disponibilizados 20 computadores com a mesma configuração, sendo 16 para 

consulta e leitura e 04 para consulta do acervo, todos com software de qualidade, 

atualizados e adequados às necessidades do curso e que são continuamente 

avaliados. A Intranet da Unidade Barra utiliza conexão MPLS com enlace de 10Mb por 

unidade, 500Mb e banda larga com WiFi. A acessibilidade, a velocidade de acesso à 

Internet e a estabilidade da rede permitem ao aluno o acesso à informação e ao estudo 

autônomo. 

6.6. Biblioteca 

A Biblioteca Barra da Tijuca está situada à Av. Ayrton Senna, 3.383, Barra da Tijuca 

- Rio de Janeiro, RJ e tem como objetivo desenvolver nos usuários o hábito da leitura e 

a capacitação da pesquisa através de material bibliográfico adequado para o uso dos 

alunos, docentes e técnicos- administrativos. 

O acervo disponibilizado pela Biblioteca consta de: 

- Livros básicos e complementares disponíveis no Sistema Pergamum e que 

atendem plenamente o conteúdo programático das disciplinas do Curso. 

- Plataformas de Livros Virtuais Minha Biblioteca e Biblioteca Virtual Pearson 

disponibilizadas no Portal do aluno para leitura. 
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6.6.1.Infraestrutura da Biblioteca 

 

A. Espaço físico  

O espaço físico de 256 m² adequadamente iluminado atende simultaneamente 

107 usuários: balcão de atendimento, salão de acervo, 02 (dois) salões de leitura, 04 

(quatro) salas de estudo em grupo, 06 (seis) cabines de estudo individual e 12 (doze) 

cabines de estudo individual com computadores. O Salão de acervo está sinalizado de 

acordo com a Classificação Decimal de Melvil Dewey, com indicações afixadas nas 

estantes, para facilitar sua localização.  

B. Sistema Integrado de Bibliotecas – SIBi 

A estrutura do Sistema Integrado de Bibliotecas aprovada em 01 de março de 

2011 através da Resolução nº001/2011 pelo Magnífico Reitor conta com um Núcleo de 

Coordenação de Bibliotecas, 10 (dez) Bibliotecas e uma Unidade de Conservação e 

Restauração de Documentos – UCORE.  

Núcleo de Coordenação de Bibliotecas - NCB é responsável pela 

operacionalização de forma integrada das Bibliotecas e do UCORE, fixa normas e 

padrões de funcionamento e de atendimento, gerencia o Sistema Pergamum, elabora 

o orçamento anual para aquisição do acervo, projetos específicos para 

credenciamento e reconhecimento de cursos e realiza treinamentos de pessoal. 

Unidade de Conservação e Restauração de Documentos - UCORE, setor 

responsável pela conservação e preservação do acervo das Bibliotecas do Sistema 

Integrado de Bibliotecas, avalia constantemente estes acervos quanto ao seu estado 

de conservação objetivando a preservação do mesmo através de restauração ou de 

encadernação. Núcleo de Coordenação de Bibliotecas 

C. Processos operacionais 

O horário de atendimento da Biblioteca é de segunda à sexta-feira, de 8 horas às 

22 horas. A solicitação e devolução de material, assim como a utilização da sala de 

estudo em grupo funcionam até às 21:30 horas.  

A Biblioteca possui o Sistema Pergamum Versão 9 em sua informatização, que 

contempla de forma integrada as principais funções de uma Biblioteca, com o objetivo 

de facilitar a gestão da informação, melhorando a rotina diária de seus usuários. O 
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cadastro de usuários desde julho de 2013 passou a ser realizado com a utilização do 

Sistema Biométrico e em fevereiro de 2016 adotou a inclusão de fotografia. Os dois 

principais módulos são: a Catalogação e empréstimos de livros. 

D. Regulamento do Sistema Integrado de Bibliotecas Unigranrio 

Os padrões de utilização das Bibliotecas estão definidos no Regulamento do 

Sistema Integrado de Bibliotecas da UNIGRANRIO de 22 de janeiro de 2016 e no Código 

de Ética datada de 30 de julho de 2004.  

Empréstimos - Os empréstimos são para consulta local e domiciliar 

Reservas - As reservas podem ser realizadas no balcão de atendimento da 

biblioteca ou online. 

Renovação - As renovações podem ser realizadas no balcão de atendimento da 

biblioteca ou online.  

E. Laboratório de Informática   

O laboratório de informática da Unidade Barra da Tijuca equipado com 24 (vinte 

e quatro) computadores é disponibilizado para a realização dos treinamentos 

oferecidos pela Biblioteca. 

6.6.2. Serviços oferecidos pela biblioteca 

A Biblioteca oferece a seus usuários elaboração de fichas catalográficas e visitas 

guiadas à Biblioteca. Em novembro de 2017, promovida pela Coordenação do Curso 

de Medicina foi realizada a Semana Pedagógica que incluiu um encontro dos alunos 

com a Direção da Biblioteca. 

A. Treinamentos de usuários 

A Biblioteca promove treinamentos de usuários em parceria com o Núcleo de 

Coordenação de Bibliotecas (NCB), a Comissão Própria de Avaliação (CPA) e as 

Coordenações dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação.  

Consistem em um ciclo de treinamentos para ensino e pesquisa. Os alunos são 

informados sobre os resultados da Avaliação Institucional e encaminhados para uma 

visita guiada a Biblioteca e ao treinamento. O objetivo do treinamento é desenvolver a 

competência informacional: acessar as fontes de informação disponíveis em diversos 

suportes e armazenadas em variados ambientes, ter habilidades e atitudes no uso da 
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informação agregando aspectos de sua formação e do seu aprendizado. É uma 

experiência inovadora porque os alunos obtêm feedback da avaliação, melhor 

conhecimento da biblioteca e ao mesmo tempo são levados a aprimorar a pesquisa 

acadêmica. A partir desta experiência foram elaborados os treinamentos: 

- Bases de Dados: 

· EBSCO 

· Portal de Periódicos CAPES 

· SCIELO 

· UPTODATE 

- NBR 6023:2002 – Referências –Elaboração 

- NBR 14724:2011 – Elaboração de trabalhos acadêmicos 

- NBR 6022:2003 – Informação e Documentação – Artigos em publicações 

periódicas cientificas impressa 

- Plataformas de Livros Virtuais: Biblioteca Virtual Pearson  

- Plataformas de Livros Virtuais: Minha Biblioteca 

- Sistema Pergamum (versão 9) - acesso www.unigranrio.br- autenticação –

matrícula - senha Serviços- Consultar documentos - NCB – Núcleo de 

Coordenação de Bibliotecas. 

 

B. Acessibilidade aos Usuários com Deficiência 

De acordo com a Lei Nº 13.146, de 6 de julho de 2015, da Presidência da 

República, o Sistema de Bibliotecas dá acessibilidade aos seus usuários com deficiência 

a diferentes fontes de informação, através de recursos diferenciados. Para um melhor 

atendimento a pessoas com deficiência foram desenvolvidos projetos próprios para 

treinamento das equipes das bibliotecas: 

Auditiva - O atendimento a pessoas com deficiência auditiva é realizado pelos 

funcionários da Biblioteca, procurando falar articuladamente e olhando diretamente 

para os mesmos, permitindo-lhes utilizarem-se da leitura labial. 

Visual - O uso dos computadores foi viabilizado com o Sistema DOSVOX que 

interage com o usuário através de síntese de voz. Para o acesso dos deficientes visuais 

foram instalados pisos e placas táteis com informações em Braille de acordo com a NBR 

9050:2015.  
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6.7. Bibliografia Básica, Bibliografia Complementar e Periódicos 

6.7.1.Bibliografia Básica 

A Política de Aquisição de Acervo para a Biblioteca está em conformidade com 

a resolução GRU nº 48/2018 que se refere a livros, periódicos e multimeios. A indicação 

para aquisição desses acervos (bibliografia básica e complementar, periódicos e 

multimeios) é feita pelo Coordenador do Curso, Professores, NDE e seu colegiado.  

Além dos livros da bibliografia básica e complementar, que atendem plenamente 

o conteúdo programático das disciplinas, todo acervo das Bibliotecas do Sistema 

Integrado de Bibliotecas e das Plataformas e de Livros Virtuais: Minha Biblioteca e 

Biblioteca Virtual Pearson, está disponível para os alunos.  

O Curso de Medicina indica três títulos por disciplina na Bibliografia básica e 

disponibiliza um exemplar de cada título para cada quatro vagas anuais autorizadas, 

levando em conta cada uma das disciplinas de todos os cursos que utilizam o acervo, 

que está informatizado e tombado junto ao patrimônio da UNIGRANRIO. Desse modo, 

no que se refere à Bbibliografia básica estão disponibilizados os três títulos por disciplina 

na proporção média das 110 vagas anuais oferecidas, da seguinte forma: 

Títulos impressos – Disponível na proporção média de um exemplar para a faixa 

de 10 a 14 vagas;  

Títulos virtuais – Exemplares físicos na proporção de um exemplar para a faixa 13 a 

19 vagas.  

A Bibliografia básica do Curso de Medicina, está referendada pelo NDE, está 

disponível para consulta local na própria biblioteca e para empréstimo domiciliar. Os 

títulos virtuais podem ser acessados ininterruptamente pelo aluno nas instalações da 

UNIGRARIO, onde conta com adequados recursos tecnológicos, instalações e apoio 

aos estudos. 

6.7.2. Bibliografia Complementar  

Estão disponíveis para os alunos os livros indicados na bibliografia complementar, 

que atendem plenamente o conteúdo programático das disciplinas, e todo acervo das 

Bibliotecas do Sistema Integrado de Bibliotecas e das Plataformas e de Livros Virtuais: 
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Minha Biblioteca e Biblioteca Virtual Pearson. No que se refere à bibliografia 

complementar estão disponibilizados cinco títulos por disciplina:  

- Títulos impressos com no mínimo dois exemplares de cada título;  

- Títulos virtuais – disponíveis para toda comunidade acadêmica em: 

http://unigranrio.bv3.digitalpages.com.br/users/publications e 

<http://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books>. 

A bibliografia complementar está atualizada, adequada às disciplinas e aos 

conteúdos descritos no PPC e referendada pelo NDE quanto à compatibilidade com a 

disciplina, com número de vagas autorizadas do Curso e de outros cursos que utilizem 

os títulos, e a quantidade de exemplares por título disponível no acervo. 

Os títulos virtuais possuem acesso físico na biblioteca que disponibiliza instalações, 

recursos tecnológicos, acesso à Internet, ferramentas de acessibilidade e soluções de 

apoio aos estudos que atendem à demanda dos alunos.  

6.7.3. Periódicos. Especializados  

A Biblioteca disponibiliza para o Curso de Medicina 53 periódicos especializados, 

indexados e correntes, sob a forma virtual com retroação de, no mínimo, os três últimos 

anos e full text, e os títulos estão distribuídos entre os pilares do Curso.  

Os periódicos, cuja lista se encontra no Anexo 11 se constituem, em linhas gerais, 

do seguinte: 

- Revistas com acesso pela Editora; 

- Bases de Dados Assinada; 

- Bases de Dados por convênio com CAPES/MEC; 

- Base de Dados de Livre Acesso; 

- Software – Convênio. 
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6.8. Laboratórios Didáticos Especializados 

6.8.1.Quantidade de Laboratórios Didáticos Especializados 

O Curso de Medicina da UNIGRANRIO, para atingir seus objetivos e desenvolver as 

competências necessárias para a formação do médico, disponibiliza Unidades 

Hospitalares conveniadas que são pontos estratégicos para o funcionamento das redes 

de atenção. As vivências durante todo o curso, especialmente no internato, ocorrem 

nos três níveis de atenção à saúde com atividades em unidades de atenção básica, no 

ambulatório da UNIGRANRIO e nos demais níveis que ocorrem nas unidades de 

atendimento hospitalar da rede pública.  

Estes ambientes além de ser sede do treinamento em serviço para os alunos no 

Internato, constituem importante opção para o desenvolvimento das habilidades 

relacionadas ao aprendizado da Propedêutica. Nestes cenários são realizadas oficinas 

voltadas para a Semiologia, ou seja, treinamento prático para Anamnese e Exame 

Físico.  

O Curso de Medicina adotou como estratégia a diversificação dos cenários de 

ensino-aprendizagem de modo que os estudantes vivenciem experiências 

diferenciadas, estabelecendo, para isto, convênios e parcerias com instituições 

dotadas de equipamentos, espaço físico e normas de funcionamento, utilização e 

segurança adequados em quantidade e que atendem ao número de alunos 

envolvidos.  

As atividades práticas ambulatoriais têm sede, principalmente, no Centro Médico 

Nilza Cordeiro Herdy, pertencente ao Centro Integrado de Ensino em Saúde da Barra 

da Tijuca, cenário próprio da UNIGRANRIO e no Centro Municipal de Saúde Raphael de 

Paula Souza.  

Outros Laboratórios de Prática de grande relevância no Curso de Medicina são as 

Clínicas da Família Professor José de Souza Herdy e Dr. Hans Jürgen Fernando Dohmann. 

Dentre as várias possibilidades de vivências e treinamento estão: vacinação, exames 

laboratoriais, raios-x, ultrassonografia e “teste do pezinho”.  

Dentre os laboratórios de treinamento relacionados às Unidades Hospitalares 

podemos destacar: CER Leblon, Maternidade Leila Diniz, Hospital Municipal Moacir 

Rodrigues do Carmo Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, Hospital Quinta D’Or, 
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Instituto Philippe Pinel, Hospital Municipal Souza Aguiar, Hospital Municipal Nossa Senhora 

do Loreto, Hospital Estadual Santa Maria e o Instituto Médico Legal Afrânio Peixoto.  

Laboratórios didáticos especializados relacionados a recursos tecnológicos, 

simulação e de informática são detalhados nos itens 4.12.3, 4.18 e 6.11.2.  

6.8.2.Qualidade dos Laboratórios Didáticos Especializados  

A avaliação da qualidade de serviços ganhou importância na área da saúde em 

todo o mundo, sendo impulsionada pela demanda de financiadores, prestadores de 

serviços, profissionais e instituições de ensino. Dada a natureza e especificidade dos 

processos organizacionais envolvidos na área de Medicina, o ambiente hospitalar se 

destaca, pois concentra os maiores custos e a maior complexidade no cuidado 

prestado aos pacientes.  

As Unidades Hospitalares conveniadas que são pontos estratégicos para o 

treinamento dos alunos expressam a qualidade necessária para a formação do 

médico, pois dispõem de estrutura, funcionamento, acessibilidade, equipamentos e 

insumos cuja qualidade é adequada ao currículo do Curso. 

Os laboratórios especializados apresentam características de qualidade 

relacionadas ao papel de referência estadual ou regional que exercem na rede ou pela 

certificação oficial que apresentam, atendem às necessidades do curso porque 

possuem normas de funcionamento, utilização e segurança; manutenção periódica; 

conforto; serviços de apoio técnico; insumos, materiais e equipamentos adequados; 

avaliação periódica quanto às demandas, serviços prestados e laboratórios cujos 

resultados são utilizados para incrementar a qualidade do atendimento e o incremento 

do planejamento do ensino-aprendizagem.   

 A qualidade dos Laboratórios de Habilidades e os Laboratórios de Vivências 

pedagógicos multiprofissionais utilizados está demonstrada, também, pela implantação 

de tecnologias da informação e comunicação para as atividades desenvolvidas. Esses 

laboratórios dispõem de simuladores e manequins que contribuem significativamente 

para o aprendizado da propedêutica e de procedimentos médicos. Laboratórios 

didáticos especializados relacionados a recursos tecnológicos e de informática são 

detalhados nos itens 4.12.3, 4,18 e 6.11.12 

No Centro Médico Nilza Cordeiro Herdy, desenvolvem-se as atividades de 

referência regional para diversas Unidades Básicas nas áreas de Dermatologia, 
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Genética Clínica, Geriatria, Ginecologia, Obstetrícia, Otorrinolaringologia, 

Oftalmologia, Ortopedia, Urologia, Clínica Médica e Pediatria.  

Dentre as Unidades Hospitalares, o CER Leblon, Coordenação de Emergência 

Regional, situada na Zona Sul do Rio de Janeiro; a Maternidade Leila Diniz exerce o 

papel de Referência Regional em Gestação de Alto-risco; o Hospital Municipal Moacir 

Rodrigues do Carmo é sede de importante centro de Emergência de Referência 

Regional do município de Duque de Caxias; e o Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, 

em Saracuruna, é Centro Estadual para casos de Emergência por Trauma, participando 

de rede colaborativa mundial de Hospitais de Trauma. 

O Hospital Quinta D’Or, unidade hospitalar privada, é certificada pelo sistema de 

acreditação canadense; o Instituto Philippe Pinel é a mais importante emergência 

psiquiátrica 24 horas localizada nesta região do Rio de Janeiro; e o Hospital Municipal 

Souza Aguiar tem o maior Setor de Emergência da América Latina e é referência 

municipal em casos de emergência e trauma. 

O Instituto Médico Legal Afrânio Peixoto é a unidade que coordena todos os 

outros institutos de medicina legal do Estado do Rio de Janeiro. 

6.8.3. Serviços dos Laboratórios Didáticos Especializados  

Vários cenários utilizados por alunos e professores do curso como laboratórios 

especializados, desempenham papel assistencial relevante na rede de serviços. O Curso 

de Medicina da UNIGRANRIO, através de convênios firmados com os gestores do SUS, 

participam destes serviços em todos os níveis de atenção.  

A Clínica da Família José de Souza Herdy desde sua inauguração foram 

cadastradas 2032 famílias e aproximadamente 4800 pacientes. O CER Leblon totaliza 57 

leitos assistenciais. A Maternidade Leila Diniz capacidade instalada para 

aproximadamente 450 partos por mês.  

O Hospital Municipal Moacir Rodrigues do Carmo provê 275 leitos para a 

população. O Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, especializado em Emergência e 

Trauma, conta com serviços distribuídos em 295 leitos. O Hospital Quinta D’Or, se 

caracteriza como cenário específico para assistência privada e oferece 206 leitos, 

sendo 146 destinados à clínica médica.  
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O Instituto Philippe Pinel conta com 71 leitos de Psiquiatria. O Hospital Municipal 

Souza Aguiar é cenário para o Programa de Internato em Cirurgia Geral e Em ergência 

Clínico-cirúrgica relacionada ao Trauma e conta com 406 leitos e 299 leitos específicos. 

O Hospital Municipal Nossa Senhora do Loreto conta com 36 leitos.  

O Laboratório especializado próprio é o Centro Médico Nilza Cordeiro Herdy, que 

oferece serviços nas áreas de Dermatologia, Genética Clínica, Geriatria, Ginecologia, 

Obstetrícia, Otorrinolaringologia, Oftalmologia, Ortopedia, Urologia, Clínica Médica e 

Pediatria.  

O detalhamento desses cenários está mencionado no item 4.8 e no Anexo 7. 
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6.9. Unidades hospitalares e complexo assistencial conveniados 

O Curso de Medicina conta com sete unidades hospitalares, duas ambulatoriais 

(uma própria) garantidos legalmente por convênios que são referência regional e 

propiciam as condições necessárias à formação dos estudantes. As instituições estão 

descritas no item 4.8 e no Anexo 7 

6.10. Sistema de Referência e Contrarreferência 

A estrutura curricular do Curso de Medicina propicia ao aluno a realização de 

atividades práticas no serviço de forma gradativa em todos os níveis de complexidade 

da assistência na rede de atenção à saúde. Esse formato possibilita o aprendizado 

contínuo baseado em competências e habilidades para atuação profissional da 

atenção primária até a atenção terciária, favorecendo a integralidade da atenção e 

a participação nos diversos níveis do atendimento nos diferentes níveis de 

complexidade, a resolubilidade dos problemas existentes, a empregabilidade e a 

capacidade de atuação de acordo com princípios do Sistema Único de Saúde.  

Os cenários de ensino-aprendizagem do Curso de Medicina da Unidade Barra da 

Tijuca se localizam, em sua maioria, na AP4, que compreende as Regiões Administrativas 

da Barra da Tijuca, de Jacarepaguá, e da Cidade de Deus. Assim, ao estar inserido nas 

Unidades de Atenção primária destas regiões e no Centro médico de Ensino, o aluno 

desenvolve competências relacionadas ao cuidado continuado, à responsabilização e 

à assistência integral do paciente.  

Neste momento, o graduando do curso compreende a relevância da rede de 

atenção à saúde e a importância do sistema de referência e contra referência dentro 

do sistema. Os alunos têm oportunidade de acompanhar um paciente de forma 

longitudinal, utilizar o prontuário eletrônico, realizar o encaminhamento a outro nível de 

assistência, e aprender a utilizar o sistema de regulação de consultas e procedimentos 

de Média e Alta Complexidade da unidade de atenção primária a outros níveis de 

atenção para a resolubilidade das demandas de saúde. Dentro deste mesmo processo, 

pode-se perceber que a contra referência é parte fundamental da assistência, 

levando-o a entender a lógica da integralidade entre as Unidades de Saúde.  

Ao realizar atividades práticas nos cenários de ensino hospitalares de atenção 

secundária e terciária, o aluno também vivencia as práticas de referência e contra 

referência, compreendendo a função de cada um destes níveis de atenção à saúde, 
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assim como a relevância da construção de uma rede de cuidados integrais que interaja 

de forma a prestar uma atenção à saúde de qualidade.  

Além da inserção dos alunos na rede de atenção à saúde territorializada, o 

Ambulatório de Ensino próprio da UNIGRANRIO pratica a atenção integralizada, 

inserindo-se na lógica da referência e contra referência desta área programática. 

Portanto, o Centro Médico da UNIGRANRIO serve de referência para os Centros 

Municipais de Saúde e Hospitais da região e de contra referência para estes mesmos 

locais.  

Os sistemas de referência e contra referência estão implantados, assegurando a 

integralidade da atenção e a resolubilidade dos problemas existentes, permitindo que 

o aluno participe do atendimento ambulatorial bem como acompanhe o doente que 

é referido ao hospital secundário e ao de alta complexidade. 
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6.11. Laboratórios de Ensino para a Formação Básica e de Habilidades 

6.11.1. Laboratórios de Ensino Específicos e Multidisciplinares 

Os laboratórios de ensino específicos e multidisciplinares da UNIGRANRIO para a 

área de saúde abordam os diferentes aspectos celulares e moleculares das ciências da 

vida, conforme especificação das DCNs, possuem recursos e insumos necessários para 

atender os alunos, assim como recursos tecnológicos comprovadamente inovadores.  

Esses laboratórios atendem às especificações de infraestrutura, biossegurança, padrões 

e normas técnicas exigidas pela legislação vigente e as normativas do Ministério da 

Educação e, quando compete, dos órgãos profissionais. Todos os laboratórios recebem 

manutenção permanente e inspeção mensal da Comissão de Biossegurança, da 

Comissão de Gerenciamento de Resíduos em Saúde e da Comissão Interna de 

Prevenção de Acidentes de Trabalho da UNIGRANRIO. Em todos os laboratórios o lixo 

produzido, tais como resíduos químicos, biológicos, fluidos orgânicos, culturas 

bacterianas e material perfuro cortantes, recebe tratamento por profissionais 

capacitados, conforme as normas estabelecidas pela Comissão de Biossegurança e de 

Gerenciamento de Resíduos em Saúde da UNIGRANRIO.  

Laboratório de Morfologia - Destinado às aulas práticas de anatomia das 

Disciplinas de Morfofisiologia, para os Cursos da Área de Saúde. O laboratório 

compreende uma sala de 84,18 m2 para aulas práticas de anatomia humana; 1 sala 

para aula de demonstração ou estudo de grupos de estudantes com 29 m²; uma sala 

de serviço técnicos com cubas para conservação de peças e corpos e um ossário com 

vários exemplares de peças anatômicas. Há também peças sintéticas e um sistema de 

filmagem com câmeras para reprodução instantânea em multimídia. O Laboratório 

Anatômico e Demonstrativo está situado no andar subsolo do bloco A.  

Laboratório de Histotécnica - Destinado à manutenção do acervo de lâminas 

histológicas e histopatológicas, o laboratório localiza-se numa sala do LABORAFE, no 

Campus Duque de Caxias, sendo dotado de micrótomo, banho-maria, geladeira, 

estufa, baterias para inclusão em parafina e coloração pela HE/hematoxilina-eosina e 

GOMORI. O laboratório prepara as lâminas para utilização pelos alunos. A Universidade 

não compra lâminas de terceiros. A Unidade Barra da Tijuca recebe as lâminas 

preparadas no LABORAFE, para as aulas práticas que acontecem no laboratório de 

microscopia da Unidade Barra, sendo estas conservadas por funcionários 

especializados e repostas conforme a necessidade. Além disso, como descrito no tópico 

de tecnologia da informação e comunicação a UNIGRANRIO ainda conta com a mesa 
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Sectra, uma estação de trabalho ergonômico e multi-touch que possui um acervo 

histológico virtual.  

Laboratório Multidisciplinar - O laboratório multidisciplinar está localizado no 

primeiro andar do bloco B da Unidade Barra da Tijuca, com área de 51,46m2. Destina-

se às aulas práticas de Microbiologia, Fisiologia, Parasitologia, Imunologia e Bioquímica. 

O lixo produzido neste laboratório é composto por resíduos químicos, biológicos, fluidos 

orgânicos, culturas bacterianas e materiais perfuro cortantes, que recebe tratamento 

por profissional especializado, conforme as normas vigentes e estabelecidas pela 

comissão de biossegurança.  

Este laboratório está equipado para as práticas de isolamento e identificação de 

microrganismos patogênicos para o homem; estudo da ação de agentes físicos e 

químicos sobre microrganismos potencialmente patogênicos; ação de antibióticos 

sobre microrganismos; mostrar a atividade do sistema fagocitário, reações antígeno-

anticorpo; determinar a ação de drogas sobre a pressão arterial; avaliar a ação e 

dinâmica das reações enzimáticas; avaliar a ação dos inibidores enzimáticos, 

hormônios, catalizadores orgânicos, da glicose em microrganismos; estudar a 

capacidade respiratória e a eletrofisiologia cardíaca. Seu inventário inclui: 34 

microscópios; 6 lupas; 1 deionizador; 1 capela com período laminar; 1 estufa 

bacteriológica; 1 medidor de pH; 1 centrífuga para tubos; 1 centrífuga 

macrohematócrito; 1 espectrofotômetro; 1 balança analítica; 1 analítica de precisão; 3 

placas aquecedoras; 1 aparelho de ECG; 1 estufa de esterilização e secagem; 6 

espirômetros de Barness; 9 bicos de Bunsen; 3 banhos-maria; 1 contador de colônias; 3 

placas agitadoras com aquecedores; 1 tensiômetro e 1 agitador mecânico. 

Para o correto funcionamento e segurança dos usuários os laboratórios contam 

com o Regulamento dos Laboratórios de Ensino da UNIGRANRIO (Anexo 12).  A 

descrição das peças sintéticas anatômicas constitui o Anexo 13. 

6.11.2. Laboratórios de Habilidades  

Os Laboratórios de Habilidades possuem equipamentos, instrumentos e recursos 

tecnológicos inovadores em quantidade e diversidade para a capacitação dos 

estudantes nas diversas competências e habilidades da atividade médica desenvolvida 

nas diferentes fases do curso. Esses laboratórios ocupam uma área de 326m2, 

equivalente a  metade de um andar no bloco B do campus Barra da Tijuca, em virtude 
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da necessidade de ampliação do espaço para acomodar novos simuladores e a Mesa 

SECTRA que agregam significativa inovação ao curso de Medicina.  

O espaço é multifuncional e abriga um anfiteatro que permite a realização de 

práticas de simulação, com observação através de espelhos e comando à distância 

pelo professor. No outro lado desta ala situam-se os laboratórios Multidisciplinares de 

Vivências, que são espaços pedagógicos multiprofissionais utilizados pelos alunos. Eles 

dispõem de Tecnologias da Informação e Comunicação, estando estas implantadas 

ao longo do processo de ensino-aprendizagem no Curso de Medicina.  

Funcionam em salas onde são realizadas aulas práticas em diversos momentos do 

curso. Dispõem de simuladores para a execução de procedimentos cirúrgicos, 

ginecológicos e obstétricos, assim como manequins que viabilizam o aprendizado 

prático e sequencial do atendimento ao paciente crítico. Neste ambiente os alunos 

trabalham em pequenos grupos sob supervisão de um docente, acompanhado por um 

preceptor ou monitor. 

É um ambiente adequadamente refrigerado e com acesso à internet através de 

rede sem fio. Encontra-se equipado com diversos instrumentos que incluem: balança 

com medida de peso e altura, macas, estetoscópio, esfigmomanômetro, material 

cirúrgico, cama hospitalar, desfibrilador externo automático, colar cervical, pranchas, 

estabilizadores, armário para medicamentos, martelo de reflexo, termômetro, diapasão 

e fita métrica.  

Além disto, possui manequins com simuladores de cuidados para as práticas: 

sutura de membros superiores e inferiores; realização de cricotireostomia, 

pericardiocentese, cateterização vesical masculina e feminina; drenagem de 

pneumotórax; administração de medicamentos intramuscular e intravenoso adulto e 

pediátrico; acesso venoso central; propedêuticas otorrinolaringológica e oftalmológica; 

acesso venoso em recém-nascido; intubação nasogástrica; estomas; feridas simples e 

complexas; injeção intradérmica; púbis-placenta-vulva para mecanismos de parto; 

reanimação cardiorespiratória de recém-nascido e adulto; ginecológico para coleta 

de amostras e identificação de doenças; desobstrução de vias aéreas superiores; 

punção lombar pediátrica; toque retal com modelos de próstata; realização de 

traqueostomia. 
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6.12. Protocolos de Experimentos e Comitês 

Os protocolos de experimentos preveem procedimentos, equipamentos, 

instrumentos, materiais e utilidades, orientam as atividades práticas desenvolvidas nos 

ambientes e laboratórios de formação geral (básica) e específica (profissionalizante), 

garantindo o respeito às normas internacionalmente aceitas do código de Nuremberg 

e da declaração de Helsinki. 

6.12.1. Protocolos de Experimentos 

As pesquisas desenvolvidas no Curso de Medicina, nos processos de Iniciação 

Científica e de Trabalhos de Conclusão de Curso têm os seus protocolos analisados e 

aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNIGRANRIO, descrito no item 6.12.2. 

O Curso de Medicina não possui comitê de ética na utilização de animais (CEUA) 

porque, de acordo com o Memorando nº 04/2013 de 19 de setembro de 2013, a direção 

da Escola de Ciências da Saúde suspendeu as atividades de ensino que envolvia 

animais, em conformidade com o Ofício Circular nº 009/2013 - CONCEA. Desta forma o 

Curso encerrou as suas atividades no Biotério, substituindo-as por 13 softwares auto-

escutáveis em flash player: coagulação, circulação, coração isolado de sapo, 

pâncreas endócrino, absorção intestinal, endocrinologia, coração de mamíferos, 

músculo esquelético, pressão arterial em rato, função renal em humanos, farmacologia 

do sistema respiratório, fisiologia do sistema respiratório e junção neuromuscular. 

6.12.2. Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 

O CEP-UNIGRANRIO constitui colegiado próprio multi e transdisciplinar que analisa 

e avalia a priori projetos de pesquisa elaborados e que serão desenvolvidos no âmbito 

da Universidade ou fora dela e, portanto, prestando assistência às instituições parceiras. 

Por se tratar de um Comitê de Ética em Pesquisa cadastrado e credenciado pela 

Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP)/Conselho Nacional de Saúde 

(CNS)/Ministério da Saúde (MS), ele está devidamente qualificado para analisar os 

aspectos éticos dos projetos de pesquisa envolvendo seres humanos, desenvolvidos na 

UNIGRANRIO e, também, em casos especiais, projetos de pesquisa oriundos outras 

instituições, desde que haja aquiescência e indicação prévia da Comissão Nacional de 

Ética em Pesquisa (CONEP).  

 O Comitê de Ética em Pesquisa da UNIGRANRIO (CEP-UNIGRANRIO) foi 

constituído internamente no dia 27 de junho de 2001, através de Ato Administrativo da 
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Reitoria, após decisão do Conselho de Ensino e Pesquisa da UNIGRANRIO. Em 3 de 

setembro de 2003 a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) aprovou o 

registro do CEP-UNIGRANRIO, concedendo-lhe o status de Comitê reconhecido e 

credenciado para análise e avaliação de protocolos de pesquisas envolvendo seres 

humanos. Desde então, o CEP-UNIGRANRIO passou a integrar Sistema CEP/CONEP: 

Sistema Nacional de Ética em Pesquisa com Seres Humanos (SISNEP), passando a ter 

munus público. A partir de janeiro de 2012 o CEP-UNIGRANRIO integra o Sistema 

Plataforma Brasil da CONEP/CNS/MS que monitora a submissão e as etapas referentes 

às análises dos protocolos de pesquisas com seres humanos.  

 O primeiro Regimento Geral do CEP-UNIGRANRIO foi aprovado pelo Conselho de 

Ensino e Pesquisa da Universidade (CONSEPE) em sua Reunião Ordinária de 25 de junho 

de 2002 e, posteriormente homologado pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa 

(CONEP), tendo sido revisto e aprovado pelo CONSEPE em sua reunião de 13 de 

dezembro de 2012 e aprovado pela CONEP em maio de 2013.  

 Dentre as principais atribuições do CEP-UNIGRANRIO, em consonância com a 

Resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS) nº 466, de 12/12/2012, que passou a 

vigorar em 13/06/2013, após sua publicação no Diário Oficial da União, destacam-se:  

- Avaliar protocolos de pesquisa envolvendo seres humanos, com prioridade 

nos temas de relevância pública e de interesse estratégico da agenda de 

prioridades do SUS, com base nos indicadores epidemiológicos, emitindo 

parecer, devidamente justificado, sempre orientando, dentre outros, pelo 

princípio da impessoalidade, transparência, razoabilidade, evitando 

redundâncias que resultem em morosidade na análise; ” (Res. CNS nº 466, 

VIII.1);  

- Proteger os sujeitos das pesquisas na sua integridade e dignidade;  

- Qualificar a honestidade da pesquisa científica em seres humanos, tecidos e 

dados deles oriundos e dignificar a atividade acadêmica do pesquisador;  

- Integrar a sociedade de forma imediata e mediata, às atividades de 

pesquisa desenvolvidas no âmbito da UNIGRANRIO;  

- Promover a reflexão em torno da ética nas atividades desenvolvidas na 

ciência.  

O CEP-UNIGRANRIO rege-se formalmente pelas Resoluções do Conselho Nacional 

de Saúde (CNS) e pelas normas e diretrizes da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa 
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(CONEP), subordinando-se, dessa maneira, aos órgãos reguladores do Ministério da 

Saúde (MS) responsáveis pelo controle social das pesquisas envolvendo seres humanos.  

À luz da legislação em vigor, os projetos de pesquisas, em todas as áreas do 

conhecimento humano, que tenham relação direta ou indireta com a pessoa humana, 

necessitam ser analisados e avaliados a priori pelo CEP-UNIGRANRIO e, através da 

secretaria do Comitê de Ética em Pesquisa da UNIGRANRIO, serem cadastrados no 

Sistema CEP/CONEP – Plataforma Brasil, a fim de responderem às exigências previstas 

na Resolução do Conselho Nacional de Saúde nº 466 de 12 de dezembro de 2012 e a 

Norma Operacional de Organização e Funcionamento do Sistema CEP-CONEP 

aprovada pelo Conselho Nacional de Saúde em 12 de setembro de 2013. 

O Curso de Medicina não possui comitê de ética na utilização de animais (CEUA) 

porque, de acordo com o Memorando nº 04/2013 de 19 de setembro de 2013, a 

UNIGRANRIO suspendeu as atividades de ensino que envolviam animais no Curso de 

Medicina, em conformidade com o Ofício Circular nº 009/2013 - CONCEA.  

Desta forma o Curso encerrou as suas atividades no Biotério, substituindo-as por 13 

softwares auto-escutáveis em flash player: coagulação, circulação, coração isolado de 

sapo, pâncreas endócrino, absorção intestinal, endocrinologia, coração de mamíferos, 

músculo esquelético, pressão arterial em rato, função renal em humanos, farmacologia 

do sistema respiratório, fisiologia do sistema respiratório e junção neuromuscular. 
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7. ANEXOS 

1. Elenco e Regulamento das Ligas Acadêmicas 

2. Regulamento da Monitoria 

3. Regulamento do Projeto Curricular Articulador 

4. Módulo Clinicando 

5. Matriz Curricular com Pré-requisitos  

6. Ementário das Disciplinas  

7. Informações Complementares sobre os Cenários de Atividades Práticas 

8. Regulamento das Atividades Curriculares Complementares 

9. Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso 

10.  Manual do Trabalho de Conclusão de Curso para o aluno 

11. Periódicos do Curso de Medicina  

12. Regulamento dos Laboratórios 

13. Descrição das Peças Sintéticas Anatômicas 

 

 



 

 

Anexo 1  
Elenco e Regulamento das Ligas Acadêmicas 

 
 

Curso de Medicina -  LIGAS ACADÊMICAS 
 
 

o Liga Acadêmica de Cirurgia Oral (LACO) 
 www.facebook.com/lacirurgiaoral 
 www.instagram.com/lacirurgiaoral 

o Liga de Cardiologia (LACA) 
 facebook.com/LACA-Liga-Acad%C3%AAmica-de-Cardiologia-

158777194185763/ 
o Liga de Cirurgia Geral (LACIG) 

 facebook.com/lacig.ligaacademicadecirurgiageral 
o Liga de Geriatria e Gerontologia (LAGER) 

 facebook.com/lagerunigranrio 
o Liga de Ginecologia e Obstetrícia (LAGO) 

 facebook.com/lagounigranrio 
o Liga de Medicinas e Espiritualidade (LIAME) 

 Liga-Acad%C3%AAmica-de-Medicinas-e-Espiritualidade-Unigranrio-
1604354466463519 

o Liga de Neurociências (LANUB) 
 facebook.com/MEDLANUB/?view_public_for=806093189444355 

o Liga de Oftalmologia (LAO) 
 facebook.com/LAOBarra 

o Liga de Pediatria (LAUPEB) 
 facebook.com/ligadepediatria.barradatijuca 

o Liga de Urgência e Emergência (LAMURGEM) 
 facebook.com/lamurgemunigranrio 

o Liga Acadêmica de Pneumologia (LAP) 
 facebook.com/profile.php?id=100013481356242 

o Liga Acadêmica de Cirurgia Plástica (LACIPE) 
 facebook.com/LACIPEMU 

o Liga Acadêmica de Psiquiatria (LAPSI) 
 facebook.com/lapsi.ligaacademicadepsiquiatriadaunigranrio 

o Liga Acadêmica de Ortopedia e Traumatologia (LAOT) 
 facebook.com/LAOT-1808334416089407 

o Liga Acadêmica de Endocrinologia Unigranrio (LAE) 
 facebook.com/people/Lae-Unigranrio/100011707553962 

o Liga Acadêmica de Doenças Infecto-Parasitárias (LADIP) 



 

 facebook.com/LADIPunigranrio 
o Liga Acadêmica de Morfofisiologia Médica (LAMMUB) 

 facebook.com/ligaacademicade.morfofisiologiamedica 
o Liga Acadêmica de Genética Aplicada à Medicina (LAGAM) 

 facebook.com/lagamunigranrio 
o Liga Acadêmica de Anestesiologia (LAANES) 

 facebook.com/people/Laanes-Liga-Acad%C3%AAmica-de-Anestesiologia 
/100011707703487 

o Liga Acadêmica de Gastroenterologia (LAGE) 
 facebook.com/profile.php?ref=bookmarks 

o Liga Acadêmica de Medicina do Esporte e Exercício (LAMESPE) 
 facebook.com/profile.php?ref=bookmarks 

o Liga Acadêmica de Medicina de Família e Comunidade (LAMFAC) 
 facebook.com/people/Lamfac-Unigranrio-Barra/100007362365982 

o Liga Acadêmica de Angiologia e Cirurgia Vascular (LAACIV) 
 facebook.com/LaacivUnigranrio 

o Liga Acadêmica de Dermatologia (LIDER) 
 facebook.com/people/Lider-Dermatologia/100007244716008 

 



 

 
REGULAMENTO PARA ABERTURA DE LIGAS ACADÊMICAS 

 
Art. 1º - As Ligas Acadêmicas, criadas por estudantes, da COMPANHIA NILZA CORDEIRO HERDY DE EDUCAÇÃO 
E CULTURA, Mantenedora da Universidade do Grande Rio “ PROFESSOR JOSÉ DE SOUZA HERDY” – UNIGRANRIO são 
atividades extracurriculares de Extensão Universitária, estatuídas pelo presente Regulamento. 

 
Art. 2º - A criação de Ligas Acadêmicas deve obedecer aos seguintes critérios: 

 
Parágrafo 1 – A Liga, em seu processo de criação, deve informar ao do Gestor da Unidade, ao Coordenador do Curso e 

ao Diretório Acadêmico sua intenção de abertura da organização estudantil, para que possa receber as 
orientações cabíveis neste ato. 

 
Parágrafo 2 - Toda Liga deve ter um professor orientador responsável, que deverá orientar sua criação observando: 

 
 A Relevância da Proposta 

 
Dentro da relevância da proposta deve ser analisado se o projeto confere inovação na temática disciplinar ou se 
a proposta está contemplada por uma Liga já existente. 

 
 Os Objetivos 

 
Deve ser verificada a clareza na definição de objetivos, se há pactuação político-pedagógica dos mesmos com 
as diretrizes de formação da UNIGRANRIO, se está prevista articulação de propostas entre ensino, pesquisa 
e extensão, e se está prevista integração entre áreas do conhecimento. 

 
 O Modelo de Gestão 

 
Deve ser avaliada a adequação à sustentabilidade e autossuficiência da Liga (análise de cargos diretivos 
necessários e suficientes, bem como a duração de seus mandatos, análise de proposta de número de membros 
e do parecer do departamento de ensino envolvido). Também deve ser avaliada a definição de parâmetros para 
ingresso de membros – é o critério chamado “membresia”, que exige parâmetros bem definidos e democráticos. A análise do 
modelo de gestão avalia, ainda, a proposta de sustentabilidade financeira, em que é necessária a descrição de 
estratégias de captação de recursos, as quais devem ser claramente descritas, exequíveis e éticas, bem como a 
pertinência estatutária (clareza, coerência e adequação do estatuto) e a existência de boa proposta de interação 
com outras Ligas. 

 
 

 A Ideologia da Formação 
 

Deve ser verificada a articulação de propostas com o SUS (em que se exige respeito e coerência com os 
princípios norteadores do SUS), o enquadramento na concepção de Liga acadêmica, a democratização do 
processo de formação da nova Liga, o respeito aos princípios éticos e humanísticos (institucionalmente, entre 
os membros, e nas propostas de assistência e pesquisa), além do embasamento da ideologia na 
interdisciplinaridade. 

 
 

Art. 3º - Todas as LIGAS devem ser cadastradas no NUCEN e no Centro Acadêmico do Curso, com a apresentação 
dos seguintes documentos: 

 
 Regimento, Estatuto e Ata da Fundação registrados em Cartório; 

 Documento indicando um Professor Responsável e membros da diretoria da Liga com nome, e-mail e telefone. 
 
 

Art. 4º - Visando à emissão de documentos compatíveis e a preservação de continuidade de suas ações, todas as 
Ligas deverão enviar um relatório com as atividades (ANEXO 1) das atividades realizadas nas seguintes datas: 
30/04, 30/06, 30/09 e 30/11. Os relatórios das atividades realizadas devem ser encaminhados para o NUCEN e 
para o Centro Acadêmico do Curso. 

 
Parágrafo Único – A Liga que não apresentar os relatórios nas datas definidas no Artigo 4º e\ ou não tiver realizado 
nenhuma atividade no semestre, será considerada extinta. 

 
Art. 5º - A certificação dos membros das LIGAS, pela Universidade, estará condicionada ao cumprimento 

desse regulamento, bem como sua participação por um período mínimo de 1 (um) ano, condicionado no 
mesmo cargo. 



 

 
 

Art. 6º - Caberá ao Presidente da Liga encaminhar cópia da documentação das Ligas para o NUCEN, que verificará se 
o regimento e estatuto estão de acordo com o regulamento da UNIGRANRIO, antes do registro no cartório, bem 
como entregar a cópia registrada para arquivamento no NUCEN. 

 
 

Art. 7º - Para manutenção da Liga, no caso de afastamento ou conclusão de curso a presidência e diretoria 
decidirão, ainda em exercício, indicar os novos membros. Caso contrário a liga estará automaticamente extinta. 

 
Parágrafo Único – Os artigos 4º e 7º desse regulamento devem constar do Regimento e Estatuto das Ligas. 

 
 

Art. 8º - O regimento e estatuto das Ligas devem estar de acordo com esse regulamento. 
 
 

Este Regulamento foi aprovado pelo CONSEPE e entrou em vigor no dia 01 de junho de 2015. 



 
 

Relatório Ligas Acadêmicas Unigranrio 

Relatório do Período de   /  /   a   / ___ /  __ 

Liga Acadêmica 

Reunião Semanal / quinzenal 

Dia da Semana - 

Horário – 

Ligantes 

Atividades Desenvolvidas (Data / Tipo de Atividade) 

Considerações Finais 

 
 
 
 

Presidente da Liga Vice-Presidente da Liga 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

Núcleo de Estágios e Convênios 

NUCEN 
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REGULAMENTO DA MONITORIA 
 

 
Art. 1 - A Monitoria tem como finalidade a iniciação à docência e, como objetivo geral,     
            contribuir para a melhoria do ensino de  graduação, promovendo a cooperação  
            acadêmica entre alunos e docentes. 
 
Art. 2 – A Monitoria tem como objetivos complementares: 
 

a) Contribuir para a formação acadêmica através de um conjunto de atividades 
integradas, que possibilitem  a apropriação de conhecimento para planejar, 
organizar, realizar e avaliar situações didáticas e das formas de intervenção 
profissional; 
 

b) Propor formas de acompanhamento de alunos com dificuldades para 
acompanhamento da disciplina; 
 

c) Ampliar a participação de aluno da graduação no processo educacional; 
 

d) Favorecer a execução do plano de ensino da disciplina visando melhor rendimento 
técnico, científico e pedagógico das atividades acadêmicas. 

 
Art. 3 – As funções de Aluno Monitor serão exercidas em relação a uma disciplina, por  
             integrantes do corpo discente, classificados  mediante processo seletivo específico,    
             realizado pela unidade acadêmica a qual se vincula a disciplina. 
 
§ 10 - O aluno para candidatar-se à monitoria deve estar regularmente matriculado em  
         Curso de Graduação oferecido pela UNIGRANRIO. 
 
§ 20 - O aluno, para formalizar sua inscrição em concurso para monitoria, deve ter    
         Coeficiente de Rendimento (C.R.) igual ou superior a 7,0 (sete) e apresentar, na  
         disciplina, objeto da seleção, média final igual ou superior a 7,0 (sete). 
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§ 30  - O exercício das funções de monitoria não poderá coincidir com as obrigações  
         discentes relativas às disciplinas em que o aluno estiver inscrito. 
 
§ 40 – O período de exercício da monitoria corresponde a um semestre letivo, e compõe um  
          Plano de Orientação definido pelo professor e submetido ao órgão colegiado da  
          unidade acadêmica de vinculação da disciplina, considerando-se o(s) Projeto(s)  
          Pedagógico(s) do(s) Curso(s) para o(s) qual(is) a disciplina é oferecida. 
 
Art. 4 – O aluno poderá ser reconduzido às atividades de monitoria, por mais um Semestre,  
             desde que justificada pelo professor da disciplina, com base na avaliação do    
             trabalho desenvolvido. 
 
 
 
 
Parágrafo Único. O aluno poderá concorrer, apenas por mais um período, à monitoria da  
                              disciplina do exercício anterior. 
 

Art. 5 – São atribuições do aluno monitor: 

a) Dedicar no máximo 10 (dez) horas semanais às atividades de monitoria, podendo 

ser desenvolvidas também nos finais de semana e em um campus diferente daquele 

no qual se encontra matriculado; 

b) Realizar estudos teóricos, sob orientação do professor da disciplina; 

c) Auxiliar os alunos, em pequenos grupos ou individualmente, no desenvolvimento das 

atividades referentes à disciplina; 

d) Colaborar com o(s) professor(es), na orientação de alunos, em atividades didático-

pedagógicas, na realização de trabalhos práticos e experimentais compatíveis com 

seu grau de conhecimento e em atividades na sala de aula e em laboratórios; 

e) Relatar ao (s) professor (es) da disciplina as dificuldades encontradas pelos alunos, 

contribuindo para a execução e melhoria do plano de ensino; 

f) Registrar regularmente sua frequência referente ao exercício da monitoria; 

g) Apresentar relatório de suas atividades e uma auto-avaliação; 

h) Submeter-se ao processo de avaliação de seu desempenho; 

i) Assinar o termo de compromisso ao ingressar na monitoria (anexo I) e, em caso de 

desistência, apresentar ao professor da disciplina a proposta de seu desligamento, 

com antecedência de 15 dias. 
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Parágrafo Único – As atribuições de monitor são exclusivamente auxiliares não sendo  
                                permitido que substitua o professor nos horários de aula e de outras  
                               atividades da disciplina. 

 

 

 

 

 

Art. 6 – Perderá a condição de monitor, bem como o direito ao certificado e à integralização 
curricular da atividade o aluno monitor  que: 

a) Não cumprir as normas contidas neste Regulamento; 

 

b) Não cumprir o plano de monitoria da disciplina; 

 

c) Sofrer uma das penas previstas no Código de Ética e Disciplina da 

UNIGRANRIO; 

 

d) Solicitar transferência, cancelamento ou trancamento de matrícula, ou deixar de 

renová-la; 

 

e) Exercer monitorias simultâneas; 

 

f) Não cumprir, no mínimo, 75% da carga horária estabelecida pelo professor para a 

monitoria. 

 

Parágrafo Único. O desligamento do aluno monitor não gerará nenhum ato subsequente, 
salvo se a conduta tiver implicações  éticas ou de prejuízo ao patrimônio da instituição, 
cabendo julgamento em conformidade ao estabelecido pelo Código de Ética e Disciplina da 
UNIGRANRIO. 
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Art 70 - A função de orientação de monitoria será exercida pelo professor da disciplina que    
            deverá submeter, à apreciação do colegiado específico, o Plano de Monitoria,  
            segundo as especificidades da disciplina.  

 

 

 

 

Parágrafo Único. São atribuições do professor orientador de monitoria: 

 

a) Elaborar o Edital de Monitoria e apresentá-lo à Coordenação do Curso de 

vinculação da disciplina, para aprovação; 

 

b) Enviar cópia do edital aprovado para o NUCEN; 

 

c) Organizar e coordenar o processo seletivo de monitoria; 

 

d) Orientar e avaliar os monitores no exercício e desempenho de suas atividades; 

 

e) Promover o aprofundamento dos conhecimentos do aluno monitor; 

 

f) Indicar os integrantes da banca examinadora, que deverá ser composta por 2 

(dois) ou 3 (três) professores, conforme as peculiaridades de cada Disciplina; 

 

g) Reunir-se, quinzenalmente, com os monitores sob sua responsabilidade para 

planejar, acompanhar e avaliar o trabalho de monitoria; 

 

h) Incentivar a participação dos monitores em eventos e programas institucionais; 
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i) Substituir, obedecida a ordem de classificação o(s) monitor(es) que não 

cumprirem as normas estabelecidas no Edital do Concurso; 

 

j) Informar à Direção de Unidade a dispensa do monitor, mediante exposição de 

motivos; 

k) Apresentar relatório e avaliação dos monitores, ao final de cada período letivo, à 

Coordenação do Curso de vinculação da disciplina. 

 

 

 

 

l) Preencher a ficha de Solicitação de Certificado, até 15 dias após o término da 

monitoria. 

 

Art. 8 -  São atribuições das Coordenações de Curso: 

a) Estabelecer os objetivos gerais do Plano de Monitoria do Curso sob sua 
responsabilidade, considerando o projeto pedagógico e o perfil do profissional a 
ser formado; 
 

b) Aprovar, junto ao colegiado de curso, a monitoria para disciplinas específicas de 

exercício profissional; 

 

c) Proceder ao lançamento do exercício de monitoria, pelo aluno, no sistema 

acadêmico para efeito de integralização curricular; 

 

d) Tomar ciência dos relatórios e outros instrumentos de acompanhamento e 

avaliação dos alunos monitores. 

 

 

Art. 9 – São atribuições das Direções de Unidade: 
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a) Aprovar, junto ao colegiado de unidade, a monitoria para disciplinas sob sua 

responsabilidade; 

 

b) Tomar ciência dos relatórios e outros instrumentos de acompanhamento e 
avaliação do aluno monitor e encaminhar à Coordenação do Curso ao qual o 
mesmo encontra-se vinculado. 

 

Parágrafo Único: Caberá ao NUCEN arquivar e entregar aos alunos os certificados da  
                               Monitoria. 

 

 

 

 

Art.10-  A seleção dos monitores será realizada somente através de concurso, promovido  
             pela  disciplina e divulgado em edital específico, respeitadas as seguintes normas: 
 

a) O Edital será divulgado com 10 (dez) dias de antecedência, em relação à data do 
concurso e à formação da banca de exame; 
 

b) O Edital será elaborado pelo professor da disciplina, em conformidade com as 
orientações estabelecidas neste Regulamento; 
 

c) O Edital será submetido à apreciação da Coordenação de Curso e da Direção de 

Unidade; 

 

d) A divulgação do edital será feita pela Secretaria da Unidade; 

 

e) O concurso será realizado sob a orientação e supervisão do Professor da Disciplina; 

 

f) o concurso será constituído, obrigatoriamente, de prova escrita e entrevista no caso 
de disciplina teórica e de prova escrita, prova prática e entrevista no caso de 
disciplina teórico-prática;  
 

g) O concurso para monitoria será eliminatório e classificatório; 
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h) Estará eliminado do concurso o aluno que faltar a uma prova e/ou receber nota 0,0 
(zero) numa delas e/ou que atingir média inferior a 7,0 (sete); 
 

i) A classificação no concurso será feita segundo a ordem decrescente das médias dos 
candidatos até o limite de vagas estabelecido no Edital. Os critérios de desempate 
serão estabelecidos no Edital de cada Disciplina; 
 

j) Os resultados do concurso serão publicados. 
 

 

 

 

Art. 11 - Constarão, obrigatoriamente, do Edital do Concurso de Monitoria: 
 

a) Objetivos do concurso; 

b) Local e prazo para inscrição, conforme o estabelecido neste Regulamento; 

c) Data (s) e local onde será realizada a entrevista e a prova; 

d) Número de vagas; 

e) Prazo de validade do concurso; 

f) Conteúdo programático a ser avaliado; 

g) Bibliografia recomendada; 

h) Critérios de avaliação; 

i) Regime interno da Disciplina se for o caso e carga horária mínima a ser cumprida. 

 

Art. 12 – A monitoria pode ser exercida com ou sem o benefício de bolsa. 

 

Parágrafo único – A concessão de bolsas segue as normas estabelecidas pela Entidade 
Mantenedora, sendo válida apenas durante o efetivo exercício da Monitoria. 

 

Art. 13 – A atividade de monitor não constitui cargo ou emprego nem representa vínculo 
empregatício, de qualquer natureza, com a UNIGRANRIO ou sua mantenedora. 
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Art. 14 - Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pelo colegiado competente. 

 

Este Regulamento foi aprovado pelo CONSEPE e entrou em vigor no dia  8/04/2017 



 

  
 

UNIVERSIDADE DO GRANDE RIO “PROFESSOR JOSÉ DE SOUZA HERDY” – UNIGRANRIO    
 

RReegguullaammeennttoo  ppaarraa  ooffeerrttaa  ee  ssuuppeerrvviissããoo  ddoooo  PPRROOJJEETTOO  CCUURRRRIICCUULLAARR  AARRTTIICCUULLAADDOORR  --  PPCCAA  nnaa  mmaattrriizz  

ccuurrrriiccuullaarr  ddooss  ccuurrssooss  ddee  ggrraadduuaaççããoo  ((bbaacchhaarreellaaddoo,,  lliicceenncciiaattuurraa  ee  tteeccnnoollóóggiiccoo  ssuuppeerriioorr)),,  nnaa  mmooddaalliiddaaddee  

pprreesseenncciiaall  ee  aa  ddiissttâânncciiaa..  
 

CAPÍTULO I – DA APRESENTAÇÃO 
 
Art. 1º O Projeto Curricular Articulador (PCA), uma unidade curricular obrigatória, que tem como objetivo 

geral criar uma solução para situações problema da prática profissional, visando a consolidação das 

competências da trabalhabilidade. É uma unidade curricular chave porque oportuniza a articulação dos 

conhecimentos, sendo desenvolvida em todos os fluxos das matrizes curriculares dos cursos. 

 
Art. 2º O PCA visa contribuir para uma aprendizagem significativa, buscando a autonomia intelectual e o 

desenvolvimento profissional e pessoal dos profissionais em formação (aluno), por meio da articulação 

entre o ensino, a pesquisa e a extensão e do desenvolvimento de solução para a situação problema 

(produto) no âmbito de atuação do egresso.  

 
Art. 3º O PCA tem como objetivos específicos: 
 
a) Desenvolver no profissional em formação (aluno) a capacidade de articular, mobilizar e colocar em 

ação conhecimentos, habilidades e atitudes requeridas pela natureza do curso; 
b) Articular as competências das unidades curriculares do fluxo e ao longo do curso (articulação vertical e 

horizontal); 
c) Funcionar como “elos de ligação” entre os conhecimentos adquiridos pelo profissional em formação 

(aluno) e o seu desenvolvimento profissional e pessoal, de modo a garantir sua formação integral;  
d) Buscar soluções, por meio de projetos, diretamente relacionadas à prática profissional; 
e) Desenvolver atividade de pesquisa e extensão que envolva responsabilidade social e ambiental, 

preferencialmente, em conjunto com outros cursos;  

f) Garantir a entrega de uma solução para a situação problema (produto), ao final de cada fluxo, que 
integrará o portfólio do profissional egresso. 

g) Estimular no profissional em formação (aluno) espírito empreendedor.  
h) Estimular a construção do conhecimento coletivo, a interdisciplinaridade e a inovação;  

 
Art. 4º O PCA compreendido na matriz curricular dos cursos de Graduação (bacharelado, licenciatura e 

tecnológico superior), da Universidade do Grande Rio “Prof. José de Souza Herdy” – UNIGRANRIO, nas 

modalidades presencial e a distância, são estatuídos pelo presente Regulamento, sendo planejado, 

orientado, desenvolvido e avaliado e ofertadas em todos os fluxos curriculares-acadêmico. 

 
I – A Unidade Curricular Projeto Curricular Articulador é compreendida como uma unidade chave que 
integra o Eixo Temático “Desenvolvimento Profissional e Pessoal”, presentes em todos os currículos 
dos cursos de Graduação (bacharelado, licenciatura e tecnológico superior) da UNIGRANRIO, têm 
por diretrizes: 

i. A nomenclatura deve iniciar com os termos Projeto Curricular Articulador seguidos do macro 
tema a ser trabalhado, 



 

  
ii. Devem ser desenvolvidas por meio da metodologia Aprendizagem Baseada em Projeto (ABP), 

conforme Protocolo Operacional Padrão (POP) da UNIGRANRIO. (anexo) 

iii. Os projetos a serem desenvolvidos terão, necessariamente, a duração de um semestre letivo. 

iiii. As atividades desenvolvidas (inserção precoce) correspondem à carga horária prática, 
perfazendo o total semestral de 20 (vinte) horas. 

 

 
CAPÍTULO II – DOS PROJETOS 

 
Art. 5º O PCA deve promover a interdisciplinaridade e a articulação entre teoria e prática; desenvolver a 

capacidade de planejamento para sistematizar o conhecimento sobre um objeto de estudo e possibilitar a 

vivência ou a simulação do desempenho do acadêmico em circunstâncias próximas às de um ambiente real, 

como forma de capacitá-los para resolver problemas e tomar decisões em situações simuladas em 

ambientes controlados. 

 
§1° – Os macrotemas dos projetos a serem desenvolvidos assim como a organização do Portfólio, 
serão definidos nos Projetos Pedagógicos dos Cursos. 

 
§2° - O PCA obrigatoriamente deve estar diretamente relacionado ao desenvolvimento das 
competências da Trabalhabilidade definidas nos respectivos Planos de Curso.   
 

Art. 6º Será de responsabilidade do Núcleo Docente Estruturante – NDE de cada um dos Cursos elencar, 

anualmente e conforme demanda social, econômica, ambiental ou organizacional da região atendida pela 

UNIGRANRIO, de 03 (três) a 05 (cinco) temas-problemas, para serem trabalhados pelos profissionais em 

formação (alunos) no PCA. 

Parágrafo Único: Os temas-problemas elencados pelo NDE deverão ser referendados pelos respectivos 
Colegiados das Unidades Acadêmicas (Escola).  
 
Art. 7º Cabe ao docente o planejamento, a orientação, a supervisão e a avaliação do PCA da(s) turma(s) sob 

sua responsabilidade, descrevendo as atividades no Plano de Ensino, bem como o registro no Diário de 

Classe conforme procedimento padrão da UNIGRANRIO. 

 
§1°- O docente deve apresentar aos alunos, no primeiro dia de aula o Plano de Ensino enfatizando os 
critérios de orientação e avaliação do PCA. 
 
§2°- Os membros dos NDEs, de cada Curso são participantes ativos no planejamento e 
acompanhamento das atividades dos PCAs, devendo assim solucionar as dúvidas dos professores ao 
longo da sua consecução, bem como orientá-los. 
 
§3°- A conferência do Diário de Classe é de responsabilidade da Coordenação Acadêmica, que a 
remeterá à Direção da Escola para validação e envio à Divisão de Administração Acadêmica (DAA) 
para arquivo no prazo previsto no Calendário Acadêmico 

 
Art. 8º Caberá à Direção da Escola o acompanhamento da implantação do Plano de Ensino e das atividades 

dos PCAs. 

 



 

  
Art. 9º O PCA é desenvolvido pelo profissional em formação (aluno), a partir do primeiro semestre do 

curso, inclui também, a elaboração de um Portfólio individual como parte constituinte de um processo 

contínuo de aprendizagem e de desenvolvimento de competências. 

 
Parágrafo Único: Para o Trabalho de Conclusão de Curso - TCC, normatizado por regulamento próprio, 
deverá ser utilizado pelo menos um dos PCA. 
 
Art. 10º Os profissionais em formação (alunos), dos Cursos de Graduação (bacharelado, licenciatura e 

tecnológico superior), nas modalidades presencial e a distância devem cumprir, obrigatoriamente, a 

entrega da solução da situação problema (produto) como um dos requisitos obrigatórios para aprovação na 

unidade curricular.   

Art. 11º O PCA poderá ser desenvolvido em equipe. A nota é atribuída a cada profissional em formação de 

acordo com os resultados alcançados. 

Art. 12º A nota final do PCA é atribuída numa escala compreendida entre 0,00 (zero) e 10,0 (dez) mediante 

acompanhamento contínuo do desempenho do profissional em formação (aluno) e dos resultados por ele 

obtidos, conforme previsto no Plano de Ensino. 

 
Parágrafo Único: Cabe ao professor responsável, ao final do período letivo, o lançamento de uma única e 
definitiva avaliação na Unidade Curricular – Projeto Curricular Articulador. 
 
Art. 13º A prova de autoria, individual ou coletiva, poderá ser requerida pelo professor responsável pela 

orientação, supervisão e avaliação do PCA ou pela Coordenação Acadêmica, quando entender necessária. A 

recusa ou não comprovação implicará na reprovação do profissional em formação (aluno) ou da equipe. 

 
Art. 14º A cada semestre, o NDE de cada curso, elegerá, mediante critérios estabelecidos em regulamento 

próprio, os três melhores trabalhos resultantes dos PCA(s) e deverá dar publicidade a eles. 

 
 

Parágrafo Único: A escolha dos melhores trabalhos deverá ser por turno e Campi/Unidade, quando for o 
caso. 
 
Art. 15º Quando o PCA resultar em patente serão considerados proprietários da patente: a UNIGRANRIO, 

o(s) autor(es) do trabalho, o professor da unidade curricular e a empresa parceira se houver. 

 
Art. 16º É vedada a convalidação do PCA realizado em outro Curso de Graduação (bacharelado, licenciatura 

e tecnológico superior) da UNIGRANRIO ou oriundo de outra Instituição de Ensino Superior. 

  
Art. 17º Respeitando as regras deste Regulamento e a legislação educacional de cada curso caberá ao 

Colegiado dos Cursos de Graduação (bacharelado, licenciatura e tecnológico superior) da UNIGRANRIO, nas 

modalidades presencial e a distância, definir e aprovar a normatização do(s) PCA(s) como Trabalho de 

Conclusão de Curso – TCC. 

 
Art. 18º Este Regulamento disciplina o desenvolvimento dos PCA(s) que integram o Eixo de 

Desenvolvimento Profissional e Pessoal da matriz curricular de cada Curso de Graduação (bacharelado, 

licenciatura e tecnológico superior), da Universidade do Grande Rio “Prof. José de Souza Herdy” – 



 

  
UNIGRANRIO, nas modalidades presencial e a distância, e apresenta-se como anexo ao Projeto Pedagógico 

dos Cursos, e entra em vigor na data de sua aprovação pelo CONSEPE. 
 

 

 

 
Este Regulamento foi aprovado pelo CONSEPE e entrou em vigor no dia   de           de 2015 

 
Resolução CONSEPE  n.º ___/    de    de 2015 
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Anexo 3   
 
Módulo da Prática Médica com enfoque 
atitudinal: “Clinicando”. 

 

 O Clinicando se constitui como um ambiente de aprendizagem 

desenvolvido a partir da experiência do “Doctoring Program” da Escola de 

Medicina da Universidade da Califórnia, Los Angeles (UCLA). Foi introduzido 

no curso de medicina no primeiro semestre de 2001, sendo que inicialmente se 

buscou preservar a concepção pedagógica original do “Doctoring Program”. 

Durante esses dez anos de atividades, o Clinicando construiu uma identidade 

própria a fim de se ajustar ao perfil do estudante do Curso de Medicina, 

considerando as diferenças culturais, diversidade da sociedade brasileira e a 

realidade da medicina praticada nos serviços públicos e privados brasileiros. 

 

O Clinicando tem como objetivo desenvolver habilidades e atitudes, 

colaborando com a construção da identidade médica, através da educação da 

afetividade. Trata-se de um processo de transformação que se consuma na 

interação com o outro e se baseia na compreensão do sentido que tem para ele 

os acontecimentos vivenciados na prática médica, ou seja, da forma que ele é 

afetado por esses acontecimentos tanto em seus componentes afetivos quanto 

cognitivos. É um espaço para auto-reflexão, para a compreensão das 

dificuldades, das diversidades, dos valores dos pacientes e de seus próprios, 

dentro de suas respectivas perspectivas culturais. 

 

Com uma metodologia ativa de ensino-aprendizagem, onde a problematização 

orienta as técnicas de ensino, realizamos conferências com convidados de 

outras instituições, filmes ou debates como disparadores de reflexões. Nas 

simulações de atendimento com pacientes-atores padronizados e na elaboração 

de conteúdos teóricos a partir da prática dos estudantes, os alunos são expostos 

a situações conflituosas do cotidiano médico. Em um ambiente sustentador, o 
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erro é revisto pedagogicamente, o que permite ao aluno ousar. Assim, 

experimentam de forma segura, diferentes maneiras de lidar com estas 

emblemáticas circunstâncias.  De forma contextualizada, ocorre a ancoragem 

das novas informações na estrutura cognitiva do estudante.  

   

 As atividades são desenvolvidas no 5º, 6º e 7º períodos, quando os 

alunos iniciam as atividades da prática médica nos cenários de ambulatório e 

hospitais, conhecendo as dificuldades que circundam a relação 

estudante/paciente, docente/discente e seus pares. Usando como referências 

essas relações, repletas de significados, os novos conteúdos resultantes das 

experiências desenvolvidas no Clinicando podem então ser incorporados.  

 

No 5º período iniciamos com temas que nos permitem abordar as expectativas 

e ansiedades referentes ao contato com paciente, tipologia de pacientes e as 

dificuldades e facilidades encontradas na elaboração da anamnese. O 6º 

período trabalha temas relacionados à violência intrafamiliar - criança, mulher 

e idoso, o trabalho multidisciplinar assim como aspectos de planejamento 

pessoal e liderança. É no 7º período que abordamos os princípios da ética 

médica, bioética do fim de vida e cuidados paliativos, abortamento e 

sexualidade humana. A entrevista motivacional e a intervenção breve são 

desenvolvidas ao abordamos dependência química de álcool e drogas ilícitas. 

Utilizamos o programa SUPERA (Sistema para Detecção do Uso Abusivo e 

Dependência de Substâncias Psicoativas), que é uma parceria entre os 

Ministérios da Educação e da Saúde. 

 

O desenvolvimento de um tema no Clinicando pode durar até três semanas, 

para atingir os objetivos propostos. A continuidade de um tema, em diferentes 

momentos, possibilita que o aluno perceba as necessidades de saúde do 

paciente. Assim, o acompanhamento de um caso se inicia em uma sessão e 

termina duas ou três semanas depois, com o retorno do mesmo paciente 

padronizado, porém, com uma condição de saúde diferente. 



3 
 

 

A avaliação do Clinicando abrange os três domínios da aprendizagem: 

cognitivo, psicomotor e afetivo, sendo este último o nosso objetivo específico. 

A educação da afetividade se dá no momento em que o aluno percebe a sua 

limitação, por exemplo, em uma consulta, quando compreende o porquê do 

entrave, solicita a cooperação dos colegas e identifica caminhos para 

reconduzir a situação. É esse desempenho nas sessões que será avaliado através 

dos seguintes critérios: 

 

Ética interpessoal 
Respeito às diferenças, Cooperação mútua, 

Empatia, Cumprimento de acordos 

Negociação Conhecimento de Limites, Comunicação, Empatia 

Trabalho em equipe 
Cumprimento do cronograma, Divisão de tarefas, 

Expressão verbal. 

Contribuição 
Contribuição artigos/notícias, Interesse, Iniciativa 

em participar. 

Pontualidade Respeito aos horários 

 

 

O Clinicando, está inserido no aprendizado da prática ambulatorial e contribui 

para 15% da nota global. Tem um caráter diagnóstico, formativo e somativo. 

São geradas duas notas em um semestre, juntas compõem a média final para 

ser somada à prática médica. A primeira tem um peso de 30% e a segunda de 

70%. A média é composta da freqüência, indispensável à realização da 

atividade, contribuindo com 40% da nota. Os outros 30% são obtidos na 

avaliação escrita composta de questões abertas sobre conteúdos cognitivos e a 

habilidade de propor soluções para as situações discutidas. Os outros 30% 

provêm dos critérios acima citados. Os alunos são avaliados a cada sessão em 

cada um desses critérios. No mesmo dia da prova teórica, preenchem um 

questionário de auto-avaliação, de avaliação da atividade e do docente. A 
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conclusão do processo avaliativo se realiza num encontro individual do 

professor com o aluno. É neste momento que estabelecemos acordos que serão 

acompanhados no transcorrer das atividades. O processo avaliativo no 

Clinicando busca o fortalecimento da relação professor/aluno, 

estudante/paciente e na estruturação da futura relação médico/paciente. 

 

 

 



 

Relatório de Área de Formação por Currículo 

DTI - Divisão de Tecnologia da Informação 1 Emissão: 01/02/2018 10:38:45 

 

 

Currículo 

215 

Nome do Curso 

45 - Medicina 

Abertura 

11/07/2016 

Fechamento 

01/02/2018 

Turno 

Integral 

MEC 

18605 

 Situação do Currículo 

Vigente 

Nome da Fo rmação Situação Formação  Ativ. Compl.   Qtd. Optativas 

Medicina  Ativa   400    1  
Programa Disciplinas da Formação  Teórica Prática  Profissional  Créditos Tipo Peso 

01 EMD001 PROJETO CURRICULAR ARTICULADOR  0 40  0  2 Obrigatoria 1 

01 INS001 CONHECIMENTO, TECNOLOGIA E CARREIRA  40 40  0  4 Obrigatoria 1 

01 SDE031 BASES CELULARES E MOLECULARES DA VIDA  80 40  0  6 Obrigatoria 1 

01 SDE028 MORFOFISIOLOGIA NEUROENDOCRINA E DO MOVIMENTO  100 200  0  15 Obrigatoria 1 

01 SDE030 ORGANIZACAO DO TRABALHO EM SAUDE-PROB. NO  40 0  0  2 Obrigatoria 1 

01 SDE026 CUIDADO EM SAUDE  40 40  0  4 Obrigatoria 1 

 Disciplinas do Programa: 6 | CH do Programa: 660  300 360  0  33   

Programa Disciplinas da Formação  Teórica Prática  Profissional  Créditos Tipo Peso 

02 EMD210 SAUDE COLETIVA I  40 0  0  2 Obrigatoria 1 

02 EMD310 PROJETO CURRICULAR ARTICULADOR  0 40  0  2 Obrigatoria 1 

02 IBC270 BIOFISICA MEDICA  40 20  0  3 Obrigatoria 1 

02 IBC271 BIOQUIMICA MEDICA  40 20  0  3 Obrigatoria 1 

02 SDE032 MORFOFISIOLOGIA DOS SISTEMAS ORGANICOS  120 240  0  18 Obrigatoria 1 

Pré-Requisitos 

SDE028 MORFOFISIOLOGIA NEUROENDOCRINA E DO MOVIMENTO 

 Disciplinas do Programa: 5 | CH do Programa: 560  240 320  0  28   

Programa Disciplinas da Formação  Teórica Prática  Profissional  Créditos Tipo Peso 

03 IBC215 MICROBIOLOGIA BASICA  40 0  0  2 Obrigatoria 1 

Pré-Requisitos 

SDE031 BASES CELULARES E MOLECULARES DA VIDA 

03   IBC217 PARASITOLOGIA BASICA 40 0 0 

Pré-Requisitos 

SDE031 BASES CELULARES E MOLECULARES DA VIDA 

03   IBC219 IMUNOLOGIA MEDICA 80 40 0 

Pré-Requisitos 

SDE031 BASES CELULARES E MOLECULARES DA VIDA 

 

 
 
2 Obrigatoria 1 

 
 
 
6 Obrigatoria 1 

 

03 EMD212 SAUDE COLETIVA II 60 20 0 4 Obrigatoria 1 

03 EMD211 PRATICA MEDICA I 100 60 0 8 Obrigatoria 1 

 Pré-Requisitos       

SDE032 MORFOFISIOLOGIA DOS SISTEMAS ORGANICOS 



 

Relatório de Área de Formação por Currículo 

DTI - Divisão de Tecnologia da Informação 2 Emissão: 01/02/2018 10:38:45 

 

 

Currículo 

215 

Nome do Curso 

45 - Medicina 

Abertura 

11/07/2016 

Fechamento 

01/02/2018 

Turno 

Integral 

 MEC 

18605 

 Situação do Currículo 

Vigente 

 

Nome da Fo rmação Situação Formação  Ativ. Compl.    Qtd. Optativas 

Medicina Ativa 400 1 

 03 EMD213 PATOLOGIA CLINICA E ANATOMIA PATOLOGICA I 60 60  0  6 Obrigatoria 1 

  Pré-Requisitos 

SDE032 MORFOFISIOLOGIA DOS SISTEMAS ORGANICOS 

        

 Disciplinas do Programa: 6 | CH do Programa: 560 380 180 0  28   

Programa Disciplinas da Formação Teórica Prática Profissional  Créditos Tipo Peso 

04 EMD218 PATOLOGIA CLINICA E ANATOMIA PATOLOGICA II 60 60 0  6 Obrigatoria 1 

04 EMD217 CRESCIMENTO,DESENVOLVI/ E ENVELHECIMENTO 60 0 0  3 Obrigatoria 1 

04 EMD216 NUTRICAO 60 0 0  3 Obrigatoria 1 

04 EMD215 SAUDE COLETIVA III 60 20 0  4 Obrigatoria 1 

04 EMD214 PRATICA MEDICA II 80 80 0  8 Obrigatoria 1 

  Pré-Requisitos 

EMD211 PRATICA MEDICA I 

         

04 IBC220 FARMACOLOGIA MEDICA 80 40 0  6 Obrigatoria 1 

 Disciplinas do Programa: 6 | CH do Programa: 600 400 200 0  30   

Programa Disciplinas da Formação Teórica Prática Profissional  Créditos Tipo Peso 

05 IBC218 PARASITOLOGIA MEDICA 20 20 0  2 Obrigatoria 1 

05 EMD221 INFECTOLOGIA 120 40 0  8 Obrigatoria 1 

  Pré-Requisitos 

EMD214 PRATICA MEDICA II 

         

 05 IBC216 MICROBIOLOGIA MEDICA 20 20  0  2 Obrigatoria  1 

 05 EMD223 BASES MORFO FISIO PATOLOGICAS E CIENTIFICAS DA 80 0  0  4 Obrigatoria  1 

  Pré-Requisitos 

IBC220 FARMACOLOGIA MEDICA 

         

05 EMD219 PRATICA MEDICA III 0 320  0  16 Obrigatoria  1 

   Pré-Requisitos 

EMD214 PRATICA MEDICA II 

         

 Disciplinas do Programa: 5 | CH do Programa: 640 240 400 0  32   

Programa Disciplinas da Formação Teórica Prática Profissional  Créditos Tipo Peso 

06 EMD224 BASES MORFO FISIO PATOLOGICAS E CIENTIFICAS DA 80 0 0  4 Obrigatoria 1 

Pré-Requisitos 

IBC220 FARMACOLOGIA MEDICA 



 

Relatório de Área de Formação por Currículo 

DTI - Divisão de Tecnologia da Informação 3 Emissão: 01/02/2018 10:38:45 

 

 

Currículo Nome do Curso Abertura Fechamento Turno MEC Situação do Currículo 

215 

Nome da Fo 

45 - Medicina 

rmação 

11/07/2016 

Situação Formação 

01/02/2018 Integral 

Ativ. Compl. 

18605 Vigente 

Qtd. Optativas 

Medicina Ativa 

06   EMD226 IMUNOPATOLOGIA E ALERGIA 60 0 

Pré-Requisitos 

EMD218 PATOLOGIA CLINICA E ANATOMIA PATOLOGICA II 

EMD214 PRATICA MEDICA II 

06   EMD225 CARDIOLOGIA 80 0 

Pré-Requisitos 

EMD218 PATOLOGIA CLINICA E ANATOMIA PATOLOGICA II 

EMD214 PRATICA MEDICA II 

06   EMD220 PRATICA MEDICA IV 0 320 

Pré-Requisitos 

EMD218 PATOLOGIA CLINICA E ANATOMIA PATOLOGICA II 

EMD219 PRATICA MEDICA III 

06   EMD227 PNEUMOLOGIA 80 0 

Pré-Requisitos 

EMD218 PATOLOGIA CLINICA E ANATOMIA PATOLOGICA II 

EMD214 PRATICA MEDICA II 

Disciplinas do Programa: 5 | CH do Programa: 620 300 320 

400 

0 

 
 
 
 

0 

 
 
 
 

0 

 
 
 
 

0 

 
 
 
 

0 

1 

3 Obrigatoria 1 

 
 
 
 
4 Obrigatoria 1 

 
 
 
 
16 Obrigatoria 1 

 
 
 
 
4 Obrigatoria 1 

 
 
 
 
31 

 

Programa   Disciplinas da Formação Teórica Prática 
 

07   EMD232 ENDOCRINOLOGIA 60 0 

Pré-Requisitos 

EMD214 PRATICA MEDICA II 

07   EMD230 GASTROENTEROLOGIA 80 0 

Pré-Requisitos 

EMD214 PRATICA MEDICA II 

07   EMD229 HEMATO-ONCOLOGIA 60 0 

Pré-Requisitos 

EMD214 PRATICA MEDICA II 

07   EMD269 PRATICA MEDICA V 0 320 

Pré-Requisitos 

EMD220 PRATICA MEDICA IV 

07   EMD270 BASES MORFO FISIO PATOLOGICAS E CIENTIFICAS DA 80 0 

Pré-Requisitos 

Profissional 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 

Créditos Tipo Peso 
 

3 Obrigatoria 1 

 
 
 

4 Obrigatoria 1 

 
 
 

3 Obrigatoria 1 

 
 
 

16 Obrigatoria 1 

 
 
 

4 Obrigatoria 1 



 

Relatório de Área de Formação por Currículo 

DTI - Divisão de Tecnologia da Informação 4 Emissão: 01/02/2018 10:38:45 

 

 

Currículo 

215 

Nome do Curso 

45 - Medicina 

 Abertura 

11/07/2016 

Fechamento 

01/02/2018 

Turno 

Integral 

MEC 

18605 

 Situação do Currículo 

Vigente 

Nome da Fo rmação  Situação Formação  Ativ. Compl.   Qtd. Optativas 

Medicina   Ativa  400   1 

  Pré-Requisitos       

  IBC220 FARMACOLOGIA MEDICA       
 Disciplinas do Programa: 5 | CH do Programa: 600 280 320 0  30   

Programa Disciplinas da Formação Teórica Prática Profissional  Créditos Tipo Peso 

08 EMD233 NEUROLOGIA 80 0 0  4 Obrigatoria 1 

Pré-Requisitos 

EMD214 PRATICA MEDICA II 

08   EMD231 NEFROLOGIA 60 0 

Pré-Requisitos 

EMD214 PRATICA MEDICA II 

08   EMD228 REUMATOLOGIA 60 0 

Pré-Requisitos 

EMD214 PRATICA MEDICA II 

08   EMD271 BASES MORFO FISIO PATOLOGICAS E CIENTIFICAS DA 80 0 

Pré-Requisitos 

IBC220 FARMACOLOGIA MEDICA 

08   EMD222 PRATICA MEDICA VI 0 320 

Pré-Requisitos 

EMD269 PRATICA MEDICA V 

 

 
 
0 3 Obrigatoria 1 

 
 
 
0 3 Obrigatoria 1 

 
 
 
0 4 Obrigatoria 1 

 
 
 
0 16 Obrigatoria 1 

 

 Disciplinas do Programa: 5 | CH do Programa: 600 280 320 0 30  

Programa Disciplinas da Formação Teórica Prática Profissional Créditos Tipo Peso 

09 EMD245 INTERNATO - MEDICINA LEGAL 0 40 0 2 Obrigatoria 1 

Pré-Requisitos 

EMD215 SAUDE COLETIVA III 

IBC220 FARMACOLOGIA MEDICA 

EMD216 NUTRICAO 

EMD217 CRESCIMENTO,DESENVOLVI/ E ENVELHECIMENTO 

EMD218 PATOLOGIA CLINICA E ANATOMIA PATOLOGICA II 

EMD214 PRATICA MEDICA II 

EMD221 INFECTOLOGIA EMD219 

PRATICA MEDICA III IBC218 

PARASITOLOGIA MEDICA 



 

Relatório de Área de Formação por Currículo 

DTI - Divisão de Tecnologia da Informação 5 Emissão: 01/02/2018 10:38:45 

 

 

Currículo Nome do Curso  Abertura Fechamento Turno MEC Situação do Currículo 

215 

Nome da Fo 

45 - Medicina 

rmação 

 11/07/2016 

Situação Formação 

01/02/2018 Integral 

Ativ. Compl. 

18605 Vigente 

Qtd. Optativas 

Medicina   Ativa  400  1 

  Pré-Requisitos      
IBC216 MICROBIOLOGIA MEDICA 

EMD223 BASES MORFO FISIO PATOLOGICAS E CIENTIFICAS DA CLINICA 

EMD225 CARDIOLOGIA 

EMD226 IMUNOPATOLOGIA E ALERGIA 

EMD220 PRATICA MEDICA IV 

EMD224 BASES MORFO FISIO PATOLOGICAS E CIENTIFICAS DA CLINICA 
MEDICA II 

EMD227 PNEUMOLOGIA 

EMD230 GASTROENTEROLOGIA 

EMD269 PRATICA MEDICA V 

EMD229 HEMATO-ONCOLOGIA 

EMD270 BASES MORFO FISIO PATOLOGICAS E CIENTIFICAS DA CLINICA 
MEDICA III 

EMD232 ENDOCRINOLOGIA 

EMD228 REUMATOLOGIA 

EMD222 PRATICA MEDICA VI 

EMD233 NEUROLOGIA 

EMD271 BASES MORFO FISIO PATOLOGICAS E CIENTIFICAS DA CLINICA 
MEDICA IV 

EMD231 NEFROLOGIA 

09   EMD292 INTERNATO - SAUDE MENTAL 0 100 0 

Pré-Requisitos 

EMD215 SAUDE COLETIVA III 

IBC220 FARMACOLOGIA MEDICA 

EMD216 NUTRICAO 

EMD217 CRESCIMENTO,DESENVOLVI/ E ENVELHECIMENTO 

EMD218 PATOLOGIA CLINICA E ANATOMIA PATOLOGICA II 

EMD214 PRATICA MEDICA II 

EMD221 INFECTOLOGIA EMD219 

PRATICA MEDICA III IBC218 

PARASITOLOGIA MEDICA IBC216 

MICROBIOLOGIA MEDICA 

EMD223 BASES MORFO FISIO PATOLOGICAS E CIENTIFICAS DA CLINICA 

EMD225 CARDIOLOGIA 

EMD226 IMUNOPATOLOGIA E ALERGIA 

EMD220 PRATICA MEDICA IV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 Obrigatoria 1 



 

Relatório de Área de Formação por Currículo 

DTI - Divisão de Tecnologia da Informação 6 Emissão: 01/02/2018 10:38:45 

 

 

Currículo Nome do Curso  Abertura Fechamento Turno MEC Situação do Currículo 

215 

Nome da Fo 

45 - Medicina 

rmação 

 11/07/2016 

Situação Formação 

01/02/2018 Integral 

Ativ. Compl. 

18605 Vigente 

Qtd. Optativas 

Medicina   Ativa  400  1 

  Pré-Requisitos      
EMD224 BASES MORFO FISIO PATOLOGICAS E CIENTIFICAS DA CLINICA 
MEDICA II 

EMD227 PNEUMOLOGIA 

EMD230 GASTROENTEROLOGIA 

EMD269 PRATICA MEDICA V 

EMD229 HEMATO-ONCOLOGIA 

EMD270 BASES MORFO FISIO PATOLOGICAS E CIENTIFICAS DA CLINICA 
MEDICA III 

EMD232 ENDOCRINOLOGIA 

EMD228 REUMATOLOGIA 

EMD222 PRATICA MEDICA VI 

EMD233 NEUROLOGIA 

EMD271 BASES MORFO FISIO PATOLOGICAS E CIENTIFICAS DA CLINICA 
MEDICA IV 

EMD231 NEFROLOGIA 

09   EMD287  INTERNATO - NEONATOLOGIA 20 180 

Pré-Requisitos 

EMD215 SAUDE COLETIVA III 

IBC220 FARMACOLOGIA MEDICA 

EMD216 NUTRICAO 

EMD217 CRESCIMENTO,DESENVOLVI/ E ENVELHECIMENTO 

EMD218 PATOLOGIA CLINICA E ANATOMIA PATOLOGICA II 

EMD214 PRATICA MEDICA II 

EMD221 INFECTOLOGIA EMD219 

PRATICA MEDICA III IBC218 

PARASITOLOGIA MEDICA IBC216 

MICROBIOLOGIA MEDICA 

EMD223 BASES MORFO FISIO PATOLOGICAS E CIENTIFICAS DA CLINICA 

EMD225 CARDIOLOGIA 

EMD226 IMUNOPATOLOGIA E ALERGIA 

EMD220 PRATICA MEDICA IV 

EMD224 BASES MORFO FISIO PATOLOGICAS E CIENTIFICAS DA CLINICA 
MEDICA II 

EMD227 PNEUMOLOGIA 

EMD230 GASTROENTEROLOGIA 

EMD269 PRATICA MEDICA V 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0 10 Obrigatoria 1 



 

Relatório de Área de Formação por Currículo 

DTI - Divisão de Tecnologia da Informação 7 Emissão: 01/02/2018 10:38:45 

 

 

Currículo Nome do Curso  Abertura Fechamento Turno MEC Situação do Currículo 

215 

Nome da Fo 

45 - Medicina 

rmação 

 11/07/2016 

Situação Formação 

01/02/2018 Integral 

Ativ. Compl. 

18605 Vigente 

Qtd. Optativas 

Medicina   Ativa  400  1 

  Pré-Requisitos      
EMD229 HEMATO-ONCOLOGIA 

EMD270 BASES MORFO FISIO PATOLOGICAS E CIENTIFICAS DA CLINICA 
MEDICA III 

EMD232 ENDOCRINOLOGIA 

EMD228 REUMATOLOGIA 

EMD222 PRATICA MEDICA VI 

EMD233 NEUROLOGIA 

EMD271 BASES MORFO FISIO PATOLOGICAS E CIENTIFICAS DA CLINICA 
MEDICA IV 

EMD231 NEFROLOGIA 

09   EMD286 INTERNATO - OBSTETRICIA 40 200 

Pré-Requisitos 

EMD215 SAUDE COLETIVA III 

IBC220 FARMACOLOGIA MEDICA 

EMD216 NUTRICAO 

EMD217 CRESCIMENTO,DESENVOLVI/ E ENVELHECIMENTO 

EMD218 PATOLOGIA CLINICA E ANATOMIA PATOLOGICA II 

EMD214 PRATICA MEDICA II 

EMD221 INFECTOLOGIA EMD219 

PRATICA MEDICA III IBC218 

PARASITOLOGIA MEDICA IBC216 

MICROBIOLOGIA MEDICA 

EMD223 BASES MORFO FISIO PATOLOGICAS E CIENTIFICAS DA CLINICA 

EMD225 CARDIOLOGIA 

EMD226 IMUNOPATOLOGIA E ALERGIA 

EMD220 PRATICA MEDICA IV 

EMD224 BASES MORFO FISIO PATOLOGICAS E CIENTIFICAS DA CLINICA 
MEDICA II 

EMD227 PNEUMOLOGIA 

EMD230 GASTROENTEROLOGIA 

EMD269 PRATICA MEDICA V 

EMD229 HEMATO-ONCOLOGIA 

EMD270 BASES MORFO FISIO PATOLOGICAS E CIENTIFICAS DA CLINICA 
MEDICA III 

EMD232 ENDOCRINOLOGIA 

EMD228 REUMATOLOGIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 12 Obrigatoria 1 



 

Relatório de Área de Formação por Currículo 

DTI - Divisão de Tecnologia da Informação 8 Emissão: 01/02/2018 10:38:45 

 

 

Currículo Nome do Curso  Abertura Fechamento Turno MEC Situação do Currículo 

215 

Nome da Fo 

45 - Medicina 

rmação 

 11/07/2016 

Situação Formação 

01/02/2018 Integral 

Ativ. Compl. 

18605 Vigente 

Qtd. Optativas 

Medicina   Ativa  400  1 

  Pré-Requisitos      
EMD222 PRATICA MEDICA VI 

EMD233 NEUROLOGIA 

EMD271 BASES MORFO FISIO PATOLOGICAS E CIENTIFICAS DA CLINICA 

MEDICA IV 

EMD231 NEFROLOGIA 

09   EMD285 INTERNATO -GINECOLOGIA 20 180 

Pré-Requisitos 

EMD215 SAUDE COLETIVA III 

IBC220 FARMACOLOGIA MEDICA 

EMD216 NUTRICAO 

EMD217 CRESCIMENTO,DESENVOLVI/ E ENVELHECIMENTO 

EMD218 PATOLOGIA CLINICA E ANATOMIA PATOLOGICA II 

EMD214 PRATICA MEDICA II 

EMD221 INFECTOLOGIA EMD219 

PRATICA MEDICA III IBC218 

PARASITOLOGIA MEDICA IBC216 

MICROBIOLOGIA MEDICA 

EMD223 BASES MORFO FISIO PATOLOGICAS E CIENTIFICAS DA CLINICA 

EMD225 CARDIOLOGIA 

EMD226 IMUNOPATOLOGIA E ALERGIA 

EMD220 PRATICA MEDICA IV 

EMD224 BASES MORFO FISIO PATOLOGICAS E CIENTIFICAS DA CLINICA 
MEDICA II 

EMD227 PNEUMOLOGIA 

EMD230 GASTROENTEROLOGIA 

EMD269 PRATICA MEDICA V 

EMD229 HEMATO-ONCOLOGIA 

EMD270 BASES MORFO FISIO PATOLOGICAS E CIENTIFICAS DA CLINICA 
MEDICA III 

EMD232 ENDOCRINOLOGIA 

EMD228 REUMATOLOGIA 

EMD222 PRATICA MEDICA VI 

EMD233 NEUROLOGIA 

EMD271 BASES MORFO FISIO PATOLOGICAS E CIENTIFICAS DA CLINICA 
MEDICA IV 

EMD231 NEFROLOGIA 

 

 
 
 
 
 
0 10 Obrigatoria 1 



 

Relatório de Área de Formação por Currículo 

DTI - Divisão de Tecnologia da Informação 9 Emissão: 01/02/2018 10:38:45 

 

 

Currículo Nome do Curso Abertura Fechamento Turno MEC Situação do Currículo 

215 

Nome da Fo 

45 - Medicina 

rmação 

11/07/2016 

Situação Formação 

01/02/2018 Integral 

Ativ. Compl. 

18605 Vigente 

Qtd. Optativas 

Medicina Ativa 

09   EMD241 INTERNATO - DERMATOLOGIA 0 40 

Pré-Requisitos 

EMD215 SAUDE COLETIVA III 

IBC220 FARMACOLOGIA MEDICA 

EMD216 NUTRICAO 

EMD217 CRESCIMENTO,DESENVOLVI/ E ENVELHECIMENTO 

EMD218 PATOLOGIA CLINICA E ANATOMIA PATOLOGICA II 

EMD214 PRATICA MEDICA II 

EMD221 INFECTOLOGIA EMD219 

PRATICA MEDICA III IBC218 

PARASITOLOGIA MEDICA IBC216 

MICROBIOLOGIA MEDICA 

EMD223 BASES MORFO FISIO PATOLOGICAS E CIENTIFICAS DA CLINICA 

EMD225 CARDIOLOGIA 

EMD226 IMUNOPATOLOGIA E ALERGIA 

EMD220 PRATICA MEDICA IV 

EMD224 BASES MORFO FISIO PATOLOGICAS E CIENTIFICAS DA CLINICA 
MEDICA II 

EMD227 PNEUMOLOGIA 

EMD230 GASTROENTEROLOGIA 

EMD269 PRATICA MEDICA V 

EMD229 HEMATO-ONCOLOGIA 

EMD270 BASES MORFO FISIO PATOLOGICAS E CIENTIFICAS DA CLINICA 
MEDICA III 

EMD232 ENDOCRINOLOGIA 

EMD228 REUMATOLOGIA 

EMD222 PRATICA MEDICA VI 

EMD233 NEUROLOGIA 

EMD271 BASES MORFO FISIO PATOLOGICAS E CIENTIFICAS DA CLINICA 
MEDICA IV 

EMD231 NEFROLOGIA 

09   EMD243 INTERNATO - GENETICA 0 40 

Pré-Requisitos 

EMD215 SAUDE COLETIVA III 

IBC220 FARMACOLOGIA MEDICA 

EMD216 NUTRICAO 

EMD217 CRESCIMENTO,DESENVOLVI/ E ENVELHECIMENTO 

400 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

1 

2 Obrigatoria 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Obrigatoria 1 



 

Relatório de Área de Formação por Currículo 

DTI - Divisão de Tecnologia da Informação 10 Emissão: 01/02/2018 10:38:45 

 

 

Currículo Nome do Curso  Abertura Fechamento Turno MEC Situação do Currículo 

215 

Nome da Fo 

45 - Medicina 

rmação 

 11/07/2016 

Situação Formação 

01/02/2018 Integral 

Ativ. Compl. 

18605 Vigente 

Qtd. Optativas 

Medicina   Ativa  400  1 

  Pré-Requisitos      
EMD218 PATOLOGIA CLINICA E ANATOMIA PATOLOGICA II 

EMD214 PRATICA MEDICA II 

EMD221 INFECTOLOGIA EMD219 

PRATICA MEDICA III IBC218 

PARASITOLOGIA MEDICA IBC216 

MICROBIOLOGIA MEDICA 

EMD223 BASES MORFO FISIO PATOLOGICAS E CIENTIFICAS DA CLINICA 

EMD225 CARDIOLOGIA 

EMD226 IMUNOPATOLOGIA E ALERGIA 

EMD220 PRATICA MEDICA IV 

EMD224 BASES MORFO FISIO PATOLOGICAS E CIENTIFICAS DA CLINICA 
MEDICA II 

EMD227 PNEUMOLOGIA 

EMD230 GASTROENTEROLOGIA 

EMD269 PRATICA MEDICA V 

EMD229 HEMATO-ONCOLOGIA 

EMD270 BASES MORFO FISIO PATOLOGICAS E CIENTIFICAS DA CLINICA 
MEDICA III 

EMD232 ENDOCRINOLOGIA 

EMD228 REUMATOLOGIA 

EMD222 PRATICA MEDICA VI 

EMD233 NEUROLOGIA 

EMD271 BASES MORFO FISIO PATOLOGICAS E CIENTIFICAS DA CLINICA 
MEDICA IV 

EMD231 NEFROLOGIA 

09   EMD242 INTERNATO - GERIATRIA 0 40 0 

Pré-Requisitos 

EMD215 SAUDE COLETIVA III 

IBC220 FARMACOLOGIA MEDICA 

EMD216 NUTRICAO 

EMD217 CRESCIMENTO,DESENVOLVI/ E ENVELHECIMENTO 

EMD218 PATOLOGIA CLINICA E ANATOMIA PATOLOGICA II 

EMD214 PRATICA MEDICA II 

EMD221 INFECTOLOGIA EMD219 

PRATICA MEDICA III IBC218 

PARASITOLOGIA MEDICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Obrigatoria 1 



 

Relatório de Área de Formação por Currículo 

DTI - Divisão de Tecnologia da Informação 11 Emissão: 01/02/2018 10:38:45 

 

 

Currículo Nome do Curso  Abertura Fechamento Turno MEC Situação do Currículo 

215 

Nome da Fo 

45 - Medicina 

rmação 

 11/07/2016 

Situação Formação 

01/02/2018 Integral 

Ativ. Compl. 

18605 Vigente 

Qtd. Optativas 

Medicina   Ativa  400  1 

  Pré-Requisitos      
IBC216 MICROBIOLOGIA MEDICA 

EMD223 BASES MORFO FISIO PATOLOGICAS E CIENTIFICAS DA CLINICA 

EMD225 CARDIOLOGIA 

EMD226 IMUNOPATOLOGIA E ALERGIA 

EMD220 PRATICA MEDICA IV 

EMD224 BASES MORFO FISIO PATOLOGICAS E CIENTIFICAS DA CLINICA 
MEDICA II 

EMD227 PNEUMOLOGIA 

EMD230 GASTROENTEROLOGIA 

EMD269 PRATICA MEDICA V 

EMD229 HEMATO-ONCOLOGIA 

EMD270 BASES MORFO FISIO PATOLOGICAS E CIENTIFICAS DA CLINICA 
MEDICA III 

EMD232 ENDOCRINOLOGIA 

EMD228 REUMATOLOGIA 

EMD222 PRATICA MEDICA VI 

EMD233 NEUROLOGIA 

EMD271 BASES MORFO FISIO PATOLOGICAS E CIENTIFICAS DA CLINICA 
MEDICA IV 

EMD231 NEFROLOGIA 

Disciplinas do Programa: 8 | CH do Programa: 900 80 820 
 

Programa   Disciplinas da Formação Teórica Prática 
 

10   EMD253 INTERNATO - ANESTESIOLOGIA 0 40 

Pré-Requisitos 

EMD215 SAUDE COLETIVA III 

IBC220 FARMACOLOGIA MEDICA 

EMD216 NUTRICAO 

EMD217 CRESCIMENTO,DESENVOLVI/ E ENVELHECIMENTO 

EMD218 PATOLOGIA CLINICA E ANATOMIA PATOLOGICA II 

EMD214 PRATICA MEDICA II 

EMD221 INFECTOLOGIA EMD219 

PRATICA MEDICA III IBC218 

PARASITOLOGIA MEDICA IBC216 

MICROBIOLOGIA MEDICA 

EMD223 BASES MORFO FISIO PATOLOGICAS E CIENTIFICAS DA CLINICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 

Profissional 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45 
 

Créditos Tipo Peso 
 

2 Obrigatoria 1 



 

Relatório de Área de Formação por Currículo 

DTI - Divisão de Tecnologia da Informação 12 Emissão: 01/02/2018 10:38:46 

 

 

Currículo Nome do Curso  Abertura Fechamento Turno MEC Situação do Currículo 

215 

Nome da Fo 

45 - Medicina 

rmação 

 11/07/2016 

Situação Formação 

01/02/2018 Integral 

Ativ. Compl. 

18605 Vigente 

Qtd. Optativas 

Medicina   Ativa  400  1 

  Pré-Requisitos      
EMD225 CARDIOLOGIA 

EMD226 IMUNOPATOLOGIA E ALERGIA 

EMD220 PRATICA MEDICA IV 

EMD224 BASES MORFO FISIO PATOLOGICAS E CIENTIFICAS DA CLINICA 
MEDICA II 

EMD227 PNEUMOLOGIA 

EMD269 PRATICA MEDICA V 

EMD270 BASES MORFO FISIO PATOLOGICAS E CIENTIFICAS DA CLINICA 
MEDICA III 

EMD232 ENDOCRINOLOGIA 

EMD230 GASTROENTEROLOGIA 

EMD229 HEMATO-ONCOLOGIA 

EMD233 NEUROLOGIA 

EMD222 PRATICA MEDICA VI 

EMD231 NEFROLOGIA 

EMD228 REUMATOLOGIA 

EMD271 BASES MORFO FISIO PATOLOGICAS E CIENTIFICAS DA CLINICA 
MEDICA IV 

EMD292 INTERNATO - SAUDE MENTAL 

EMD285 INTERNATO -GINECOLOGIA 

EMD286 INTERNATO - OBSTETRICIA 

EMD287  INTERNATO - NEONATOLOGIA 

EMD241 INTERNATO - DERMATOLOGIA 

EMD242 INTERNATO - GERIATRIA 

EMD243 INTERNATO - GENETICA 

EMD245 INTERNATO - MEDICINA LEGAL 

10   EMD296 INTERNATO - CIRURGIA PEDIATRICA 0 40 0 

Pré-Requisitos 

EMD215 SAUDE COLETIVA III 

IBC220 FARMACOLOGIA MEDICA 

EMD216 NUTRICAO 

EMD217 CRESCIMENTO,DESENVOLVI/ E ENVELHECIMENTO 

EMD218 PATOLOGIA CLINICA E ANATOMIA PATOLOGICA II 

EMD214 PRATICA MEDICA II 

EMD221 INFECTOLOGIA 

EMD219 PRATICA MEDICA III 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Obrigatoria 1 



 

Relatório de Área de Formação por Currículo 

DTI - Divisão de Tecnologia da Informação 13 Emissão: 01/02/2018 10:38:46 

 

 

Currículo Nome do Curso  Abertura Fechamento Turno MEC Situação do Currículo 

215 

Nome da Fo 

45 - Medicina 

rmação 

 11/07/2016 

Situação Formação 

01/02/2018 Integral 

Ativ. Compl. 

18605 Vigente 

Qtd. Optativas 

Medicina   Ativa  400  1 

  Pré-Requisitos      
IBC218 PARASITOLOGIA MEDICA 

IBC216 MICROBIOLOGIA MEDICA 

EMD223 BASES MORFO FISIO PATOLOGICAS E CIENTIFICAS DA CLINICA 

EMD225 CARDIOLOGIA 

EMD226 IMUNOPATOLOGIA E ALERGIA 

EMD220 PRATICA MEDICA IV 

EMD224 BASES MORFO FISIO PATOLOGICAS E CIENTIFICAS DA CLINICA 
MEDICA II 

EMD227 PNEUMOLOGIA 

EMD269 PRATICA MEDICA V 

EMD270 BASES MORFO FISIO PATOLOGICAS E CIENTIFICAS DA CLINICA 
MEDICA III 

EMD232 ENDOCRINOLOGIA 

EMD230 GASTROENTEROLOGIA 

EMD229 HEMATO-ONCOLOGIA 

EMD233 NEUROLOGIA 

EMD222 PRATICA MEDICA VI 

EMD231 NEFROLOGIA 

EMD228 REUMATOLOGIA 

EMD271 BASES MORFO FISIO PATOLOGICAS E CIENTIFICAS DA CLINICA 
MEDICA IV 

EMD292 INTERNATO - SAUDE MENTAL 

EMD285 INTERNATO -GINECOLOGIA 

EMD286 INTERNATO - OBSTETRICIA 

EMD287  INTERNATO - NEONATOLOGIA 

EMD241 INTERNATO - DERMATOLOGIA 

EMD242 INTERNATO - GERIATRIA 

EMD243 INTERNATO - GENETICA 

EMD245 INTERNATO - MEDICINA LEGAL 

10   EMD252 INTERNATO - ORTOPEDIA 0 40 0 

Pré-Requisitos 

EMD215 SAUDE COLETIVA III 

IBC220 FARMACOLOGIA MEDICA 

EMD216 NUTRICAO 

EMD217 CRESCIMENTO,DESENVOLVI/ E ENVELHECIMENTO 

EMD218 PATOLOGIA CLINICA E ANATOMIA PATOLOGICA II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Obrigatoria 1 



 

Relatório de Área de Formação por Currículo 

DTI - Divisão de Tecnologia da Informação 14 Emissão: 01/02/2018 10:38:46 

 

 

Currículo Nome do Curso  Abertura Fechamento Turno MEC Situação do Currículo 

215 

Nome da Fo 

45 - Medicina 

rmação 

 11/07/2016 

Situação Formação 

01/02/2018 Integral 

Ativ. Compl. 

18605 Vigente 

Qtd. Optativas 

Medicina   Ativa  400  1 

  Pré-Requisitos      
EMD214 PRATICA MEDICA II 

EMD221 INFECTOLOGIA 

EMD219 PRATICA MEDICA III 

IBC218 PARASITOLOGIA MEDICA 

IBC216 MICROBIOLOGIA MEDICA 

EMD223 BASES MORFO FISIO PATOLOGICAS E CIENTIFICAS DA CLINICA 

EMD225 CARDIOLOGIA 

EMD226 IMUNOPATOLOGIA E ALERGIA 

EMD220 PRATICA MEDICA IV 

EMD224 BASES MORFO FISIO PATOLOGICAS E CIENTIFICAS DA CLINICA 
MEDICA II 

EMD227 PNEUMOLOGIA 

EMD269 PRATICA MEDICA V 

EMD270 BASES MORFO FISIO PATOLOGICAS E CIENTIFICAS DA CLINICA 
MEDICA III 

EMD232 ENDOCRINOLOGIA 

EMD230 GASTROENTEROLOGIA 

EMD229 HEMATO-ONCOLOGIA 

EMD233 NEUROLOGIA 

EMD222 PRATICA MEDICA VI 

EMD231 NEFROLOGIA 

EMD228 REUMATOLOGIA 

EMD271 BASES MORFO FISIO PATOLOGICAS E CIENTIFICAS DA CLINICA 
MEDICA IV 

EMD292 INTERNATO - SAUDE MENTAL 

EMD285 INTERNATO -GINECOLOGIA 

EMD286 INTERNATO - OBSTETRICIA 

EMD287  INTERNATO - NEONATOLOGIA 

EMD241 INTERNATO - DERMATOLOGIA 

EMD242 INTERNATO - GERIATRIA 

EMD243 INTERNATO - GENETICA 

EMD245 INTERNATO - MEDICINA LEGAL 

10   EMD291 INTERNATO - OTORRINILARINGOLOGIA 0 40 0 

Pré-Requisitos 

EMD215 SAUDE COLETIVA III 

IBC220 FARMACOLOGIA MEDICA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Obrigatoria 1 



 

Relatório de Área de Formação por Currículo 

DTI - Divisão de Tecnologia da Informação 15 Emissão: 01/02/2018 10:38:46 

 

 

Currículo Nome do Curso  Abertura Fechamento Turno MEC Situação do Currículo 

215 

Nome da Fo 

45 - Medicina 

rmação 

 11/07/2016 

Situação Formação 

01/02/2018 Integral 

Ativ. Compl. 

18605 Vigente 

Qtd. Optativas 

Medicina   Ativa  400  1 

  Pré-Requisitos      
EMD216 NUTRICAO 

EMD217 CRESCIMENTO,DESENVOLVI/ E ENVELHECIMENTO 

EMD218 PATOLOGIA CLINICA E ANATOMIA PATOLOGICA II 

EMD214 PRATICA MEDICA II 

EMD221 INFECTOLOGIA EMD219 

PRATICA MEDICA III IBC218 

PARASITOLOGIA MEDICA IBC216 

MICROBIOLOGIA MEDICA 

EMD223 BASES MORFO FISIO PATOLOGICAS E CIENTIFICAS DA CLINICA 

EMD225 CARDIOLOGIA 

EMD226 IMUNOPATOLOGIA E ALERGIA 

EMD220 PRATICA MEDICA IV 

EMD224 BASES MORFO FISIO PATOLOGICAS E CIENTIFICAS DA CLINICA 
MEDICA II 

EMD227 PNEUMOLOGIA 

EMD269 PRATICA MEDICA V 

EMD270 BASES MORFO FISIO PATOLOGICAS E CIENTIFICAS DA CLINICA 
MEDICA III 

EMD232 ENDOCRINOLOGIA 

EMD230 GASTROENTEROLOGIA 

EMD229 HEMATO-ONCOLOGIA 

EMD233 NEUROLOGIA 

EMD222 PRATICA MEDICA VI 

EMD231 NEFROLOGIA 

EMD228 REUMATOLOGIA 

EMD271 BASES MORFO FISIO PATOLOGICAS E CIENTIFICAS DA CLINICA 
MEDICA IV 

EMD292 INTERNATO - SAUDE MENTAL 

EMD285 INTERNATO -GINECOLOGIA 

EMD286 INTERNATO - OBSTETRICIA 

EMD287  INTERNATO - NEONATOLOGIA 

EMD241 INTERNATO - DERMATOLOGIA 

EMD242 INTERNATO - GERIATRIA 

EMD243 INTERNATO - GENETICA 

EMD245 INTERNATO - MEDICINA LEGAL 

10   EMD249 INTERNATO - OFTALMOLOGIA 0 40 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Obrigatoria 1 



 

Relatório de Área de Formação por Currículo 

DTI - Divisão de Tecnologia da Informação 16 Emissão: 01/02/2018 10:38:46 

 

 

Currículo Nome do Curso  Abertura Fechamento Turno MEC Situação do Currículo 

215 

Nome da Fo 

45 - Medicina 

rmação 

 11/07/2016 

Situação Formação 

01/02/2018 Integral 

Ativ. Compl. 

18605 Vigente 

Qtd. Optativas 

Medicina   Ativa  400  1 

  Pré-Requisitos      
EMD215 SAUDE COLETIVA III 

IBC220 FARMACOLOGIA MEDICA 

EMD216 NUTRICAO 

EMD217 CRESCIMENTO,DESENVOLVI/ E ENVELHECIMENTO 

EMD218 PATOLOGIA CLINICA E ANATOMIA PATOLOGICA II 

EMD214 PRATICA MEDICA II 

EMD221 INFECTOLOGIA EMD219 

PRATICA MEDICA III IBC218 

PARASITOLOGIA MEDICA IBC216 

MICROBIOLOGIA MEDICA 

EMD223 BASES MORFO FISIO PATOLOGICAS E CIENTIFICAS DA CLINICA 

EMD225 CARDIOLOGIA 

EMD226 IMUNOPATOLOGIA E ALERGIA 

EMD220 PRATICA MEDICA IV 

EMD224 BASES MORFO FISIO PATOLOGICAS E CIENTIFICAS DA CLINICA 
MEDICA II 

EMD227 PNEUMOLOGIA 

EMD269 PRATICA MEDICA V 

EMD270 BASES MORFO FISIO PATOLOGICAS E CIENTIFICAS DA CLINICA 
MEDICA III 

EMD232 ENDOCRINOLOGIA 

EMD230 GASTROENTEROLOGIA 

EMD229 HEMATO-ONCOLOGIA 

EMD233 NEUROLOGIA 

EMD222 PRATICA MEDICA VI 

EMD231 NEFROLOGIA 

EMD228 REUMATOLOGIA 

EMD271 BASES MORFO FISIO PATOLOGICAS E CIENTIFICAS DA CLINICA 
MEDICA IV 

EMD292 INTERNATO - SAUDE MENTAL 

EMD285 INTERNATO -GINECOLOGIA 

EMD286 INTERNATO - OBSTETRICIA 

EMD287  INTERNATO - NEONATOLOGIA 

EMD241 INTERNATO - DERMATOLOGIA 

EMD242 INTERNATO - GERIATRIA 

EMD243 INTERNATO - GENETICA 



 

Relatório de Área de Formação por Currículo 

DTI - Divisão de Tecnologia da Informação 17 Emissão: 01/02/2018 10:38:46 

 

 

Currículo Nome do Curso  Abertura Fechamento Turno MEC Situação do Currículo 

215 

Nome da Fo 

45 - Medicina 

rmação 

 11/07/2016 

Situação Formação 

01/02/2018 Integral 

Ativ. Compl. 

18605 Vigente 

Qtd. Optativas 

Medicina   Ativa  400  1 

  Pré-Requisitos      
EMD245 INTERNATO - MEDICINA LEGAL 

10   EMD251 INTERNATO - UROLOGIA 0 40 0 

Pré-Requisitos 

EMD215 SAUDE COLETIVA III 

IBC220 FARMACOLOGIA MEDICA 

EMD216 NUTRICAO 

EMD217 CRESCIMENTO,DESENVOLVI/ E ENVELHECIMENTO 

EMD218 PATOLOGIA CLINICA E ANATOMIA PATOLOGICA II 

EMD214 PRATICA MEDICA II 

EMD221 INFECTOLOGIA EMD219 

PRATICA MEDICA III IBC218 

PARASITOLOGIA MEDICA IBC216 

MICROBIOLOGIA MEDICA 

EMD223 BASES MORFO FISIO PATOLOGICAS E CIENTIFICAS DA CLINICA 

EMD225 CARDIOLOGIA 

EMD226 IMUNOPATOLOGIA E ALERGIA 

EMD220 PRATICA MEDICA IV 

EMD224 BASES MORFO FISIO PATOLOGICAS E CIENTIFICAS DA CLINICA 
MEDICA II 

EMD227 PNEUMOLOGIA 

EMD269 PRATICA MEDICA V 

EMD270 BASES MORFO FISIO PATOLOGICAS E CIENTIFICAS DA CLINICA 
MEDICA III 

EMD232 ENDOCRINOLOGIA 

EMD230 GASTROENTEROLOGIA 

EMD229 HEMATO-ONCOLOGIA 

EMD233 NEUROLOGIA 

EMD222 PRATICA MEDICA VI 

EMD231 NEFROLOGIA 

EMD228 REUMATOLOGIA 

EMD271 BASES MORFO FISIO PATOLOGICAS E CIENTIFICAS DA CLINICA 
MEDICA IV 

EMD292 INTERNATO - SAUDE MENTAL 

EMD285 INTERNATO -GINECOLOGIA 

EMD286 INTERNATO - OBSTETRICIA 

EMD287  INTERNATO - NEONATOLOGIA 

 
2 Obrigatoria 1 



 

Relatório de Área de Formação por Currículo 

DTI - Divisão de Tecnologia da Informação 18 Emissão: 01/02/2018 10:38:46 

 

 

Currículo Nome do Curso  Abertura Fechamento Turno MEC Situação do Currículo 

215 

Nome da Fo 

45 - Medicina 

rmação 

 11/07/2016 

Situação Formação 

01/02/2018 Integral 

Ativ. Compl. 

18605 Vigente 

Qtd. Optativas 

Medicina   Ativa  400  1 

  Pré-Requisitos      
EMD241 INTERNATO - DERMATOLOGIA 

EMD242 INTERNATO - GERIATRIA 

EMD243 INTERNATO - GENETICA 

EMD245 INTERNATO - MEDICINA LEGAL 

10   EMD289 INTERNATO - CLINICA MEDICA I 40 240 

Pré-Requisitos 

EMD215 SAUDE COLETIVA III 

IBC220 FARMACOLOGIA MEDICA 

EMD216 NUTRICAO 

EMD217 CRESCIMENTO,DESENVOLVI/ E ENVELHECIMENTO 

EMD218 PATOLOGIA CLINICA E ANATOMIA PATOLOGICA II 

EMD214 PRATICA MEDICA II 

EMD221 INFECTOLOGIA EMD219 

PRATICA MEDICA III IBC218 

PARASITOLOGIA MEDICA IBC216 

MICROBIOLOGIA MEDICA 

EMD223 BASES MORFO FISIO PATOLOGICAS E CIENTIFICAS DA CLINICA 

EMD225 CARDIOLOGIA 

EMD226 IMUNOPATOLOGIA E ALERGIA 

EMD220 PRATICA MEDICA IV 

EMD224 BASES MORFO FISIO PATOLOGICAS E CIENTIFICAS DA CLINICA 
MEDICA II 

EMD227 PNEUMOLOGIA 

EMD269 PRATICA MEDICA V 

EMD270 BASES MORFO FISIO PATOLOGICAS E CIENTIFICAS DA CLINICA 
MEDICA III 

EMD232 ENDOCRINOLOGIA 

EMD230 GASTROENTEROLOGIA 

EMD229 HEMATO-ONCOLOGIA 

EMD233 NEUROLOGIA 

EMD222 PRATICA MEDICA VI 

EMD231 NEFROLOGIA 

EMD228 REUMATOLOGIA 

EMD271 BASES MORFO FISIO PATOLOGICAS E CIENTIFICAS DA CLINICA 

MEDICA IV 

EMD292 INTERNATO - SAUDE MENTAL 

 
 
 
 
 
0 14 Obrigatoria 1 



 

Relatório de Área de Formação por Currículo 

DTI - Divisão de Tecnologia da Informação 19 Emissão: 01/02/2018 10:38:46 

 

 

Currículo Nome do Curso  Abertura Fechamento Turno MEC Situação do Currículo 

215 

Nome da Fo 

45 - Medicina 

rmação 

 11/07/2016 

Situação Formação 

01/02/2018 Integral 

Ativ. Compl. 

18605 Vigente 

Qtd. Optativas 

Medicina   Ativa  400  1 

  Pré-Requisitos      
EMD285 INTERNATO -GINECOLOGIA 

EMD286 INTERNATO - OBSTETRICIA 

EMD287  INTERNATO - NEONATOLOGIA 

EMD241 INTERNATO - DERMATOLOGIA 

EMD242 INTERNATO - GERIATRIA 

EMD243 INTERNATO - GENETICA 

EMD245 INTERNATO - MEDICINA LEGAL 

10   EMD288 INTERNATO - CLINICA CIRURGICA I 40 240 

Pré-Requisitos 

EMD215 SAUDE COLETIVA III 

IBC220 FARMACOLOGIA MEDICA 

EMD216 NUTRICAO 

EMD217 CRESCIMENTO,DESENVOLVI/ E ENVELHECIMENTO 

EMD218 PATOLOGIA CLINICA E ANATOMIA PATOLOGICA II 

EMD214 PRATICA MEDICA II 

EMD221 INFECTOLOGIA EMD219 

PRATICA MEDICA III IBC218 

PARASITOLOGIA MEDICA IBC216 

MICROBIOLOGIA MEDICA 

EMD223 BASES MORFO FISIO PATOLOGICAS E CIENTIFICAS DA CLINICA 

EMD225 CARDIOLOGIA 

EMD226 IMUNOPATOLOGIA E ALERGIA 

EMD220 PRATICA MEDICA IV 

EMD224 BASES MORFO FISIO PATOLOGICAS E CIENTIFICAS DA CLINICA 
MEDICA II 

EMD227 PNEUMOLOGIA 

EMD269 PRATICA MEDICA V 

EMD270 BASES MORFO FISIO PATOLOGICAS E CIENTIFICAS DA CLINICA 
MEDICA III 

EMD232 ENDOCRINOLOGIA 

EMD230 GASTROENTEROLOGIA 

EMD229 HEMATO-ONCOLOGIA 

EMD233 NEUROLOGIA 

EMD222 PRATICA MEDICA VI 

EMD231 NEFROLOGIA 

 
 
 
 
 
 
 

 
0 14 Obrigatoria 1 



 

Relatório de Área de Formação por Currículo 

DTI - Divisão de Tecnologia da Informação 20 Emissão: 01/02/2018 10:38:46 

 

 

Currículo Nome do Curso  Abertura Fechamento Turno MEC Situação do Currículo 

215 

Nome da Fo 

45 - Medicina 

rmação 

 11/07/2016 

Situação Formação 

01/02/2018 Integral 

Ativ. Compl. 

18605 Vigente 

Qtd. Optativas 

Medicina   Ativa  400  1 

  Pré-Requisitos      
EMD228 REUMATOLOGIA 

EMD271 BASES MORFO FISIO PATOLOGICAS E CIENTIFICAS DA CLINICA 
MEDICA IV 

EMD292 INTERNATO - SAUDE MENTAL 

EMD285 INTERNATO -GINECOLOGIA 

EMD286 INTERNATO - OBSTETRICIA 

EMD287  INTERNATO - NEONATOLOGIA 

EMD241 INTERNATO - DERMATOLOGIA 

EMD242 INTERNATO - GERIATRIA 

EMD243 INTERNATO - GENETICA 

EMD245 INTERNATO - MEDICINA LEGAL 

10   EMD254 TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO I 40 0 0 

Pré-Requisitos 

EMD215 SAUDE COLETIVA III 

IBC220 FARMACOLOGIA MEDICA 

EMD216 NUTRICAO 

EMD217 CRESCIMENTO,DESENVOLVI/ E ENVELHECIMENTO 

EMD218 PATOLOGIA CLINICA E ANATOMIA PATOLOGICA II 

EMD214 PRATICA MEDICA II 

EMD221 INFECTOLOGIA EMD219 

PRATICA MEDICA III IBC218 

PARASITOLOGIA MEDICA IBC216 

MICROBIOLOGIA MEDICA 

EMD223 BASES MORFO FISIO PATOLOGICAS E CIENTIFICAS DA CLINICA 

EMD225 CARDIOLOGIA 

EMD226 IMUNOPATOLOGIA E ALERGIA 

EMD220 PRATICA MEDICA IV 

EMD224 BASES MORFO FISIO PATOLOGICAS E CIENTIFICAS DA CLINICA 
MEDICA II 

EMD227 PNEUMOLOGIA 

EMD230 GASTROENTEROLOGIA 

EMD269 PRATICA MEDICA V 

EMD232 ENDOCRINOLOGIA 

EMD270 BASES MORFO FISIO PATOLOGICAS E CIENTIFICAS DA CLINICA 

MEDICA III 

EMD229 HEMATO-ONCOLOGIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Obrigatoria 1 



 

Relatório de Área de Formação por Currículo 

DTI - Divisão de Tecnologia da Informação 21 Emissão: 01/02/2018 10:38:46 

 

 

Currículo Nome do Curso  Abertura Fechamento Turno MEC Situação do Currículo 

215 

Nome da Fo 

45 - Medicina 

rmação 

 11/07/2016 

Situação Formação 

01/02/2018 Integral 

Ativ. Compl. 

18605 Vigente 

Qtd. Optativas 

Medicina   Ativa  400  1 

  Pré-Requisitos      
EMD222 PRATICA MEDICA VI 

EMD271 BASES MORFO FISIO PATOLOGICAS E CIENTIFICAS DA CLINICA 
MEDICA IV 

EMD231 NEFROLOGIA 

EMD228 REUMATOLOGIA 

EMD233 NEUROLOGIA 

EMD292 INTERNATO - SAUDE MENTAL 

EMD243 INTERNATO - GENETICA 

EMD242 INTERNATO - GERIATRIA 

EMD241 INTERNATO - DERMATOLOGIA 

EMD245 INTERNATO - MEDICINA LEGAL 
 

 Disciplinas do Programa: 9 | CH do Programa: 840 120 720 0 42  

Programa Disciplinas da Formação Teórica Prática Profissional Créditos Tipo Peso 

11 EMD301 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II 40 0 0 2 Obrigatoria 1 

Pré-Requisitos 

EMD215 SAUDE COLETIVA III 

IBC220 FARMACOLOGIA MEDICA 

EMD216 NUTRICAO 

EMD217 CRESCIMENTO,DESENVOLVI/ E ENVELHECIMENTO 

EMD218 PATOLOGIA CLINICA E ANATOMIA PATOLOGICA II 

EMD214 PRATICA MEDICA II 

EMD221 INFECTOLOGIA EMD219 

PRATICA MEDICA III IBC218 

PARASITOLOGIA MEDICA IBC216 

MICROBIOLOGIA MEDICA 

EMD223 BASES MORFO FISIO PATOLOGICAS E CIENTIFICAS DA CLINICA 

EMD225 CARDIOLOGIA 

EMD226 IMUNOPATOLOGIA E ALERGIA 

EMD220 PRATICA MEDICA IV 

EMD224 BASES MORFO FISIO PATOLOGICAS E CIENTIFICAS DA CLINICA 
MEDICA II 

EMD227 PNEUMOLOGIA 

EMD269 PRATICA MEDICA V 

EMD270 BASES MORFO FISIO PATOLOGICAS E CIENTIFICAS DA CLINICA 

MEDICA III 



 

Relatório de Área de Formação por Currículo 

DTI - Divisão de Tecnologia da Informação 22 Emissão: 01/02/2018 10:38:46 

 

 

Currículo Nome do Curso  Abertura Fechamento Turno MEC Situação do Currículo 

215 

Nome da Fo 

45 - Medicina 

rmação 

 11/07/2016 

Situação Formação 

01/02/2018 Integral 

Ativ. Compl. 

18605 Vigente 

Qtd. Optativas 

Medicina   Ativa  400  1 

  Pré-Requisitos      
EMD232 ENDOCRINOLOGIA 

EMD230 GASTROENTEROLOGIA 

EMD229 HEMATO-ONCOLOGIA 

EMD233 NEUROLOGIA 

EMD222 PRATICA MEDICA VI 

EMD231 NEFROLOGIA 

EMD228 REUMATOLOGIA 

EMD271 BASES MORFO FISIO PATOLOGICAS E CIENTIFICAS DA CLINICA 
MEDICA IV 

EMD286 INTERNATO - OBSTETRICIA 

EMD285 INTERNATO -GINECOLOGIA 

EMD241 INTERNATO - DERMATOLOGIA 

EMD292 INTERNATO - SAUDE MENTAL 

EMD245 INTERNATO - MEDICINA LEGAL 

EMD242 INTERNATO - GERIATRIA 

EMD243 INTERNATO - GENETICA 

EMD287  INTERNATO - NEONATOLOGIA 

EMD249 INTERNATO - OFTALMOLOGIA 

EMD251 INTERNATO - UROLOGIA 

EMD291 INTERNATO - OTORRINILARINGOLOGIA 

EMD289 INTERNATO - CLINICA MEDICA I 

EMD288 INTERNATO - CLINICA CIRURGICA I 

EMD296 INTERNATO - CIRURGIA PEDIATRICA 

EMD254 TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO I 

EMD252 INTERNATO - ORTOPEDIA 

EMD253 INTERNATO - ANESTESIOLOGIA 

11   EMD300 INTERNATO - MEDICINA DE FAMILIA I 0 360 

Pré-Requisitos 

EMD215 SAUDE COLETIVA III 

IBC220 FARMACOLOGIA MEDICA 

EMD216 NUTRICAO 

EMD217 CRESCIMENTO,DESENVOLVI/ E ENVELHECIMENTO 

EMD218 PATOLOGIA CLINICA E ANATOMIA PATOLOGICA II 

EMD214 PRATICA MEDICA II 

EMD221 INFECTOLOGIA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 18 Obrigatoria 1 



 

Relatório de Área de Formação por Currículo 

DTI - Divisão de Tecnologia da Informação 23 Emissão: 01/02/2018 10:38:46 

 

 

Currículo Nome do Curso  Abertura Fechamento Turno MEC Situação do Currículo 

215 

Nome da Fo 

45 - Medicina 

rmação 

 11/07/2016 

Situação Formação 

01/02/2018 Integral 

Ativ. Compl. 

18605 Vigente 

Qtd. Optativas 

Medicina   Ativa  400  1 

  Pré-Requisitos      
EMD219 PRATICA MEDICA III 

IBC218 PARASITOLOGIA MEDICA 

IBC216 MICROBIOLOGIA MEDICA 

EMD223 BASES MORFO FISIO PATOLOGICAS E CIENTIFICAS DA CLINICA 

EMD225 CARDIOLOGIA 

EMD226 IMUNOPATOLOGIA E ALERGIA 

EMD220 PRATICA MEDICA IV 

EMD224 BASES MORFO FISIO PATOLOGICAS E CIENTIFICAS DA CLINICA 
MEDICA II 

EMD227 PNEUMOLOGIA 

EMD269 PRATICA MEDICA V 

EMD270 BASES MORFO FISIO PATOLOGICAS E CIENTIFICAS DA CLINICA 
MEDICA III 

EMD232 ENDOCRINOLOGIA 

EMD230 GASTROENTEROLOGIA 

EMD229 HEMATO-ONCOLOGIA 

EMD233 NEUROLOGIA 

EMD222 PRATICA MEDICA VI 

EMD231 NEFROLOGIA 

EMD228 REUMATOLOGIA 

EMD271 BASES MORFO FISIO PATOLOGICAS E CIENTIFICAS DA CLINICA 
MEDICA IV 

EMD286 INTERNATO - OBSTETRICIA 

EMD285 INTERNATO -GINECOLOGIA 

EMD241 INTERNATO - DERMATOLOGIA 

EMD292 INTERNATO - SAUDE MENTAL 

EMD245 INTERNATO - MEDICINA LEGAL 

EMD242 INTERNATO - GERIATRIA 

EMD243 INTERNATO - GENETICA 

EMD287  INTERNATO - NEONATOLOGIA 

EMD249 INTERNATO - OFTALMOLOGIA 

EMD251 INTERNATO - UROLOGIA 

EMD291 INTERNATO - OTORRINILARINGOLOGIA 

EMD289 INTERNATO - CLINICA MEDICA I 

EMD288 INTERNATO - CLINICA CIRURGICA I 

EMD296 INTERNATO - CIRURGIA PEDIATRICA 



 

Relatório de Área de Formação por Currículo 

DTI - Divisão de Tecnologia da Informação 24 Emissão: 01/02/2018 10:38:46 

 

 

Currículo Nome do Curso  Abertura Fechamento Turno MEC Situação do Currículo 

215 

Nome da Fo 

45 - Medicina 

rmação 

 11/07/2016 

Situação Formação 

01/02/2018 Integral 

Ativ. Compl. 

18605 Vigente 

Qtd. Optativas 

Medicina   Ativa  400  1 

  Pré-Requisitos      
EMD254 TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO I 

EMD252 INTERNATO - ORTOPEDIA 

EMD253 INTERNATO - ANESTESIOLOGIA 

11   EMD255 INTERNATO - CLINICA MEDICA II 0 240 

Pré-Requisitos 

EMD215 SAUDE COLETIVA III 

IBC220 FARMACOLOGIA MEDICA 

EMD216 NUTRICAO 

EMD217 CRESCIMENTO,DESENVOLVI/ E ENVELHECIMENTO 

EMD218 PATOLOGIA CLINICA E ANATOMIA PATOLOGICA II 

EMD214 PRATICA MEDICA II 

EMD221 INFECTOLOGIA EMD219 

PRATICA MEDICA III IBC218 

PARASITOLOGIA MEDICA IBC216 

MICROBIOLOGIA MEDICA 

EMD223 BASES MORFO FISIO PATOLOGICAS E CIENTIFICAS DA CLINICA 

EMD225 CARDIOLOGIA 

EMD226 IMUNOPATOLOGIA E ALERGIA 

EMD220 PRATICA MEDICA IV 

EMD224 BASES MORFO FISIO PATOLOGICAS E CIENTIFICAS DA CLINICA 
MEDICA II 

EMD227 PNEUMOLOGIA 

EMD269 PRATICA MEDICA V 

EMD270 BASES MORFO FISIO PATOLOGICAS E CIENTIFICAS DA CLINICA 
MEDICA III 

EMD232 ENDOCRINOLOGIA 

EMD230 GASTROENTEROLOGIA 

EMD229 HEMATO-ONCOLOGIA 

EMD233 NEUROLOGIA 

EMD222 PRATICA MEDICA VI 

EMD231 NEFROLOGIA 

EMD228 REUMATOLOGIA 

EMD271 BASES MORFO FISIO PATOLOGICAS E CIENTIFICAS DA CLINICA 
MEDICA IV 

EMD286 INTERNATO - OBSTETRICIA 

EMD285 INTERNATO -GINECOLOGIA 

 

 
 
 
0 12 Obrigatoria 1 



 

Relatório de Área de Formação por Currículo 

DTI - Divisão de Tecnologia da Informação 25 Emissão: 01/02/2018 10:38:46 

 

 

Currículo Nome do Curso  Abertura Fechamento Turno MEC Situação do Currículo 

215 

Nome da Fo 

45 - Medicina 

rmação 

 11/07/2016 

Situação Formação 

01/02/2018 Integral 

Ativ. Compl. 

18605 Vigente 

Qtd. Optativas 

Medicina   Ativa  400  1 

  Pré-Requisitos      
EMD241 INTERNATO - DERMATOLOGIA 

EMD292 INTERNATO - SAUDE MENTAL 

EMD245 INTERNATO - MEDICINA LEGAL 

EMD242 INTERNATO - GERIATRIA 

EMD243 INTERNATO - GENETICA 

EMD287  INTERNATO - NEONATOLOGIA 

EMD249 INTERNATO - OFTALMOLOGIA 

EMD251 INTERNATO - UROLOGIA 

EMD291 INTERNATO - OTORRINILARINGOLOGIA 

EMD289 INTERNATO - CLINICA MEDICA I 

EMD288 INTERNATO - CLINICA CIRURGICA I 

EMD296 INTERNATO - CIRURGIA PEDIATRICA 

EMD254 TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO I 

EMD252 INTERNATO - ORTOPEDIA 

EMD253 INTERNATO - ANESTESIOLOGIA 

11   EMD256 INTERNATO - PEDIATRIA I 0 240 

Pré-Requisitos 

EMD215 SAUDE COLETIVA III 

IBC220 FARMACOLOGIA MEDICA 

EMD216 NUTRICAO 

EMD217 CRESCIMENTO,DESENVOLVI/ E ENVELHECIMENTO 

EMD218 PATOLOGIA CLINICA E ANATOMIA PATOLOGICA II 

EMD214 PRATICA MEDICA II 

EMD221 INFECTOLOGIA EMD219 

PRATICA MEDICA III IBC218 

PARASITOLOGIA MEDICA IBC216 

MICROBIOLOGIA MEDICA 

EMD223 BASES MORFO FISIO PATOLOGICAS E CIENTIFICAS DA CLINICA 

EMD225 CARDIOLOGIA 

EMD226 IMUNOPATOLOGIA E ALERGIA 

EMD220 PRATICA MEDICA IV 

EMD224 BASES MORFO FISIO PATOLOGICAS E CIENTIFICAS DA CLINICA 
MEDICA II 

EMD227 PNEUMOLOGIA 

EMD269 PRATICA MEDICA V 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 12 Obrigatoria 1 



 

Relatório de Área de Formação por Currículo 

DTI - Divisão de Tecnologia da Informação 26 Emissão: 01/02/2018 10:38:46 

 

 

Currículo Nome do Curso Abertura Fechamento Turno MEC Situação do Currículo 

215 

Nome da Fo 

45 - Medicina 

rmação 

11/07/2016 

Situação Formação 

01/02/2018 Integral 

Ativ. Compl. 

18605 Vigente 

Qtd. Optativas 

Medicina  
Pré-Requisitos 

Ativa 400 1 

EMD270 BASES MORFO FISIO PATOLOGICAS E CIENTIFICAS DA CLINICA 
MEDICA III 

EMD232 ENDOCRINOLOGIA 

EMD230 GASTROENTEROLOGIA 

EMD229 HEMATO-ONCOLOGIA 

EMD233 NEUROLOGIA 

EMD222 PRATICA MEDICA VI 

EMD231 NEFROLOGIA 

EMD228 REUMATOLOGIA 

EMD271 BASES MORFO FISIO PATOLOGICAS E CIENTIFICAS DA CLINICA 
MEDICA IV 

EMD286 INTERNATO - OBSTETRICIA 

EMD285 INTERNATO -GINECOLOGIA 

EMD241 INTERNATO - DERMATOLOGIA 

EMD292 INTERNATO - SAUDE MENTAL 

EMD245 INTERNATO - MEDICINA LEGAL 

EMD242 INTERNATO - GERIATRIA 

EMD243 INTERNATO - GENETICA 

EMD287  INTERNATO - NEONATOLOGIA 

EMD249 INTERNATO - OFTALMOLOGIA 

EMD251 INTERNATO - UROLOGIA 

EMD291 INTERNATO - OTORRINILARINGOLOGIA 

EMD289 INTERNATO - CLINICA MEDICA I 

EMD288 INTERNATO - CLINICA CIRURGICA I 

EMD296 INTERNATO - CIRURGIA PEDIATRICA 

EMD254 TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO I 

EMD252 INTERNATO - ORTOPEDIA 

EMD253 INTERNATO - ANESTESIOLOGIA 
 

 Disciplinas do Programa: 4 | CH do Programa: 880 40 840 0 44  

Programa Disciplinas da Formação Teórica Prática Profissional Créditos Tipo Peso 

12 EMD307 INTERNATO - CLINICA CIRURGICA II -URGENCIA E 0 120 0 6 Obrigatoria 1 

Pré-Requisitos 

EMD215 SAUDE COLETIVA III 

IBC220 FARMACOLOGIA MEDICA 

EMD216 NUTRICAO 
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Currículo Nome do Curso  Abertura Fechamento Turno MEC Situação do Currículo 

215 

Nome da Fo 

45 - Medicina 

rmação 

 11/07/2016 

Situação Formação 

01/02/2018 Integral 

Ativ. Compl. 

18605 Vigente 

Qtd. Optativas 

Medicina   Ativa  400  1 

  Pré-Requisitos      
EMD217 CRESCIMENTO,DESENVOLVI/ E ENVELHECIMENTO 

EMD218 PATOLOGIA CLINICA E ANATOMIA PATOLOGICA II 

EMD214 PRATICA MEDICA II 

EMD221 INFECTOLOGIA EMD219 

PRATICA MEDICA III IBC218 

PARASITOLOGIA MEDICA IBC216 

MICROBIOLOGIA MEDICA 

EMD223 BASES MORFO FISIO PATOLOGICAS E CIENTIFICAS DA CLINICA 

EMD225 CARDIOLOGIA 

EMD226 IMUNOPATOLOGIA E ALERGIA 

EMD220 PRATICA MEDICA IV 

EMD224 BASES MORFO FISIO PATOLOGICAS E CIENTIFICAS DA CLINICA 
MEDICA II 

EMD227 PNEUMOLOGIA 

EMD269 PRATICA MEDICA V 

EMD270 BASES MORFO FISIO PATOLOGICAS E CIENTIFICAS DA CLINICA 
MEDICA III 

EMD232 ENDOCRINOLOGIA 

EMD230 GASTROENTEROLOGIA 

EMD229 HEMATO-ONCOLOGIA 

EMD233 NEUROLOGIA 

EMD222 PRATICA MEDICA VI 

EMD231 NEFROLOGIA 

EMD228 REUMATOLOGIA 

EMD271 BASES MORFO FISIO PATOLOGICAS E CIENTIFICAS DA CLINICA 
MEDICA IV 

EMD286 INTERNATO - OBSTETRICIA 

EMD285 INTERNATO -GINECOLOGIA 

EMD245 INTERNATO - MEDICINA LEGAL 

EMD241 INTERNATO - DERMATOLOGIA 

EMD292 INTERNATO - SAUDE MENTAL 

EMD243 INTERNATO - GENETICA 

EMD242 INTERNATO - GERIATRIA 

EMD287  INTERNATO - NEONATOLOGIA 

EMD254 TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO I 

EMD252 INTERNATO - ORTOPEDIA 
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Currículo Nome do Curso  Abertura Fechamento Turno MEC Situação do Currículo 

215 

Nome da Fo 

45 - Medicina 

rmação 

 11/07/2016 

Situação Formação 

01/02/2018 Integral 

Ativ. Compl. 

18605 Vigente 

Qtd. Optativas 

Medicina   Ativa  400  1 

  Pré-Requisitos      
EMD253 INTERNATO - ANESTESIOLOGIA 

EMD249 INTERNATO - OFTALMOLOGIA 

EMD251 INTERNATO - UROLOGIA 

EMD296 INTERNATO - CIRURGIA PEDIATRICA 

EMD288 INTERNATO - CLINICA CIRURGICA I 

EMD289 INTERNATO - CLINICA MEDICA I 

EMD291 INTERNATO - OTORRINILARINGOLOGIA 

EMD300 INTERNATO - MEDICINA DE FAMILIA I 

EMD255 INTERNATO - CLINICA MEDICA II 

EMD256 INTERNATO - PEDIATRIA I 

EMD301 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II 

12   EMD305 INTERNATO * OBSTETRICIA II-URGENCIA E EMEMERGENCIA 0 120 0 

Pré-Requisitos 

EMD215 SAUDE COLETIVA III 

IBC220 FARMACOLOGIA MEDICA 

EMD216 NUTRICAO 

EMD217 CRESCIMENTO,DESENVOLVI/ E ENVELHECIMENTO 

EMD218 PATOLOGIA CLINICA E ANATOMIA PATOLOGICA II 

EMD214 PRATICA MEDICA II 

EMD221 INFECTOLOGIA EMD219 

PRATICA MEDICA III IBC218 

PARASITOLOGIA MEDICA IBC216 

MICROBIOLOGIA MEDICA 

EMD223 BASES MORFO FISIO PATOLOGICAS E CIENTIFICAS DA CLINICA 

EMD225 CARDIOLOGIA 

EMD226 IMUNOPATOLOGIA E ALERGIA 

EMD220 PRATICA MEDICA IV 

EMD224 BASES MORFO FISIO PATOLOGICAS E CIENTIFICAS DA CLINICA 
MEDICA II 

EMD227 PNEUMOLOGIA 

EMD269 PRATICA MEDICA V 

EMD270 BASES MORFO FISIO PATOLOGICAS E CIENTIFICAS DA CLINICA 
MEDICA III 

EMD232 ENDOCRINOLOGIA 

EMD230 GASTROENTEROLOGIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 Obrigatoria 1 
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Currículo Nome do Curso  Abertura Fechamento Turno MEC Situação do Currículo 

215 

Nome da Fo 

45 - Medicina 

rmação 

 11/07/2016 

Situação Formação 

01/02/2018 Integral 

Ativ. Compl. 

18605 Vigente 

Qtd. Optativas 

Medicina   Ativa  400  1 

  Pré-Requisitos      
EMD229 HEMATO-ONCOLOGIA 

EMD233 NEUROLOGIA 

EMD222 PRATICA MEDICA VI 

EMD231 NEFROLOGIA 

EMD228 REUMATOLOGIA 

EMD271 BASES MORFO FISIO PATOLOGICAS E CIENTIFICAS DA CLINICA 
MEDICA IV 

EMD286 INTERNATO - OBSTETRICIA 

EMD285 INTERNATO -GINECOLOGIA 

EMD245 INTERNATO - MEDICINA LEGAL 

EMD241 INTERNATO - DERMATOLOGIA 

EMD292 INTERNATO - SAUDE MENTAL 

EMD243 INTERNATO - GENETICA 

EMD242 INTERNATO - GERIATRIA 

EMD287  INTERNATO - NEONATOLOGIA 

EMD254 TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO I 

EMD252 INTERNATO - ORTOPEDIA 

EMD253 INTERNATO - ANESTESIOLOGIA 

EMD249 INTERNATO - OFTALMOLOGIA 

EMD251 INTERNATO - UROLOGIA 

EMD296 INTERNATO - CIRURGIA PEDIATRICA 

EMD288 INTERNATO - CLINICA CIRURGICA I 

EMD289 INTERNATO - CLINICA MEDICA I 

EMD291 INTERNATO - OTORRINILARINGOLOGIA 

EMD300 INTERNATO - MEDICINA DE FAMILIA I 

EMD255 INTERNATO - CLINICA MEDICA II 

EMD256 INTERNATO - PEDIATRIA I 

EMD301 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II 

12   EMD304 INTERNATO - PEDIATRIA II -URGENCIA E EMEMERGENCIA 0 120 0 

Pré-Requisitos 

EMD215 SAUDE COLETIVA III 

IBC220 FARMACOLOGIA MEDICA 

EMD216 NUTRICAO 

EMD217 CRESCIMENTO,DESENVOLVI/ E ENVELHECIMENTO 

EMD218 PATOLOGIA CLINICA E ANATOMIA PATOLOGICA II 
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Currículo Nome do Curso  Abertura Fechamento Turno MEC Situação do Currículo 

215 

Nome da Fo 

45 - Medicina 

rmação 

 11/07/2016 

Situação Formação 

01/02/2018 Integral 

Ativ. Compl. 

18605 Vigente 

Qtd. Optativas 

Medicina   Ativa  400  1 

  Pré-Requisitos      
EMD214 PRATICA MEDICA II 

EMD221 INFECTOLOGIA 

EMD219 PRATICA MEDICA III 

IBC218 PARASITOLOGIA MEDICA 

IBC216 MICROBIOLOGIA MEDICA 

EMD223 BASES MORFO FISIO PATOLOGICAS E CIENTIFICAS DA CLINICA 

EMD225 CARDIOLOGIA 

EMD226 IMUNOPATOLOGIA E ALERGIA 

EMD220 PRATICA MEDICA IV 

EMD224 BASES MORFO FISIO PATOLOGICAS E CIENTIFICAS DA CLINICA 
MEDICA II 

EMD227 PNEUMOLOGIA 

EMD269 PRATICA MEDICA V 

EMD270 BASES MORFO FISIO PATOLOGICAS E CIENTIFICAS DA CLINICA 
MEDICA III 

EMD232 ENDOCRINOLOGIA 

EMD230 GASTROENTEROLOGIA 

EMD229 HEMATO-ONCOLOGIA 

EMD233 NEUROLOGIA 

EMD222 PRATICA MEDICA VI 

EMD231 NEFROLOGIA 

EMD228 REUMATOLOGIA 

EMD271 BASES MORFO FISIO PATOLOGICAS E CIENTIFICAS DA CLINICA 
MEDICA IV 

EMD286 INTERNATO - OBSTETRICIA 

EMD285 INTERNATO -GINECOLOGIA 

EMD245 INTERNATO - MEDICINA LEGAL 

EMD241 INTERNATO - DERMATOLOGIA 

EMD292 INTERNATO - SAUDE MENTAL 

EMD243 INTERNATO - GENETICA 

EMD242 INTERNATO - GERIATRIA 

EMD287  INTERNATO - NEONATOLOGIA 

EMD254 TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO I 

EMD252 INTERNATO - ORTOPEDIA 

EMD253 INTERNATO - ANESTESIOLOGIA 

EMD249 INTERNATO - OFTALMOLOGIA 
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Currículo Nome do Curso  Abertura Fechamento Turno MEC Situação do Currículo 

215 

Nome da Fo 

45 - Medicina 

rmação 

 11/07/2016 

Situação Formação 

01/02/2018 Integral 

Ativ. Compl. 

18605 Vigente 

Qtd. Optativas 

Medicina   Ativa  400  1 

  Pré-Requisitos      
EMD251 INTERNATO - UROLOGIA 

EMD296 INTERNATO - CIRURGIA PEDIATRICA 

EMD288 INTERNATO - CLINICA CIRURGICA I 

EMD289 INTERNATO - CLINICA MEDICA I 

EMD291 INTERNATO - OTORRINILARINGOLOGIA 

EMD300 INTERNATO - MEDICINA DE FAMILIA I 

EMD255 INTERNATO - CLINICA MEDICA II 

EMD256 INTERNATO - PEDIATRIA I 

EMD301 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II 

12   EMD303 INTERNATO - CLINICA MEDICA III -URGENCIA E 0 120 0 

Pré-Requisitos 

EMD215 SAUDE COLETIVA III 

IBC220 FARMACOLOGIA MEDICA 

EMD216 NUTRICAO 

EMD217 CRESCIMENTO,DESENVOLVI/ E ENVELHECIMENTO 

EMD218 PATOLOGIA CLINICA E ANATOMIA PATOLOGICA II 

EMD214 PRATICA MEDICA II 

EMD221 INFECTOLOGIA EMD219 

PRATICA MEDICA III IBC218 

PARASITOLOGIA MEDICA IBC216 

MICROBIOLOGIA MEDICA 

EMD223 BASES MORFO FISIO PATOLOGICAS E CIENTIFICAS DA CLINICA 

EMD225 CARDIOLOGIA 

EMD226 IMUNOPATOLOGIA E ALERGIA 

EMD220 PRATICA MEDICA IV 

EMD224 BASES MORFO FISIO PATOLOGICAS E CIENTIFICAS DA CLINICA 
MEDICA II 

EMD227 PNEUMOLOGIA 

EMD269 PRATICA MEDICA V 

EMD270 BASES MORFO FISIO PATOLOGICAS E CIENTIFICAS DA CLINICA 
MEDICA III 

EMD232 ENDOCRINOLOGIA 

EMD230 GASTROENTEROLOGIA 

EMD229 HEMATO-ONCOLOGIA 

EMD233 NEUROLOGIA 
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Currículo Nome do Curso  Abertura Fechamento Turno MEC Situação do Currículo 

215 

Nome da Fo 

45 - Medicina 

rmação 

 11/07/2016 

Situação Formação 

01/02/2018 Integral 

Ativ. Compl. 

18605 Vigente 

Qtd. Optativas 

Medicina   Ativa  400  1 

  Pré-Requisitos      
EMD222 PRATICA MEDICA VI 

EMD231 NEFROLOGIA 

EMD228 REUMATOLOGIA 

EMD271 BASES MORFO FISIO PATOLOGICAS E CIENTIFICAS DA CLINICA 
MEDICA IV 

EMD286 INTERNATO - OBSTETRICIA 

EMD285 INTERNATO -GINECOLOGIA 

EMD245 INTERNATO - MEDICINA LEGAL 

EMD241 INTERNATO - DERMATOLOGIA 

EMD292 INTERNATO - SAUDE MENTAL 

EMD243 INTERNATO - GENETICA 

EMD242 INTERNATO - GERIATRIA 

EMD287  INTERNATO - NEONATOLOGIA 

EMD254 TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO I 

EMD252 INTERNATO - ORTOPEDIA 

EMD253 INTERNATO - ANESTESIOLOGIA 

EMD249 INTERNATO - OFTALMOLOGIA 

EMD251 INTERNATO - UROLOGIA 

EMD296 INTERNATO - CIRURGIA PEDIATRICA 

EMD288 INTERNATO - CLINICA CIRURGICA I 

EMD289 INTERNATO - CLINICA MEDICA I 

EMD291 INTERNATO - OTORRINILARINGOLOGIA 

EMD300 INTERNATO - MEDICINA DE FAMILIA I 

EMD255 INTERNATO - CLINICA MEDICA II 

EMD256 INTERNATO - PEDIATRIA I 

EMD301 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II 

12   EMD302 INTERNATO - MEDICINA DE FAMILIA II 0 260 

Pré-Requisitos 

EMD215 SAUDE COLETIVA III 

IBC220 FARMACOLOGIA MEDICA 

EMD216 NUTRICAO 

EMD217 CRESCIMENTO,DESENVOLVI/ E ENVELHECIMENTO 

EMD218 PATOLOGIA CLINICA E ANATOMIA PATOLOGICA II 

EMD214 PRATICA MEDICA II 

EMD221 INFECTOLOGIA 
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Currículo Nome do Curso  Abertura Fechamento Turno MEC Situação do Currículo 

215 

Nome da Fo 

45 - Medicina 

rmação 

 11/07/2016 

Situação Formação 

01/02/2018 Integral 

Ativ. Compl. 

18605 Vigente 

Qtd. Optativas 

Medicina   Ativa  400  1 

  Pré-Requisitos      
EMD219 PRATICA MEDICA III 

IBC218 PARASITOLOGIA MEDICA 

IBC216 MICROBIOLOGIA MEDICA 

EMD223 BASES MORFO FISIO PATOLOGICAS E CIENTIFICAS DA CLINICA 

EMD225 CARDIOLOGIA 

EMD226 IMUNOPATOLOGIA E ALERGIA 

EMD220 PRATICA MEDICA IV 

EMD224 BASES MORFO FISIO PATOLOGICAS E CIENTIFICAS DA CLINICA 
MEDICA II 

EMD227 PNEUMOLOGIA 

EMD269 PRATICA MEDICA V 

EMD270 BASES MORFO FISIO PATOLOGICAS E CIENTIFICAS DA CLINICA 
MEDICA III 

EMD232 ENDOCRINOLOGIA 

EMD230 GASTROENTEROLOGIA 

EMD229 HEMATO-ONCOLOGIA 

EMD233 NEUROLOGIA 

EMD222 PRATICA MEDICA VI 

EMD231 NEFROLOGIA 

EMD228 REUMATOLOGIA 

EMD271 BASES MORFO FISIO PATOLOGICAS E CIENTIFICAS DA CLINICA 
MEDICA IV 

EMD286 INTERNATO - OBSTETRICIA 

EMD285 INTERNATO -GINECOLOGIA 

EMD245 INTERNATO - MEDICINA LEGAL 

EMD241 INTERNATO - DERMATOLOGIA 

EMD292 INTERNATO - SAUDE MENTAL 

EMD243 INTERNATO - GENETICA 

EMD242 INTERNATO - GERIATRIA 

EMD287  INTERNATO - NEONATOLOGIA 

EMD254 TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO I 

EMD252 INTERNATO - ORTOPEDIA 

EMD253 INTERNATO - ANESTESIOLOGIA 

EMD249 INTERNATO - OFTALMOLOGIA 

EMD251 INTERNATO - UROLOGIA 

EMD296 INTERNATO - CIRURGIA PEDIATRICA 
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Currículo Nome do Curso  Abertura Fechamento Turno MEC Situação do Currículo 

215 

Nome da Fo 

45 - Medicina 

rmação 

 11/07/2016 

Situação Formação 

01/02/2018 Integral 

Ativ. Compl. 

18605 Vigente 

Qtd. Optativas 

Medicina   Ativa  400  1 

  Pré-Requisitos      
EMD288 INTERNATO - CLINICA CIRURGICA I 

EMD289 INTERNATO - CLINICA MEDICA I 

EMD291 INTERNATO - OTORRINILARINGOLOGIA 

EMD300 INTERNATO - MEDICINA DE FAMILIA I 

EMD255 INTERNATO - CLINICA MEDICA II 

EMD256 INTERNATO - PEDIATRIA I 

EMD301 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II 

12   EMD306 INTERNATO -GINECOLOGIA II 0 120 0 

Pré-Requisitos 

EMD215 SAUDE COLETIVA III 

IBC220 FARMACOLOGIA MEDICA 

EMD216 NUTRICAO 

EMD217 CRESCIMENTO,DESENVOLVI/ E ENVELHECIMENTO 

EMD218 PATOLOGIA CLINICA E ANATOMIA PATOLOGICA II 

EMD214 PRATICA MEDICA II 

EMD221 INFECTOLOGIA EMD219 

PRATICA MEDICA III IBC218 

PARASITOLOGIA MEDICA IBC216 

MICROBIOLOGIA MEDICA 

EMD223 BASES MORFO FISIO PATOLOGICAS E CIENTIFICAS DA CLINICA 

EMD225 CARDIOLOGIA 

EMD226 IMUNOPATOLOGIA E ALERGIA 

EMD220 PRATICA MEDICA IV 

EMD224 BASES MORFO FISIO PATOLOGICAS E CIENTIFICAS DA CLINICA 
MEDICA II 

EMD227 PNEUMOLOGIA EMD269 

PRATICA MEDICA V EMD230 

GASTROENTEROLOGIA 

EMD270 BASES MORFO FISIO PATOLOGICAS E CIENTIFICAS DA CLINICA 
MEDICA III 

EMD229 HEMATO-ONCOLOGIA 

EMD232 ENDOCRINOLOGIA 

EMD231 NEFROLOGIA 

EMD271 BASES MORFO FISIO PATOLOGICAS E CIENTIFICAS DA CLINICA 

MEDICA IV 

EMD233 NEUROLOGIA 
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Currículo Nome do Curso  Abertura Fechamento Turno MEC Situação do Currículo 

215 

Nome da Fo 

45 - Medicina 

rmação 

 11/07/2016 

Situação Formação 

01/02/2018 Integral 

Ativ. Compl. 

18605 Vigente 

Qtd. Optativas 

Medicina   Ativa  400  1 

  Pré-Requisitos      
EMD222 PRATICA MEDICA VI 

EMD228 REUMATOLOGIA 

EMD245 INTERNATO - MEDICINA LEGAL 

EMD243 INTERNATO - GENETICA 

EMD242 INTERNATO - GERIATRIA 

EMD241 INTERNATO - DERMATOLOGIA 

EMD292 INTERNATO - SAUDE MENTAL 

EMD296 INTERNATO - CIRURGIA PEDIATRICA 

EMD253 INTERNATO - ANESTESIOLOGIA 

EMD252 INTERNATO - ORTOPEDIA 

EMD251 INTERNATO - UROLOGIA 

EMD249 INTERNATO - OFTALMOLOGIA 

EMD254 TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO I 

EMD256 INTERNATO - PEDIATRIA I 

EMD255 INTERNATO - CLINICA MEDICA II 

EMD301 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II 

EMD300 INTERNATO - MEDICINA DE FAMILIA I 
 

 Disciplinas do Programa: 6 | CH do Programa: 860 0 860 0 43  

Programa Disciplinas da Formação Teórica Prática Profissional Créditos Tipo Peso 

 EMD275 INTERNATO GENERALISTA 0 100 0 5 Eletiva 1 

 IHM088 LIBRAS 40 0 0 2 Optativa 1 

 Disciplinas do Programa: 2 | CH do Programa: 140 40 100 0 7   

Resumo referente a carga horária das disciplinas obrigatórias: 

Dsp. Obrigatórias: 70 Dsp. Optativas: 1 

CH Teórica: 

CH Prática: 

CH Total: 

2660 

2180 

4840 

CH Profissional: 0 

CH Estágio:    3480 

CH Ativ. Compl.: 400 Créditos: 416 

CH Eletiva.: 100 

CH Total + CH Ativ. Compl.: 8820 



Curso: 45 - Medicina Formação: MedicinaCurrículo: 215

Portaria MEC n.º 940/94 de 16 de junho de 1994
Rua Professor José de Souza Herdy, 1160 - Jardim 25 de Agosto, Duque de Caxias - RJ - Brasil
CEP: 25071202  Telefone: (21) 2672-7777  www.unigranrio.br

  DADOS DA DISCIPLINA

SDE031 - BASES CELULARES E MOLECULARES DA VIDA

Carga Horária: 120     Créditos: 6     Fase: 1

Biomoléculas. Estrutura Geral das Células. Tipos celulares. Membranas celulares. Difusão e osmose. Transporte passivo e ativo. Endocitose e
Exocitose. Citosol. Citoesqueleto. Mobilidade celular. Junções celulares e estruturas de adesão. Mitocôndrias: estrutura e função. Núcleo:
componentes, estrutura e função. Ciclo celular. Bases moleculares da expressão gênica. Mecanismos de herança genética.
Estudo da expressão Gênica e suas variações resultantes de mutações e polimorfismos. Conhecimento das modernas perspectivas da genética
incluindo Terapia Celular, Terapia Gênica e Biotecnologia.Vacinas de DNA e Farmacogenômica.Estudo dos Marcadores Moleculares de Doenças
com herança complexa, incluindo a genética do câncer.

Conhecimento das estruturas celulares e função das mesmas
- Conhecimento das aplicabilidades e os fundamentos das técnicas empregadas no estudo da célula
Conhecimento das bases moleculares da herança de características normais e patológicas
Habilidade em identificar as diferentes estruturas celulares e reconhecer as diferenções funções exercidas pelos componentes celulares
Habilidade para analisar a célula como uma unidade autônoma, dentro de um sistema biológico complexo
Habilidade para identificar as bases moleculares da herança de características normais e patológicas
Atitude ética com professores, colegas e funcionários
Conhecimento dos mais recentes avanços genéticos e suas possíveis aplicações nas Ciências Biomédicas.

Disciplina:

EMENTA DA DISCIPLINA

COMPETÊNCIAS DA DISCIPLINA

1 - Estrutura da Célula
   1.1 - Níveis de organização
   1.2 - Características gerais das células
2 - Membranas Celulares
   2.1 - Composição da membrana celular
   2.2 - Permeabilidade celular
   2.3 - Mecanismos de transporte
   2.4 - Moléculas da adesão
3 - O Citoesqueleto
   3.1 - Componentes
   3.2 - Microtúbulos
   3.3 - Microfilamentos
   3.4 - Filamentos Intermediários
4 - Sistemas de endomembranas
   4.1 - Componentes
   4.2 - Retículo endoplasmático
   4.3 - Complexo de Golgi
   4.4 - Digestão celular
5 - Mitocôncrias
   5.1 - Descrição geral e estrutura das mitocôndrias
   5.2 - Noções básicas da Respiração Celular
6 - O Núcleo
   6.1 - Descrição geral
   6.2 - Comossomos, Cromatina e heterocromatina
   6.3 - Composição e Estrutura do DNA
   6.4 - Replicação do DNA
7 - Base Molecular da Hereditariedade
   7.1 - Transcrição
   7.2 - Tradução
   7.3 - Código genético
8 - Mecanismos de herança genética
   8.1 - Leis de Mendel
   8.2 - Autossômico Dominante
   8.3 - Autossômico Recessivo
   8.4 - Ligado ao X Dominante
   8.5 - Ligado ao X-Recessivo

PROGRAMA DA DISCIPLINA

BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA

      BÁSICA
          * ALBERTS, Bruce et al. Biologia molecular da célula. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2010.
(Minha Biblioteca)

          * DE ROBERTIS, Eduardo M. F.; HIB, José; PONZIO, Roberto. De Robertis bases da biologia celular e molecular. 4. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2006. (reimpressão 2014).
(Minha Biblioteca)

          * GRIFFITHS, Anthony J. F. Introdução à genética. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009-2013.
(Minha Biblioteca)

      COMPLEMENTAR
          * GRIFFITHS, Anthony J. F. Genética moderna. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001.
          * JORDE, Lynn et al. Genética médica. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004-2017.
          * JUNQUEIRA, Luiz Carlos Uchoa; CARNEIRO, José. Biologia molecular da célula. 9. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.
(Minha Biblioteca)

          * SONG, Robert. Genética humana: fabricando o futuro. Sao Paulo: Loyola, 2005.
          * THOMPSON, James S. et al. Genética médica. Rio de Janeiro: Elsevier, 2002-2016.
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Curso: 45 - Medicina Formação: MedicinaCurrículo: 215

Portaria MEC n.º 940/94 de 16 de junho de 1994
Rua Professor José de Souza Herdy, 1160 - Jardim 25 de Agosto, Duque de Caxias - RJ - Brasil
CEP: 25071202  Telefone: (21) 2672-7777  www.unigranrio.br

  DADOS DA DISCIPLINA

INS001 - CONHECIMENTO, TECNOLOGIA E CARREIRA

Carga Horária: 60     Créditos: 3     Fase: 1

Gestão do Conhecimento. A internet e as novas tecnologias. Mídias Sociais e Redes Sociais. Globalização e Visão sistêmica. Gestão de Carreiras.
Imagem Pessoal.

Contribuir para o desenvolvimento da trabalhabilidade através das técnicas comportamentais.
Desenvolver competências empreendedoras e estratégias de progresso da carreira.
Gerar estratégias de divulgação da sua marca pessoal, produto ou serviço e fazer uso de ferramentas tecnológicas na gestão da carreira.
Estabelecer metas e objetivos profissionais e pessoais criticando a concepção inicial de carreira frente a um modelo realístico.
Utilizar ferramentas e comportamentos profissionais para a obtenção de resultados mensuráveis no plano carreira
Empregar a liderança, o trabalho em equipe e a visão sistêmica vivenciando atividades do cotidiano de cada aluno
Comunicar seu valor profissional direcionando seus talentos para o mercado de trabalho.

Disciplina:

EMENTA DA DISCIPLINA

COMPETÊNCIAS DA DISCIPLINA

1 - Gestão do Conhecimento e Sociedade do Conhecimento
   1.1 - Entendendo a produção do conhecimento
   1.2 - A sociedade do Conhecimento
   1.3 - Dados X Informação X Conhecimento
   1.4 - Da informação ao conhecimento
   1.5 - Conhecimento Tácito e Conhecimento Explicito
   1.6 - Espiral do Conhecimento
   1.7 - Conhecimento como Ativo Intangível
   1.8 - Capital Intelectual como Ativo Intangível
2 - A internet e as novas tecnologias
   2.1 - A Revolução Digital
   2.2 - A Internet
   2.3 - A Internet, a tecnologia e o conhecimento
   2.4 - A internet e o impacto nas organizações
   2.5 - A Internet e você
3 - Mídias Sociais e Redes Sociais
   3.1 - Entendendo a diferença entre mídias sociais e redes sociais
   3.2 - As redes sociais e seus aspectos positivos e negativos
   3.3 - Pesquisa eletrônica: Dados, validação e uso adequado das informações
4 - Globalização e Visão Sistêmica
   4.1 - O Impacto da Globalização e das novas tecnologias na vida profissional
   4.2 - Ciclo de vida das profissões
   4.3 - A Tecnologia influenciando o ciclo de vida das profissões
   4.4 - Visão sistêmica: As diretrizes da profissão
5 - Gestão de Carreiras
   5.1 - Planejamento de Carreira: O que é e para que serve?
   5.2 - Como fazer um planejamento de carreira?
   5.3 - Administração do Tempo: Como fazer e quais objetivos
   5.4 - Networking
6 - Imagem Pessoal
   6.1 - Imagem Pessoal: O diferencial competitivo e o crescimento profissional
   6.2 - Empreendedorismo
   6.3 - O profissional empreendedor: Desenvolvimento de competências e habilidades
   6.4 - Liderança e trabalho em equipe
   6.5 - Relacionamento interpessoal e gestão de conflitos
7 - Construindo currículos
   7.1 - Construindo currículos: seu passaporte para o mercado de trabalho
   7.2 - O currículo tradicional tem vida longa?
   7.3 - O seu currículo fala sobre você?
   7.4 - Como elaborar um currículo atrativo e adequado para cada situação profissional
   7.5 - Enriquecendo o currículo: agregando valor e diferencial competitivo

PROGRAMA DA DISCIPLINA

BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA

      BÁSICA
          * ALVARENGA NETO, Rivadávia Correa Drummond de. Gestão do conhecimento em organizações: proposta de mapeamento conceitual
integrativo. São Paulo: Saraiva, 2008.
(Minha Biblioteca)

          * DUTRA, Joel Souza. Gestão de carreiras: a pessoa, a organização e as oportunidades. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2017.
(Minha Biblioteca)

          * VIEIRA, Ronaldo. Gestão do conhecimento: introdução e áreas afins. Rio de Janeiro: Interciência, 2016.
(Biblioteca Virtual Pearson)

      COMPLEMENTAR
          * BARDUCHI, Ana Lúcia Jankovic (Org.). Empregabilidade: competências pessoais e profissionais. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010.
(Biblioteca Virtual Pearson)

          * CARVALHO, Fábio Câmara Araújo de. Gestão do conhecimento. São Paulo: Pearson, 2012.
(Biblioteca Virtual Pearson)

          * DUTRA, Joel Souza; DUTRA, Tatiana Almendra; DUTRA, Gabriela Almendra. Gestão de pessoas: realidade atual e desafios futuros. São
Paulo: Atlas, 2017.
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(Minha Biblioteca)

          * NERI, Aguinaldo (Org.) et al. Gestão de RH por competências e a empregabilidade. Campinas: Papirus, 2013.
(Biblioteca Virtual Pearson)

          * XAVIER, Ricardo de Almeida Prado. Sua carreira: planejamento e gestão: como desenvolver melhor seus talentos e competências. São
Paulo: Financial Times/Pearson Prentice Hall, 2006.
(Biblioteca Virtual Pearson)

Emissão:  16/08/2018 17:49:35DTI - Divisão de Tecnologia da Informação Pagina 3



Curso: 45 - Medicina Formação: MedicinaCurrículo: 215

Portaria MEC n.º 940/94 de 16 de junho de 1994
Rua Professor José de Souza Herdy, 1160 - Jardim 25 de Agosto, Duque de Caxias - RJ - Brasil
CEP: 25071202  Telefone: (21) 2672-7777  www.unigranrio.br

  DADOS DA DISCIPLINA

SDE026 - CUIDADO EM SAUDE

Carga Horária: 80     Créditos: 4     Fase: 1

Conceito Ampliado de Saúde. Determinantes  e condicionantes em Saúde. Território e vulnerabilidade. Processo de trabalho em saúde.  Conceitos
de biossegurança: lesgilação, higienização das mãos, uso de equipamentos de proteção individual, identificação de riscos ocupacionais. Princípios e
ferramentas do cuidado em saúde: anamnese, entrevista, introdução à avaliação hemodinâmica. Suporte Básico de Vida.Trabalho em equipe .

-Atuar na promoção em saúde e na prevenção de doenças e agravos, reconhecendo as situações adversas que possam interferir nos processos de
vida e trabalho.
-Compreeender a relevância do suporte básico de vida, discutindo a prevenção das intercorrências clínicas, cardiológicas básicas e traumáticas no
contexto da assistência à vítima.
-Entender a dinâmica  da biossegurança, reconhecendo o uso de EPI como fator de proteção individual e coletiva, associado às recomendações das
normas vigentes.

Disciplina:

EMENTA DA DISCIPLINA

COMPETÊNCIAS DA DISCIPLINA

1 - Processo saúde doença e seus determinantes
2 - Processo de trabalho em saúde
3 - Trabalho em equipe
4 - Biossegurança
5 - Lavagem das mãos
6 - Suporte  básico de vida
7 - Emergências Clínicas, cardiológicas e traumáticas
8 - Instrumentos  no cuidado em saúde

PROGRAMA DA DISCIPLINA

BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA

      BÁSICA
          * CZERESNIA, Dina; FREITAS, Carlos Machado de. Promoção da saúde: conceitos, reflexões e tendências. 2. ed. Rio de Janeiro: FIOCRUZ,
2009. (reimpressão 2014).
          * HIRATA, Mario Hiroyuki; HIRATA, Rosário Dominguez Crespo; MANCINI FILHO, Jorge. Manual de biossegurança. Barueri: Manole, 2012-
2017.
(Minha Biblioteca)

          * PORTO, Celmo Celeno. Exame clínico. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008-2017.
(Minha Biblioteca)

      COMPLEMENTAR
          * FREIRE, Caroline;  ARAU&#769;JO, De&#769;bora Peixoto de. Poli&#769;tica nacional de sau&#769;de: contextualizac&#807;a&#771;o,
programas e estrate&#769;gias pu&#769;blicas. São Paulo: Érica, 2015.
(Minha Biblioteca)

          * MACHADO, Paulo Henrique Battaglin; LEANDRO, José Augusto; MICHALISZYN, Mario Sergio (Orgs.). Saúde coletiva: um campo em
construção. Curitiba: Intersaberes, 2013.
(Biblioteca Virtual Pearson)

          * MARTINS, Herlon Saraiva et al. Emergências clínicas: abordagem prática. 10. ed. Barueri: Manole, 2015.
(Minha Biblioteca)

          * QUILICI, Ana Paula: TIMERMAN, Sérgio. Suporte básico de vida: primeiro atendimento na emergência para profissionais da saúde.
Barueri: Manole, 2011.
(Minha Biblioteca)

          * SOLHA, Raphaela Karla de Toledo. Saúde coletiva para iniciantes: políticas e práticas profissionais. 2. ed. São Paulo: Érica, 2014.
(Minha Biblioteca)
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  DADOS DA DISCIPLINA

SDE028 - MORFOFISIOLOGIA NEUROENDOCRINA E DO MOVIMENTO

Carga Horária: 300     Créditos: 15     Fase: 1

Desenvolvimento embrionário e organogênese neuroendócrina e do aparelho locomotor. Características micro e macroscópicas do sistema
neuroendócrino e do aparelho locomotor. Propriedades fisiológicas e metabolicas dos sistemas.  Desequilíbrios na homeostasia dos sistemas e
correlações clínicas.

-Compreender os mecanismos do desenvolvimento embrionário, associando-os a formação dos sistemas neuroendócrino e do aparelho locomotor
-Identificar estruturas micro e macroscópicas dos sistemas neuroendócrino e do aparelho locomotor, correlacionando-as com suas funções.
-Estabelecer o papel fisiológico dos mecanismos de ação hormonal, correlacionando com as principais funções e disfunções no organismo
-Diferenciar as estruturas e funções corporais em exames de imagem, associando-as as possíveis alterações morfofisiológicas.
-Empregar conhecimentos morfofisiológicos, solucionando situações problema presentes no exercício profissional.

Disciplina:

EMENTA DA DISCIPLINA

COMPETÊNCIAS DA DISCIPLINA

1 - Embriologia Humana
   1.1 - Gametogênese, fecundação e 1, 2 e 3 semana de desenvolvimento embrionário
   1.2 - Desenvolvimento intrauterino do sistema neuroendócrino
   1.3 - Anatomia e histologia do tecido nervoso.
2 - Fisiologia neuroendócrina
   2.1 - Mecanismo de açao hormonal, regulação e sintese de hormônios
   2.2 - Eixo hipotalamo- hipofise
   2.3 - Disturbios neuroendócrinos e correlações clínicas
3 - Estrutura e função da medula espinal, tronco encefálico, nervos espinais e nervos cranianos
   3.1 - Trato sensitivo, motor e arco reflexo
   3.2 - Fisiologia do tronco encefálico
4 - Estrutura e função do cerebelo, diencéfalo e telencéfalo
   4.1 - Estrutura e função do cortex motor. Estrutura e função do cerebelo e núcleos da base
   4.2 - Fisiologia sensorial -  tato dor e temperatura
   4.3 - Fisiologia sensorial -  visão/audição/olfato e paladar
5 - Embriologia do sistema locomotor e histologia dos tecidos básicos
   5.1 - Desenvolvimento intrauterino do aparelho locomotor
   5.2 - Embriologia e características histológicas dos tecidos básicos - conjuntivo, epitelial e muscular
   5.3 - Tecido ósseo e cartilaginoso. Pele e  anexos.
6 - Estrutura e função do sistema muscular
   6.1 - Contração muscular, componentes anatômicos de um músculo esquelético
   6.2 - Origem e Inserção Muscular. Hipertrofia e atrofia muscular por desuso.
7 - Estrutura e função do sistema esquelético
   7.1 - Esqueleto axial, esqueleto apendicular e principais fraturas
   7.2 - Tecido ósseo, tipos de ossificação, classificações óssea
   7.3 - Osteoporose, metabolismo do cálcio e crescimento e reabsorção óssea
8 - Estrutura e função do sistema articular
   8.1 - Classificação articular
   8.2 - Fisiologia e fisiopatologia articular

PROGRAMA DA DISCIPLINA

BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA

      BÁSICA
          * GARTNER, Leslie P.; HIATT, James L. Tratado de histologia em cores. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003-2017.
          * MOORE, Keith L.; DALLEY, Arthur; AGUR, Anne M. R. Anatomia orientada para a clínica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007-2014.
(reimpressão 2017).
(Minha Biblioteca)

          * MOORE, Keith L.; PERSAUD, T. V. N. Embriologia clínica. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008-2016.

      COMPLEMENTAR
          * AUMULLER, Gerhard (Org.). Anatomia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009.
          * DRAKE, Richard L.; VOGL, A. Wayne; MITCHELL, Adam. Gray's anatomia para estudantes. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.
          * KIERSZENBAUM, A. L. Histologia e biologia celular: uma introdução à patologia. Rio de Janeiro: Elsevier,, 2008-2016.
          * LANGMAN, Jan; SADLER, T. W. Langman: embriologia médica. 12. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.
(Minha Biblioteca)

          * MACHADO, Angelo B. M. Neuroanatomia funcional. 3. ed. São Paulo: Atheneu, 2014.
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  DADOS DA DISCIPLINA
SDE030 - ORGANIZACAO DO TRABALHO EM SAUDE-PROB. NO PROCESSO
DE TRABALHO

Carga Horária: 40     Créditos: 2     Fase: 1

Diretrizes Nacionais para a Graduação em Medicina e o Projeto Político-Pedagógico da Escola de Medicina; Processo Saúde-Doença; Conceito de
Cura e Cuidado; Promoção de Saúde e Qualidade de Vida; Equipe Multiprofissional; Conceito de Família e Comunidade A vida em Sociedade; O
Estado, Políticas de Saúde e Vulnerabilidade Social; Relações Étnico-Raciais e Afro-Brasileira e Africana Ações de Saúde e Níveis de Atenção.

Competências Gerais
- Capacitar o aluno a desenvolver ações de atenção à saúde (prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde) dentro da realidade social.
- Capacitar o aluno a avaliar, sistematizar e decidir condutas referentes a prevenção, promoção e proteção adequadas, baseadas em evidencias
científicas
- Capacitar o aluno à comunicação verbal, não verbal, leitura e escrita.
- Capacitar o aluno a ter uma atitude de liderança, com ética, responsabilidade, compromisso social e empatia.
- Capacitar o aluno a ter iniciativa, tendo atitude empreendedora e de liderança
- Capacitar o aluno a aprender continuamente, tanto na sua formação, quanto na sua prática. Levar o aluno a aprender a aprender e ter
responsabilidade e compromisso com a sua formação

Competências Específicas
- Introduzir o aluno no estudo do campo da saúde.
- Capacitar o aluno a reconhecer os aspectos sociais do processo saúde-doença.
- Conhecer o percurso histórico da atenção à saúde e da medicina
- Instrumentalizar o aluno no manejo de conceitos fundamentais da área da antropologia médica
- Capacitar o aluno a atuar em equipes multiprofissionais.
- Desenvolver capacidade reflexiva e ativa diante do processo ensino-aprendizagem
- Estar apto a realizar diagnóstico ampliado de saúde;
- Conhecer os princípios da Medicina Centrada na Pessoa e da Medicina baseada em Narrativa
- Reconhecer a família e a comunidade como elementos essenciais no processo saúde-doença

Disciplina:

EMENTA DA DISCIPLINA

COMPETÊNCIAS DA DISCIPLINA

1 - Diretrizes Nacionais para a Graduação em Medicina e o Projeto Político-Pedagógico do Curso de Medicina
2 - Historia da Medicina; Medicina e responsabilidade social;
3 - Noções de ética médica;
4 - Diagnóstico ampliado de saúde;
5 - Introdução ao estudo bio-psico-social do processo saúde-doença e sua relação com a família e comunidade;
6 - Pratica médica no contexto sócio-antropológico e a relação entre cultura e saúde;
7 - Medicina Centrada na Pessoa e Medicina baseada em Narrativa;
8 - Organização comunitária, organização dos serviços de saúde;
9 - Níveis de Atenção; Promoção de Saúde e Qualidade de Vida;
10 - Equipe Multiprofissional

PROGRAMA DA DISCIPLINA

BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA

      BÁSICA
          * BERGSTEIN, Gilberto. A informação na relação médico-paciente. São Paulo: Saraiva, 2013.
          * HELMAN, Cecil G.; BOLNER, Ane Rose. Cultura, saúde e doença. 5. ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 2009.
          * STEWART, Moira et al. Medicina centrada na pessoa: transformando o método clínico. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2010-2017.

      COMPLEMENTAR
          * DESLANDES, Suely Ferreira. Humanização dos cuidados em saúde: conceitos, dilemas e práticas. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2006.
          * LOTTENBERG, Claúdio. Saúde e cidadania: tecnologia a serviço do paciente e não ao contrário. São Paulo: Atheneu, 2015.
          * MCWHINNEY, Ian R.; FREEMAN, Thomas. Manual de medicina de família e comunidade. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2018.
(Minha Biblioteca)

          * PEREIRA, José Carlos de M. A explicação sociológica na medicina social. São Paulo: UNESP, 2005.
          * ROSE, Geoffrey Arthur; KHAW, Kay-Tee; MARMOT, Michael. Estratégias da medicina preventiva. Porto Alegre: Artmed, 2010.
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  DADOS DA DISCIPLINA

EMD001 - PROJETO CURRICULAR ARTICULADOR

Carga Horária: 40     Créditos: 2     Fase: 1

Situação problema da prática profissional. Soluções práticas/intervenções. Competências gerenciais e comportamentais. Articulação de
conhecimentos das áreas específicas dos cursos.

-Criar solução para problemas concretos, sistematizando o conhecimento e habilidades sobre o objeto de estudo. (Raciocínio lógico e resiliência)
-Aplicar os saberes técnico-profissionais na resolução de problemas, na superação de conflitos e na tomada de decisão, demonstrando postura
profissional ética e cidadã. (Tomada de Decisão, Ética e Cidadania)
-Criar estratégias que mobilizem pessoas e recursos para o alcance de resultados em diferentes contextos sociais e da prática profissional,
delegando tarefas e responsabilidades. (Liderança)
-Atuar em equipe, partilhando liderança de forma profissional, cooperativa e construtiva. (Trabalho em Equipe)
-Comunicar-se com clareza e objetividade, utilizando os recursos da linguagem escrita e verbal e das tecnologias da informação.  (Comunicação e
Expressão)
-Responder aos desafios pessoais, profissionais e da coletividade de forma proativa e crítica, atuando com base na visão sistêmica de oportunidades
e ameaças. (Empreendedorismo)

Disciplina:

EMENTA DA DISCIPLINA

COMPETÊNCIAS DA DISCIPLINA

1 - Competências Gerenciais e Comportamentais
2 - Metodologia de Projetos e Método do Caso
3 - Situação Problema (âncora e questão motriz)
4 - Planejamento
5 - Criação e Desenvolvimento (execução)
6 - Resultados (proposta de solução)
7 - Avaliação de Resultados (produto)
8 - Publicidade do Produto

PROGRAMA DA DISCIPLINA

BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA

      BÁSICA
          * BUCK, INSTITUTE FOR EDUCATION - BIE. Aprendizagem baseada em projetos: guia para professores de ensino fundamental e médio.
2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2008.
          * DEMO, Pedro. Pesquisa: princípio científico e educativo. São Paulo: Cortez, 2005-2011.
          * MOURA, Dácio G.; BARBOSA, Eduardo F. Trabalhando com projetos: planejamento e gestão de projetos educacionais. 8. ed. Petrópolis:
Vozes, 2013. (reimpressão 2018).
(Biblioteca Virtual Pearson)

      COMPLEMENTAR
          * BENDER, William N. Aprendizagem baseada em projetos: educação diferenciada para o século XXI. Porto Alegre: Penso, 2014.
(Minha Biblitoeca)

          * DYNIEWICZ, Ana Maria. Metodologia da pesquisa em saúde para iniciantes. 3. ed. São Caetano do Sul: Difusão, 2014.
(Biblioteca Virtual Pearson)

          * MARCONI, Maria de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamento de metodologia científica. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2017.
(Minha Biblioteca)

          * PEREIRA, José Matias. Manual de metodologia da pesquisa científica. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2016.
(Minha Biblioteca)

          * SCHON, Donald A. Educando o profissional reflexivo: um novo design para o ensino e a aprendizagem. Porto Alegre: Artmed, 2007.
(Minha Biblioteca)
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  DADOS DA DISCIPLINA

IBC270 - BIOFISICA MEDICA

Carga Horária: 60     Créditos: 3     Fase: 2

Biofísica: definições e aplicabilidade na área médica-biológica. Radiobiologia e Fotobiologia. Fotoquímica: Fotoquimioterapia, Ação Fotodinâmica e
Fototerapia. Radioatividade. Raios X. Tomografia Computadorizada. Densitometria óssea. Medicina Nuclear. Ultra-som e Ultra-sonografia. Raios
Laser. Ressonância Magnética Nuclear.

Aprimoramento do senso crítico do estudante universitário.

compreensão dos métodos de proteção e da aplicabilidade da radiobiologia, fotobiologia e radioatividade na área médica.

Conhecimentos na área da imaginologia.

Disciplina:

EMENTA DA DISCIPLINA

COMPETÊNCIAS DA DISCIPLINA

1 - Apresentação da disciplina, definição de instrumentos de avaliação. Apresentação do plano de ensino.
2 - Radiações ionizantes e não ionizantes
3 - Origem das lesões produzidas pelas radiações
4 - Radiobiologia. Efeitos somáticos das radiações ionizantes.
5 - Radioquimica dos ácidos nucléicos. Riscos e benefícios do UV solar
6 - Fotobiologia. Efeitos somáticos das radiações não ionizantes. Revisitação ao plano de ensino.
7 - Fotoquímica dos ácidos nucléicos. Riscos e benefícios do UV Solar.
8 - Radioatividade
9 - Radiação X.
10 - Tomografia.
11 - Uso de radioisótopos e radiação em medicina e biologia.
12 - Densitometria óssea. Raios Laser.
13 - Ultra-som e ultra-sonografia.
14 - Ressonância magnética. Revisitação ao plano de ensino.

PROGRAMA DA DISCIPLINA

BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA

      BÁSICA
          * GARCIA, Eduardo A. C. Biofísica. São Paulo: Sarvier, 1998. (reimpressão 2007).
          * HENEINE, Ibrahim Felippe. Biofísica básica. São Paulo: Atheneu, 1984-2010. (reimpressão 2016).
          * MOURÃO JÚNIOR, Carlos Alberto; ABRAMOV, Dimitri Marques. Biofísica essencial. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.
(Minha Biblioteca)

      COMPLEMENTAR
          * COSTANZO, Linda S. Fisiologia. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011-2014.
          * HALLIWELL, Barry; GUTTERIDGE, John M. C. Free radicals in biology and medicine. 4. ed. Oxford: Oxford Univ., 2007. (reimpressão
2010).
          * OKUNO, Emico. Radiação: riscos, efeitos e benefícios. São Paulo: Harbra, 1998. (reimpressão 2007).
          * OKUNO, Emico; YOSHIMURA, E. M. Física das radiações. São Paulo: Oficina de Textos, 2010.
          * RODAS DURAN, José Enrique. Biofísica: conceitos e aplicações. 2. ed. Rio de Janeiro: Pearson Prentice Hall, 2011.
(Biblioteca Virtual Pearson)
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  DADOS DA DISCIPLINA

IBC271 - BIOQUIMICA MEDICA

Carga Horária: 60     Créditos: 3     Fase: 2

Metabolismo celular - vias de síntese e degradação de lipídeos, aminoácidos e nucleotídeos. Regulação das principais vias catabólicas e anabólicas.
Papel de vitaminas e sais minerais para o metabolismo. Integração do metabolismo. Metabolismo no jejum, no estado absortivo, no exercício e no
diabetes.

-Mobilizar conhecimentos teóricos e práticos da organização e interações biológicas, envolvendo desde ultra até macroestruturas, considerando as
diversidades dos seres vivos, estrutura e função, interações físicas e químicas, bem como mecanismos de agressão e defesa no exercício
profissional em saúde.
-Direcionar a formação profissional partindo da identificação das habilidades pessoais e oportunidades existentes no mundo do trabalho,
reconhecendo limites e  possibilidades de superação através do processo ensino-aprendizagem.
-Realizar pesquisas científicas em instituições públicas e privadas, nas diferentes áreas da Medicina.
-Interpretar o desenvolvimento, a ultraestrutura e estrutura das células como uma unidade autônoma e dentro de um sistema biológico complexo que
responde a estímulos externos em processos de função e disfunção.
-Exercer a prática profissional de forma integrada com as demais instâncias do sistema de saúde, analisando problemas da sociedade e procurando
soluções baseadas em evidências científicas.
Exercer análise crítica, baseada em conhecimento científico, pautada em conduta ética, para exercício da promoção de saúde e cidadania.

Disciplina:

EMENTA DA DISCIPLINA

COMPETÊNCIAS DA DISCIPLINA

1 - Metabolismo de lipídeos
   1.1 - Conhecer  metabolismo dos lipídeos:
   1.2 - Degradação de triacilglicerol e fosfolipídeos
   1.3 - Oxidação de ácidos graxos,
   1.4 - Síntese de ácidos graxos,
   1.5 - Síntese de triacilglicerol e fosfolipídeos,
   1.6 - Síntese de colesterol,
   1.7 - Regulação do metabolismo de lipídeos,
   1.8 - Lipoproteínas
2 - Metabolismo de aminoácidos:
   2.1 - Transaminação;
   2.2 - Síntese de amônia e ureia;
   2.3 - Degradação do esqueleto de carbonos dos aminoácidos;
   2.4 - Aminoácidos como precursores da glicose;
   2.5 - Aminoácidos como precursores de biomoléculas especializadas hormônios, serotonina, melanina, creatina, carnitina e nucleotídeos;
   2.6 - Síntese de aminoácidos
3 - Metabolismo de nucleotídeos
   3.1 - Síntese de purinas;
   3.2 - Síntese de pirimidinas;
   3.3 - Degradação de nucleotídeos;
   3.4 - Produção de ácido úrico
4 - Vias de sinalização metabólicas
   4.1 - Principais vias de sinalização por receptores enzimáticos e os mecanismos de geração de mensageiros
   4.2 - Principais hormônios envolvidos no controle do metabolismo energético
   4.3 - Insulina, glucagon e adrenalina: características químicas, síntese e secreção
   4.4 - Vias de sinalização, mecanismos de ação e regulação hormonal.
5 - O papel da insulina nas principais vias de armazenamento de energia durante o estado pós-alimentado
   5.1 - A via glicolítica como gerador de intermediários para a síntese de glicogênio, lipídeos e proteínas
   5.2 - Síntese de glicogênio, síntese de lipídeos, síntese de proteínas, e seus moduladores.
   5.3 - A insulina como modulador anabólico.
6 - O papel do glucagon na manutenção da glicemia e na obtenção de energia durante o jejum
   6.1 - A gliconeogênese como fonte de glicose sanguínea
   6.2 - A glicogenólise, a degradação de triacilgliceróis e geração de corpos cetônicos para obtenção de energia
   6.3 - O fígado como órgão central do metabolismo.
7 - Metabolismo energético do esforço.
   7.1 - Ações gerais da adrenalina
   7.2 - Os efeitos metabólicos da adrenalina no exercício físico.
8 - Diabetes: alterações e síndromes metabólicas
   8.1 - Diabetes tipo I
   8.2 - Diabetes tipo II
9 - Obesidade. Relação entre a obesidade e a resistência à insulina
   9.1 - Mecanismos envolvidos na resistência à insulina
   9.2 - O papel do hormônio leptina na gênese da obesidade.

PROGRAMA DA DISCIPLINA

BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA

      BÁSICA
          * BAYNES, John W.; DOMINICZAK, Marek H. (Colab.). Bioquímica médica. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011-2015.
          * BERG, Jeremy Mark; TYMOCZKO, John L.; STRYER, Lubert. Bioquímica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008-2014.
(Minha Biblioteca)

          * LEHNINGER, Albert L.; NELSON, David L.; COX, Michael M. Lehninger princípios de bioquímica. São Paulo: Savier, 2006-2014.

      COMPLEMENTAR
          * DEVLIN, Thomas M. (Coord.). Manual de bioquímica com correlações clínicas. São Paulo: E. Blucher, 2011.
          * KOEPPEN, Bruce M.; STANTON, Bruce A. Berne & Levy: fisiologia. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.
          * KOOLMAN, Jan; ROHM, Klaus-Heinrich. Bioquímica: texto e atlas. Porto Alegre: Artmed, 2005-2013.
          * MARZZOCO, Anita; TORRES, Bayardo Baptista. Bioquímica básica. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2015.
(Minha Biblioteca)
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          * MURRAY, Robert K. et al. Bioquímica ilustrada de Harper. 29. ed. Rio de Janeiro: McGraw-Hill, 2014.
(Minha Biblioteca)
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  DADOS DA DISCIPLINA

SDE032 - MORFOFISIOLOGIA DOS SISTEMAS ORGANICOS

Carga Horária: 360     Créditos: 18     Fase: 2

Abrange e integra as principais características da anatomia macro e microscópica e do desenvolvimento humano dos sistemas: cardiovascular,
respiratório, digestório, urinário e reprodutor masculino e feminino, integrando anatomia, histologia e embriologia do corpo humano.Fisiologia do
sistema cardiovascular, respiratório, renal, digestório, da reprodução, do metabolismo, da regulação térmica, do exercício e do sangue.

) Caracterizar e identificar os componentes micro e macroscópicos dos órgãos e sistemas do corpo humano.
2) Compreender o desenvolvimento normal dos órgãos e sistemas do corpo humano.
3) Correlacionar os aspectos morfológicos do corpo humano com manifestações clínicasTreinar habilidades psicomotoras através de trabalho
prático;
- Apresentar atitudes adequadas no tratamento com seres humanos;
- Atuação ética, com responsabilidade social;- Assimilação crítica de novos conceitos científicos e de novas tecnologias;
- Identificar e descrever os aspectos biológicos envolvidos no processo saúde-doença;
- Compreender a linguagem especializada de livros e publicações desta área e áreas correlatas;
- Dominar conteúdos básicos que lhe capacitem a acompanhar adequadamente outras disciplinas

Disciplina:

EMENTA DA DISCIPLINA

COMPETÊNCIAS DA DISCIPLINA

1 - - Histologia do Sistema Cardiovascular 2 - Anatomia: Apresentação do curso e do plano de ensino Angiologia  Generalidades Coração 3 -
Histologia do Sistema Cardiovascular 4 - Anatomia: Ramos da Artéria Aorta 5 - Embriologia 6 - Anatomia :Pescoço I
2 - Histologia do Sistema Respiratório 8 - Anatomia : Pescoço II 9 - Embriologia Sistema Respiratório: 10 - Histologia Sistema Digestório Cavidade
Oral, tubo digestório e Esôfago 11 - Anatomia: Parede torácica, Pleura e Pulmões
3 - 12 - Histologia Sistema DigestórioEstômago e Intestinos Delgado e Grosso 13 - Anatomia: Mediastino 14 - Anatomia: Parede anterolateral do
abdome e canal inguinal 15 - Histologia Sistema DigestórioGlândulas salivares, fígado e pâncreas
4 - 17 - Embriologia Sistema Digestório Formação dos intestinos anterior, médio e posterior, rotação do estômago, formação do fígado e do
pâncreas, hérnia umbilical fisiológica, rotação do intestino médio, septo urorretal 18 - Anatomia: Peritônio
5 - 19 - Histologia Sistema Urinário Lóbulo renal (circulação), túbulo renal - componentes do túbulo renal: corpúsculo renal (cápsula renal, glomérulo,
barreira de filtração); túbulo contorcido proximal, alça do néfron; túbulo contorcido distal
6 - 20 - Anatomia :Andar supra cólico 21 - Anatomia :Andar infra cólico 22 - Histologia Sistema Genital masculino Masculino. Epitélio germinativo.
Glândulas anexas, morfologia das diferentes porções da uretra. Histologia dos corpos penianos.
7 - Feminino: ovário (ovogênese, regiões, folículos, ciclo ovariano); tuba uterina; úter 23 - Anatomia :Órgãos anexos : fígado e pâncreas 24 -
Histologia Sistema GenitaL Feminino Feminino: ovário (regiões, folículos); tuba uterina; útero
8 - 25 - Embriologia Sistema Urogenital Formação e desenvolvimento das gônadas primitivas; diferenciação das gônadas; desenvolvimento ovariano
e testicular; diferenciação da genitália externa
9 - 26 - Anatomia Sistema Genital feminino 27 - Embriologia Sistema Genital Formação e desenvolvimento das gônadas primitivas; diferenciação das
gônadas; desenvolvimento ovariano e testicular; diferenciação da genitália externa
10 - 28 - Anatomia Sistema Genital masculino
11 - 1 - Introdução ao sistema cardiovascular 2 - Eletrofisiologia cardíaca    2.1 - Excitação e condução 3 - Eletrocardiograma normal    3.1 -
Regulação da atividade elétrica e do bombeamento 4 - O músculo cardíaco - o coração como bomba
12 - 5 - Pressão arterial 6 - Hemodinâmica    6.1 - Distensibilidade    6.2 - Microcirculação e controle local de fluxo 7 - Débito cardíaco    7.1 -
Insuficiência cardíaca 8 - Coagulação e hemostasia.
13 - 8.1 - Eritrócitos, anemia e policitemia 9 - Circulação coronariana e doença isquêmica 10 - Introdução à fisiologia do sistema respiratório    10.1 -
Ventilação pulmonar e circulação pulmonar 11 - Volumes e capacidades 12 - Trocas gasosas
14 - 13 - Controle respiratório    13.1 - Transporte dos gases 14 - Fisiologia aeroespacial    14.1 - Fisiologia do mergulho    14.2 - Fisiologia do
exercício
15 - 15 - Introdução à fisiologia do sistema digestório    15.1 - Cavidade oral e função digestória    15.2 - Esôfago 16 - Motilidade, controle e
circulação no TGI    16.1 - Função gástrica 17 - Duodeno, jejuno, íleo e IG (digestão e absorção)
16 - 18 - Fígado    18.1 - Distúrbios GI e balanços dietéticos    18.2 - Metabolismo, regulação térmica e febre 19 - Fluxo salivar e capacidade de
tamponamento    19.1 - Ação da amilase salivar 20 - Introdução à fisiologia do sistema renal
17 - 21 - Função tubular    21.1 - Mecanismo de contracorrente 22 - Controle dos volumes sanguíneo e intersticial    22.1 - Regulação da
osmolaridade 23 - Micção, diuréticos e alterações renais    23.1 - Edema e distribuição de líquidos
18 - 24.1 - Balanço hidroeletrolítico 25 - Funções reprodutivas e hormonais masculinas e femininas 26 - Gravidez e lactação    26.1 - Fisiologia fetal e
neonatal    26.2 - Senescência

PROGRAMA DA DISCIPLINA

BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA

      BÁSICA
          * GARTNER, Leslie P.; HIATT, James L. Tratado de histologia em cores. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003-2017.
          * MOORE, Keith L.; DALLEY, Arthur; AGUR, Anne M. R. Anatomia orientada para a clínica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007-2014.
(reimpressão 2017).
(Minha Biblioteca)

          * MOORE, Keith L.; PERSAUD, T. V. N. Embriologia clínica. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008-2016.

      COMPLEMENTAR
          * AUMULLER, Gerhard (Org.). Anatomia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009.
          * DRAKE, Richard L.; VOGL, A. Wayne; MITCHELL, Adam. Gray's anatomia para estudantes. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.
          * KIERSZENBAUM, A. L. Histologia e biologia celular: uma introdução à patologia. 4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016.
          * LANGMAN, Jan; SADLER, T. W. Langman: embriologia médica. 12. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.
(Minha Biblioteca)

          * MACHADO, Angelo B. M. Neuroanatomia funcional. 3. ed. São Paulo: Atheneu, 2014.
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  DADOS DA DISCIPLINA

EMD310 - PROJETO CURRICULAR ARTICULADOR

Carga Horária: 40     Créditos: 2     Fase: 2

Situação problema da prática profissional. Soluções práticas/intervenções. Competências gerenciais e comportamentais. Articulação de
conhecimentos das áreas específicas da ciência da nutrição.

-Criar solução para problemas concretos, sistematizando o conhecimento e habilidades sobre o objeto de estudo. (Raciocínio lógico e resiliência)
-Aplicar os saberes técnico-profissionais na resolução de problemas, na superação de conflitos e na tomada de decisão, demonstrando postura
profissional ética e cidadã. (Tomada de Decisão, Ética e Cidadania)
-Criar estratégias que mobilizem pessoas e recursos para o alcance de resultados em diferentes contextos sociais e da prática profissional,
delegando tarefas e responsabilidades. (Liderança)
-Atuar em equipe, partilhando liderança de forma profissional, cooperativa e construtiva. (Trabalho em Equipe)
-Comunicar-se com clareza e objetividade, utilizando os recursos da linguagem escrita e verbal e das tecnologias da informação.  (Comunicação e
Expressão)
-Responder aos desafios pessoais, profissionais e da coletividade de forma proativa e crítica, atuando com base na visão sistêmica de oportunidades
e ameaças. (Empreendedorismo)

Disciplina:

EMENTA DA DISCIPLINA

COMPETÊNCIAS DA DISCIPLINA

1 - Competências Gerenciais e Comportamentais
2 - Metodologia de Projetos e Método do Caso
3 - Situação Problema (âncora e questão motriz)
4 - Planejamento
5 - Criação e Desenvolvimento (execução)
6 - Resultados (proposta de solução)
7 - Avaliação de Resultados (produto)
8 - Publicidade do Produto

PROGRAMA DA DISCIPLINA

BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA

      BÁSICA
          * BUCK, INSTITUTE FOR EDUCATION - BIE. Aprendizagem baseada em projetos: guia para professores de ensino fundamental e médio.
2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2008.
          * DEMO, Pedro. Pesquisa: princípio científico e educativo. São Paulo: Cortez, 2005-2011.
          * MOURA, Dácio G.; BARBOSA, Eduardo F. Trabalhando com projetos: planejamento e gestão de projetos educacionais. 8. ed. Petrópolis:
Vozes, 2013. (reimpressão 2018).
(Biblioteca Virtual Pearson)

      COMPLEMENTAR
          * BENDER, William N. Aprendizagem baseada em projetos: educação diferenciada para o século XXI. Porto Alegre: Penso, 2014.
(Minha Biblioteca)

          * DYNIEWICZ, Ana Maria. Metodologia da pesquisa em saúde para iniciantes. 3. ed. São Caetano do Sul: Difusão, 2014.
(Biblioteca Virtual Pearson)

          * MARCONI, Maria de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamento de metodologia científica. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2017.
(Minha Biblioteca)

          * PEREIRA, José Matias. Manual de metodologia da pesquisa científica. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2016.
(Minha Biblioteca)

          * SCHON, Donald A. Educando o profissional reflexivo: um novo design para o ensino e a aprendizagem. Porto Alegre: Artmed, 2007.
(Minha Biblioteca)
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  DADOS DA DISCIPLINA

EMD210 - SAUDE COLETIVA I

Carga Horária: 40     Créditos: 2     Fase: 2

Organização de Sistemas de Saúde; Conferências Internacionais de Saúde; Atenção Primária em Saúde; Sistema de Saúde no Brasil: Crise no
Sistema de Saúde Brasileiro; Atenção Programática em Saúde

Gerais:

	Atenção à saúde: desenvolver ações em saúde dentro das diretrizes e políticas de saúde vigentes no país
	Tomada de decisões:  ser capaz de tomar decisões a partir dos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde
	Comunicação: ter capacidade de comunicar-se, seja com pacientes, seja com outros profissionais de saúde, de acordo com que é preconizado pelo
Sistema de Saúde vigente no país
	Liderança: ser capaz de assumir a função de liderança, respeitando a organização do Sistema de Saúde
	Administração e gerenciamento: participar do processo de formulação de políticas de saúde, planejamento, organização, gestão e avaliação de
sistemas e serviços de saúde
	Educação permanente: capacitar o aluno a aprender continuamente, tanto na sua formação, quanto na sua prática. Levar o aluno a aprender a
aprender e ter responsabilidade e compromisso com a sua educação

Específicas:

	Atuar de acordo com os  modelos de atenção à saúde vigentes
	Contextualizar a comunidade, a família e o individuo no processo saúde-doença, inserindo esses atores na formulação das ações e estratégias de
saúde
	Planejar, implementar e avaliar ações em saúde

Disciplina:

EMENTA DA DISCIPLINA

COMPETÊNCIAS DA DISCIPLINA

1 - Organização de sistemas de saúde
   1.1 - Relação entre os problemas de saúde da população e a organização do sistema de saúde
   1.2 - Identificação dos problemas de saúde da população e dos problemas do sistema de saúde, com análise dos seus determinantes
   1.3 - Sistema de saúde como  um dos eixos determinantes do processo saúde doença
   1.4 - Aspectos teórico-metodológicos do processo de formulação de políticas de saúde, planejamento, organização, gestão e avaliação de
sistemas e serviços de saúde
2 - Conferências internacionais de saúde
   2.1 - Conferencia de Alma Ata
   2.2 - Conferencia de Ottawa
3 - Atenção primária em saúde
   3.1 - Definição e campo da atenção primária à saúde
   3.2 - Atenção Primária à Saúde como estratégia de organização da saúde
4 - Sistema de saúde no Brasil:
   4.1 - Histórico do sistema de saúde
   4.2 - Reforma sanitária e a constituição de 88; formação, organização e diretrizes do sus;
   4.3 - Legislação em saúde;
   4.4 - Organização da saúde: atenção programática em saúde, estratégia de saúde da família, níveis de atenção em saúde
   4.5 - Vigilância em saúde

PROGRAMA DA DISCIPLINA

BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA

      BÁSICA
          * ALMEIDA FILHO, Naomar; ROUQUAYROL, Maria Zélia. Introdução a epidemiologia. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.
(reimpressão 2017).
          * CAMPOS, Gastão Wagner de Souza et al. Tratamento de saúde coletiva. São Paulo: Hucitec, 2012. (reimpressão 2016).
          * PAIM, Jairnilson Silva; ALMEIDA-FILHO, Naomar de (Org.). Saúde coletiva: teoria e prática. Rio de Janeiro: Medbook, 2014.

      COMPLEMENTAR
          * BASSINELLO, Greice (Org.). Saúde coletiva. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2014.
(Biblioteca Virtual Pearson)

          * COHN, Amélia et al. A saúde como direito e como serviço. 6. ed. São Paulo: Cortez, 2010.
          * GARCIA, Telma Ribeiro. Integralidade da atenção no SUS e sistematização da assistência de enfermagem. Porto Alegre: Artmed, 2010.
(Minha Biblioteca)

          * MERHY, Emerson Elias et al. O trabalho em saúde: olhando e experienciando o SUS no cotidiano. 4. ed. São Paulo: Hucitec, 2007.
          * PAIM, Jairnilson Silva. O que é o SUS. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2009. (reimpressão 2011).
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  DADOS DA DISCIPLINA

IBC219 - IMUNOLOGIA MEDICA

Carga Horária: 120     Créditos: 6     Fase: 3

Mecanismos de reconhecimento e eliminação de antígenos celulares e moleculares não próprios que interagem com os organismos animais.
Processos dependentes da ação do sistema imunitário.

	Organização, expressão e comunicação do pensamento.
	Raciocínio lógico e análise crítica.
	Compreensão de processos, tomada de decisão e resolução de problemas.
	Observação, interpretação e análise de dados e informações.

Disciplina:

EMENTA DA DISCIPLINA

COMPETÊNCIAS DA DISCIPLINA

1 - Conceitos básicos em Imunologia
2 - Órgãos e células do sistema imunológico
3 - Imunidade inata e Inflamação
4 - Sistema complemento
5 - MHC, CD1 e Processamento de antígeno.
6 - Imunoglobulinas  Estrutura e Função
7 - munodiagnóstico
8 - Mecanismos de geração de diversidade de imunoglobulinas e do TCR Biologia e ativação dos linfócitos B
9 - Biologia e ativação dos linfócitos T
10 - Reações de Hipersensibilidade I, II, III e IV.
11 - O Sistema Imune de Mucosas

PROGRAMA DA DISCIPLINA

BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA

      BÁSICA
          * ABBAS, Abul K.; LICHTMAN, A. H.; POBER, J. S. Imunologia celular e molecular. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012-2015.
          * COICO, Richard; BENJAMINI, Eli; SUNSHINE, Geoffrey. Imunologia. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. (reimpressão 2015).
(Minha Biblioteca)

          * MURPHY, Kenneth;  TRAVERS, Paul; WALPORT, Mark. Imunobiologia de Janeway. 8. ed. Porto Alegre: Artmed, 2014.
(Minha Biblioteca)

      COMPLEMENTAR
          * CALICH, Vera Lúcia Garcia; VAZ, Celidéia. Imunologia. 2. ed. São Paulo: Revinter, 2009.
          * DELVES, Peter J. et al. Fundamentos de imunologia. 10. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004.
(Minha Biblioteca)

          * DOAN, Thao et al. Imunologia ilustrada. Porto Alegre: Artmed, 2008.
(Minha Biblioteca)

          * KINDT, Thomas J.; GOLDSBY, Richard A.; OSBORNE, Barbara A. Imunologia de Kuby. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 2008.
          * PARSLOW, Tristram G. (Coord.). Imunologia médica. 10. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004.
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  DADOS DA DISCIPLINA

IBC215 - MICROBIOLOGIA BASICA

Carga Horária: 40     Créditos: 2     Fase: 3

Particularidades constitutivas das bactérias e vírus. Técnicas microbiológicas básicas, com base nos princípios de biossegurança em ambientes
hospitalares e laboratoriais. Metabolismo microbiano e suas conseqüentes implicações no relacionamento com o hospedeiro humano. Esterilização,
desinfecção e antissepsia.  Mecanismos de ação dos principais antimicrobianos e resistência bacteriana. Estrutura do material genético de
microrganismos, a seqüência da informação genética e o intercâmbio de DNA. Mecanismos de patogenicidade. Microbiota anfibiôntica humana..
Diagnóstico laboratorial microbiológico.

	Compreender os fatores determinantes da composição do mundo microbiano e da microbiota do hospedeiro humano.
	Reconhecer as estruturas bacterianas e virais bem como os fundamentos do metabolismo bacteriano e as características da biossíntese viral.
	Compreender os mecanismos de patogenicidade e agressão microbianos ao hospedeiro humano e sua correlação com as principais síndromes
clínicas de origem infecciosa.
	Compreender as bases do diagnóstico microbiológico e do tratamento antimicrobiano das doenças infecciosas.
	Compreender a relação dos fatores intervenientes na correta avaliação laboratorial microbiológica.
	Compreender os princípios genéticos que regem os mecanismos de resistência bacteriana aos antimicrobianos.
	Compreender a importância da utilização e administração racional dos antibióticos nas doenças infecciosas.

Disciplina:

EMENTA DA DISCIPLINA

COMPETÊNCIAS DA DISCIPLINA

1 - Apresentação da disciplina Microbiologia na Área da Saúde
2 - Citologia Bacteriana I
3 - Citologia Bacteriana II
4 - Crescimento e Metabolismo Microbianos Coloração de Gram
5 - Mecanismo de virulência bacteriano
6 - Mecanismo de Ação de Antimicrobianos e Estudo Dirigido
7 - Resistência aos antimicrobianos + 1a  Avaliação Teórica
8 - Mecanismos de Patogenicidade Bacteriano I
9 - Mecanismos de Patogenicidade Bacteriano II
10 - Microbiota Anfibiôntica Humana
11 - Aprendizado Dinâmico de Microbiota e Patogenicidade
12 - Propriedades gerais dos vírus1
13 - Propriedades gerais dos vírus2
14 - Mecanismos de Patogenicidade dos Vírus
15 - Estrutura fungica

PROGRAMA DA DISCIPLINA

BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA

      BÁSICA
          * JAWETZ, Ernest; MELNICK, Joseph L.; ADELBERG, Edward A. Microbiologia médica de Jawetz, Melnick & Adelberg. Rio de Janeiro:
AMGH, 2012-2014.
(Minha Biblioteca)

          * MURRAY, Patrick R.; ROSENTHAL, Ken S.; PFALLER, Michael A. Microbiologia médica. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009-2017.
          * TRABULSI, Luiz Rachid; ALTERTHUM, Flávio. Microbiologia. Rio de Janeiro: Atheneu, 2008-2015.

      COMPLEMENTAR
          * BROCK, Thomas D.; MADIGAN, Michael T. Microbiologia de Brock. 12. ed. Porto Alegre: Artmed, 2010.
(Minha Biblioteca)

          * LEVINSON, Warren. Microbiologia médica e imunologia. 13. ed. Porto Alegre: Artmed, 2016.
(Minha Biblioteca)

          * MIMS, Cedric et al. Microbiologia médica. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005-2014.
          * SANTOS, Norma Suely de Oliveira; ROMANOS, Maria Teresa Villela; WIGG, Márcia Dutra. Introdução a virologia humana. 2. ed. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. (reimpressão 2011).
(Minha Biblioteca)

          * TORTORA, Gerald J.; FUNKE, Berdell R.; CASE, Christine L. Microbiologia. 10. ed. Porto Alegre: Artmed, 2012.
(Minha Biblioteca)
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  DADOS DA DISCIPLINA

IBC217 - PARASITOLOGIA BASICA

Carga Horária: 40     Créditos: 2     Fase: 3

Desenvolver conhecimentos básicos em relação aos principais parasitas de interesse médico: nematelmintos, platelmintos, protozoários e
artrópodes. Abordar a sua posição sistemática, morfologia, biologia, relações parasito-hospedeiro-meio ambiente, epidemiologia, mecanismos gerais
de infecção com as possíveis vias e formas de infecção. Conceituar os elementos fundamentais da parasitologia humana, relacionando com o
panorama social do país, levando em conta os hábitos culturais da população na manutenção das parasitoses. Desta forma podendo identificar os
procedimentos que visam à profilaxia e controle das mesmas, oferecendo subsídios para uma implantação de uma assistência comprometida com a
prática social e a conseqüente diminuição da doença/agravo na esfera individual e coletiva e alicerçada nos princípios da bioética, da visão holística
e humanística em saúde.

3.1- Conhecer a morfologia, a biologia, bem como a epidemiologia das parasitoses, a partir de modelos parasitários (M.P.) que se constituem nos
agentes de maior prevalência em nosso país.
3.2- Desenvolver no corpo discente a base teórica e prática relativa às parasitoses humanas dentro do ecossistema hospedeiro-parasita.
3.3- Desenvolver no corpo discente a base teórica e prática das medidas de controle e profilaxia das parasitoses.

Disciplina:

EMENTA DA DISCIPLINA

COMPETÊNCIAS DA DISCIPLINA

1 - Conceitos Básicos I: Parasitismo, hospedeiros, habitat, aspectos gerais da adaptação parasitaria, especificidade parasitária, mecanismos gerais
de infecção com as possíveis vias e formas de infecção, ciclo vital, mecanismos de resistência às infecçõe
2 - Aplicação dos conceitos básicos utilizando como modelo parasitário os principais protozoários de importância em saúde I: MODELO
PARASITÁRIO: Giardia lamblia
3 - Aplicação dos conceitos básicos utilizando como modelo parasitário os principais protozoários de importância em saúde I: MP: Amebídeos
4 - Aplicação dos conceitos básicos utilizando como modelo parasitário os principais protozoários de importância em saúde II: MP: Leishmania sp
5 - Aplicação dos conceitos básicos utilizando como modelo parasitário os principais protozoários de importância em saúde III: MP: Trypanosoma
cruzi
6 - Aplicação dos conceitos básicos utilizando como modelo parasitário os principais protozoários de importância em saúde IV: MP: Plasmodium sp
7 - Aplicação dos conceitos básicos utilizando como modelo parasitário os principais protozoários de importância em saúde IV: MP: Toxoplasma
gondii
8 - Aplicação dos conceitos básicos utilizando como modelo parasitário os principais helmintos de importância em saúde I: MP: Gênero Schistosoma
9 - Aplicação dos conceitos básicos utilizando como modelo parasitário os principais helmintos de importância em saúde II: Cestóides de Importância
Médica MP: Taenia sp
10 - Aplicação dos conceitos básicos utilizando como modelo parasitário os principais helmintos de importância em saúde III:  MP: Ancilostomídeos,
MP:Strongyloides stercoralis
11 - Aplicação dos conceitos básicos utilizando como modelo parasitário os principais helmintos de importância médica IV:  MP:Ascaris lumbricoides
12 - Aplicação dos conceitos básicos utilizando como modelo parasitário os principais helmintos de importância médica V:  MP:Trichuris trichiura MP:
Enterobius vermicularis
13 - Aplicação dos conceitos básicos utilizando como modelo parasitário os principais artrópodes de importância médica. Filarídeos de importância
em saúde

PROGRAMA DA DISCIPLINA

BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA

      BÁSICA
          * CIMERMAN, Benjamin; CIMERMAN Sérgio. Parasitologia humana e seus fundamentos gerais. 2. ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 2005.
(reimpressão 2010).
          * REY, Luis. Parasitologia: parasitos e doenças parasitárias do homem nos trópicos ocidentais. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2008. (reimpressão 2013).
(Minha Biblioteca)

          * REY, Luis. Bases da parasitologia médica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002-2010. (reimpressão 2015).
(Minha Biblioteca)

      COMPLEMENTAR
          * AMATO NETO, Vicente et al. Parasitologia: uma abordagem clínica. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.
          * BRASIL, Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. Guia de vigilância
epidemiológica. 6. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2007.
          * FOCACCIA, Roberto (Ed.). Tratado de infectologia. 5. ed. São Paulo: Atheneu, 2015. 2v.
          * NEVES, David Pereira. Parasitologia humana. 12. ed. São Paulo: Atheneu, 2011. (reimpressão 2012).
          * NEVES, David Pereira. Parasitologia dinâmica. 3. ed. São Paulo: Atheneu, 2009.
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  DADOS DA DISCIPLINA

EMD213 - PATOLOGIA CLINICA E ANATOMIA PATOLOGICA I

Carga Horária: 120     Créditos: 6     Fase: 3

A anatomia patológica aborda os conceitos de doença através do estudo de agentes agressores e da resposta do organismo a esta agressão.
Estuda os diversos tipos de agressão, o mecanismo básico das doenças com ênfase na correlação clínico-patológica.
Os exames laboratoriais realizados pela Patologia Clínica constituem uma importante ferramenta na prática médica, auxiliando o diagnóstico e
conferindo parâmetros clínicos para o acompanhamento e prognóstico. A disciplina relaciona os exames realizados, enfoca os principais
procedimentos metodológicos e práticos e demonstra as variáveis na interpretação favorecendo o andamento da rotina médica.
- Programa: o laboratório clínico e seus setores, obtenção de amostras biológicas, hemograma (série vermelha série branca hematoscopia,
correlações clínicas exames complementares confirmatórios reticulócitos (contagem).

- Conhecer os exames laboratoriais utilizados na prática médica, suas execuções, técnicas e interpretação clínica
- Correlacionar os exames complementares e a coerência clínica.
- Reconhecer diversos processos de agressão e resposta das células e suas principais alterações morfofuncionais, correlacionando-as com as
respectivas manifestações clínicas.

Disciplina:

EMENTA DA DISCIPLINA

COMPETÊNCIAS DA DISCIPLINA

1 - Introdução à anatomia patológica
2 - Agressão celular I
   2.1 - Agressão celular II
3 - Alterações circulatórias I
   3.1 - Alterações circulatórias II
4 - Inflamação aguda
5 - Inflamação crônica
6 - Reparo tecidual
7 - Neoplasia I
   7.1 - Neoplasia II
   7.2 - Neoplasia III
8 - Introdução à Patologia Clínica
9 - Sintese e função da hemoglobina
10 - Eritropoiese
11 - Testes hematológicos: Eritrograma I
   11.1 - Testes hematológicos: Eritrograma II
   11.2 - Testes hematológicos: Eritrograma III
12 - Testes Hematológicos: Leucograma I
   12.1 - Testes Hematológicos: Leucograma II
13 - Testes Hematológicos: Série Plaquetária
14 - Testes Hematológicos: Coagulograma
15 - Estudo de casos clínicos II

PROGRAMA DA DISCIPLINA

BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA

      BÁSICA
          * BRASILEIRO FILHO, G. Bogliolo patologia geral. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009-2013.
(Minha Biblioteca)

          * HENRY, John Bernard. Diagnósticos clínicos e tratamento por métodos laboratoriais. 21. ed. São Paulo: Manole, 2012.
(Minha Biblioteca)

          * KUMAR, Vinay et al. Robbins e Cotran, patologia: bases patológicas das doenças. 9. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016.

      COMPLEMENTAR
          * CARVALHO, William de Freitas. Técnicas médicas de hematologia e imuno-hematologia. 8. ed. Belo Horizonte: COOPMED, 2008.
          * FRANCO, Marcello et al. Patologia: processos gerais. 5. ed. São Paulo: Atheneu, 2010.
          * HAMMER, Gary D.; MCPHEE, Stephen J. Fisiopatologia da doença: uma introdução à medicina clínica. 7. ed. São Paulo: AMGH, 2016.
(Minha Biblioteca)

          * MILLER, Otto. Laboratório para o clínico. São Paulo: Atheneu, 1995. (reimpressão 2007).
          * RUBIN, Emanuel (Ed.). RUBIN Patologia: bases clinicopatológicas da medicina. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.
(reimpressão 2013).
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  DADOS DA DISCIPLINA

EMD211 - PRATICA MEDICA I

Carga Horária: 160     Créditos: 8     Fase: 3

Introdução e aperfeiçoamento da relação médico-paciente em consonância com a ética médica e humanismo no ato médico. Introdução à bioética
com aplicabilidade prática através de exemplos em sala de aula. Introdução e aperfeiçoamento da semiotécnica na anamnese pediátrica e do adulto
e sua aplicabilidade dentro dos aspectos fisiopatológicos das grandes síndromes clínicas.

- Construir a relação médico-paciente aplicada aos princípios da bioética e reconhecer as dificuldades da relação médico-paciente.
- Executar e aprimorar a anamnese completa.
- Aulas teóricas e práticas.
- Desenvolver atividades em grupo e desenvolver a busca ativa pelo conhecimento através das metodologias ativas.
- Reconhecer os principais sinais/sintomas relatados das grandes síndromes clínicas.

Disciplina:

EMENTA DA DISCIPLINA

COMPETÊNCIAS DA DISCIPLINA

1 - ÉTICA MÉDICA, BIOÉTICA E RELAÇÃO MÉDICO-PACIENTE
2 - ANAMNESE COMPLETA
3 - TERMINOLOGIA MÉDICA
4 - ANEMIA E SANGRAMENTO
5 - . CIANOSE
6 - DISPNÉIA
7 - DOR TORÁCIA
8 - DOR ABDOMINAL E SÍNDROME ICTÉRICA
9 - INTRODUÇÃO AOS TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS
10 - CEFALÉIA E CONVULSÃO
11 - TOSSE
   11.1 - FEBRE
   11.2 - EDEMA
   11.3 - DOENÇAS EXANTEMÁTICAS

PROGRAMA DA DISCIPLINA

BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA

      BÁSICA
          * BARBOSA, Adauto Dutra Moraes. Semiologia pediátrica. 2. ed. Rio de Janeiro: Rubio, 2010.
          * BICKLEY, Lynn S. Bates: propedêutica médica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010-2018.
(Minha Biblioteca)

          * PORTO, Celmo Celeno (Ed.). Exame clínico. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008-2017.
(Minha Biblioteca)

      COMPLEMENTAR
          * FAUCI, Anthony S. (Ed.). Harrison medicina interna. 19. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017. 2v.
(Minha Biblioteca)

          * PORTO, Celmo Celeno; PORTO, Arnaldo Lemos. Semiologia médica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014.
(Minha Biblioteca)

          * PUCCINI, Rosana Fiorini; HILÁRIO, Maria Odete Esteves. Semiologia da criança e do adolescente. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2008.
(Minha Biblioteca)

          * ROCCO, José  Rodolfo. Semiologia médica. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.
          * RODRIGUES, Yvon Toledo; RODRIGUES, Pedro Paulo Bastos. Semiologia pediátrica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009.
(Minha Biblioteca)
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  DADOS DA DISCIPLINA

EMD212 - SAUDE COLETIVA II

Carga Horária: 80     Créditos: 4     Fase: 3

Epidemiologia
Epidemiologia Descritiva: Método Epidemiólogico - variáveis tempo, lugar e pessoa. Conceitos usados em Epidemiologia. Epidemiologia das
Doenças Transmissíveis e Não Transmissíveis. Contextualização das Doenças Crônico-degenerativas e Causas Externas. Indicadores de Saúde e
Medidas de Saúde Coletiva. Demografia e Saúde.
Epidemiologia Analítica: Pesquisa epidemiólogica, probalidade, estudo populacional incluindo a relações étnico-raciais,afro-Brasileira e Africana; -
estudos experimentais e observacionais, risco epidemiólogico, análise de associação causal.
Vigilância Epidemiólogica

	Descrever a ocorrência de doenças, interpretar seus padrões e formular hipóteses de prevenção à luz da ciência epidemiológica;
	Coletar, construir e analisar os principais indicadores de saúde e métodos de investigação  aplicados no estudo epidemiológico;
	Avaliar os métodos e técnicas de investigação epidemiológica analíticas como ferramenta de planejamento e gestão;
	Aplicar o conceito de risco epidemiológico na análise e proposição de estratégias de saúde;
	Conhecer o perfil epidemiológico Brasileiro e seus agravos de notificação

Disciplina:

EMENTA DA DISCIPLINA

COMPETÊNCIAS DA DISCIPLINA

1 - História e conceitos fundamentais da Epidemiologia
   1.1 - 	Surgimento do conceito de Epidemiologia
   1.2 - 	História Natural das Doenças e Níveis de Prevenção
   1.3 - 	Epidemiologia das Doenças Transmissíveis e Doenças e Agravos Não Transmissíveis
2 - Método Epidemiológico
   2.1 - 	Morbidade - Indicadores
   2.2 - o	Incidência
   2.3 - o	Prevalência
   2.4 - 	Mortalidade - Indicadores
   2.5 - o	Coeficiente Mortalidade Geral / por causa, sexo e idade / C. Mortalidade Infantil e suas parcelas / C. Mortalidade Materna / C. Letalidade
   2.6 - o	Mortalidade Proporcional
   2.7 - 	Nelson de Moraes
   2.8 - 	Índice de Swaroop e Uemura
   2.9 - 	Natalidade
3 - Distribuição dos Agravos
   3.1 - 	Pessoa
   3.2 - 	Espaço
   3.3 - 	Tempo
   3.4 - o	Variação Cíclica, Sazonal e Irregular
   3.5 - o	Diagrama de Controle
   3.6 - o	Padrão de distribuição dos agravos: endemia e epidemia (tipos)
4 - Estudos Demográficos
   4.1 - 	Dinâmica Populacional (composição dos grupos populacionais)
   4.2 - 	Caracterização das Pirâmides  faixa etária e sexo
   4.3 - 	Crescimento populacional e atributos sócio-demográficos (escolaridade, renda, idade, etc,)
   4.4 - 	Transição Demográfica e Epidemiológica
   4.5 - o	Fases da Transição Demográfica
   4.6 - o	Determinantes do processo
   4.7 - o	Explosão populacional e envelhecimento populacional
   4.8 - o	Perfil Epidemiológico Brasileiro
5 - EPIDEMIOLOGIA ANALITICA
6 - Noções de Bioestatística
   6.1 - 	Probabilidade
   6.2 - 	Medidas de tendência central e de dispersão
   6.3 - 	amostragem
   6.4 - 	validade dos testes diagnósticos
   6.5 - 	medidas de associação causal
7 - Pesquisa epidemiológica
   7.1 - 	Conceitos básicos
   7.2 - 	Metodologia epidemiológica (analítica)
   7.3 - o	Eixos dos estudos epidemiológicos
   7.4 - 	Estudos epidemiológicos  Série de casos, pesquisa laboratorial e pesquisa populacional
   7.5 - 	Pesquisa populacional
   7.6 - o	Ensaio Clinico Randomizado
   7.7 - o	Coorte
   7.8 - o	casos e controles
   7.9 - o	transversal
   7.10 - o	ecológico
   7.11 - 	Metanálise
8 - BIOESTATISTICA
9 - Conceitos iniciais
   9.1 - 	Introdução
   9.2 - o	Conceitos Básicos
   9.3 - o	Metodologia Científica e a Estatística
   9.4 - o	Bioestatística e Epidemiologia
   9.5 - o	População e amostra
   9.6 - o	Parâmetros e estimadores
   9.7 - o	Variáveis Biológicas: Níveis de mensuração e classificação
   9.8 - 	Estatística descritiva
   9.9 - o	Distribuição de frequências
   9.10 - o	Gráficos de distribuição
   9.11 - o	Medidas de posição: Moda, Mediana e Média
   9.12 - o	Medidas de dispersão: desvio médio absoluto, variância, desvio padrão, erro padrão, coeficiente de variação

PROGRAMA DA DISCIPLINA
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   9.13 - 	Noções de probabilidades
   9.14 - o	Espaço amostral e eventos
   9.15 - o	Definição de probabilidades
   9.16 - o	Probabilidade e frequência relativa
   9.17 - o	Regras das probabilidades
   9.18 - 	Distribuição Normal
   9.19 - o	Características da Distribuição Normal
   9.20 - o	Simetria e Curtose da distribuição normal
   9.21 - o	Uso das tabelas de distribuição reduzida
   9.22 - 	Estatística Inferencial
   9.23 - o	Intervalos de confiança
   9.24 - o	Testes de hipóteses
10 - O Qui-Quadrado (2)
11 - 	Comparação de resultados experimentais e esperados teóricos
   11.1 - 	Resultados apresentados em forma de frequências relativas ou percentagens
   11.2 - 	Correção de Yates
   11.3 - 	Tabelas de contingência
12 - t de Student
   12.1 - 	Intervalo de confiança para a média
   12.2 - 	Teste t para dados pareados
   12.3 - 	Comparação entre duas amostras
13 - Princípios da Análise de Variâncias
   13.1 - 	Modelo de análise de variância simples (um único fator)
   13.2 - 	Análise de variância de dupla classificação
14 - Análise de regressão e correlação linear
   14.1 - 	Estimação da linha de regressão
   14.2 - 	Testes de significância: Significância do coeficiente de regressão
   14.3 - 	Análise de variâncias do modelo de regressão
   14.4 - 	Correlação estatística
   14.5 - 	Significância do coeficiente de correlação
15 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
   15.1 - 	Histórico
   15.2 - 	Conceitos básicos
   15.3 - 	As doenças de notificação compulsória
   15.4 - 	Vigilância epidemiológica como instrumento de controle e avaliação das ações de assistência à saúde.
   15.5 - 	Vigilância em saúde

BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA

      BÁSICA
          * ALMEIDA FILHO, Naomar; ROUQUAYROL, Maria Zélia. Introdução a epidemiologia. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.
(reimpressão 2017).
          * CAMPOS, Gastão Wagner de Souza et al. Tratado de saúde coletiva. São Paulo: Hucitec, 2012. (reimpressão 2016).
          * PEREIRA, Mauricio Gomes. Epidemiologia: teoria e prática. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1995. (reimpressão 2006).

      COMPLEMENTAR
          * BRASIL, Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. Guia de vigilância
epidemiológica. 6. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2007.
          * FLETCHER, Robert H.; FLETCHER, Suzanne W. Epidemiologia clínica. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2006. (reimpressão 2011).
          * FRANCO, Laércio Joel; PASSOS, Afonso Dinis Costa (Org.). Fundamentos de epidemiologia. 2. ed. Barueri: Manole, 2011.
(Minha Biblioteca)

          * JEKEL, James F.; KATZ, David; ELMORE, Joann G. Epidemiologia, bioestatística e medicina preventiva. 2. ed. Porto Alegre: Artmed,
2005.
          * MEDRONHO, Roberto de Andrade; BLOCK, Kátia Vergetti; WERNECK, Guilherme Loureiro. Epidemiologia. 2. ed. São Paulo: Atheneu,
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  DADOS DA DISCIPLINA

EMD217 - CRESCIMENTO,DESENVOLVI/ E ENVELHECIMENTO

Carga Horária: 60     Créditos: 3     Fase: 4

Com o avanço das políticas de saúde pública e o desenvolvimento sócio econômico, a queda da mortalidade infantil  e o aumento da expectativa de
vida  surge o desafio de proporcionar ao ser humano condições adequadas para que tenha um desenvolvimento psicossocial satisfatório e  um
envelhecimento ativo. São discutidos aspectos biológicos, psíquicos,cognitivos, ambientais, socioeconômicos e culturais relevantes para
compreender  as principais  etapas do desenvolvimento(da criança ao idoso), identificar seus desvios e propor intervenções para a promoção da
saúde.

Levar o aluno a:
- Saber os principais marcos do desenvolvimento da criança normal.
- Conhecer os principais determinantes do desenvolvimento integral da infância.
- Compreender o conceito de envelhecimento ativo.
- Conhecer as diretrizes no âmbito da saúde pública nacional e mundial para promover o desenvolvimento infantil e o  envelhecimento ativo.
- Diagnosticar os principais transtornos do desenvolvimento.
- Reconhecer os principais desafios do envelhecimento populacional segundo a OMS.
- Entender o conceito de resiliência e sua importância para o desenvolvimento.
- Propor ações terapêuticas de forma crítica com base em conhecimento técnico-científico.
- Ser capaz de avaliar a pessoa de forma global e integrada e não apenas a doença.
- Se reconhecer como tutor de resiliência em potencial na sua ação como profissional de saúde.
- Atitude crítica e raciocínio clínico no atendimento da criança ao idoso.
- Respeitar as pessoas idosas.

Disciplina:

EMENTA DA DISCIPLINA

COMPETÊNCIAS DA DISCIPLINA

1 - - Desenvolvimento do Sistema Nervoso Humano
2 - - O Neonato
3 - O lactente
4 - O pré-escolar
5 - O escolar
6 - Ambiente e saúde mental infantil: Leitura em sala do artigo disponível no portal Influências ambientais na saúde mental da criança
7 - 1ª consulta: Marco Introdutório
8 - Ficha de acompanhamento do desenvolvimento do MS
9 - Figuras de Gesell e Teste de Goodenough-Harris (Draw-A-Man Test)
10 - Apresentação por grupos dos exercícios resolvidos sobre vigilância do desenvolvimento com valor total de 10 pontos com peso 1 na AV1
11 - Mapas conceituais: apresentação e características, seu uso na construção do conhecimento e como instrumento de avaliação na disciplina
12 - Apresentação de 4 mapas conceituais em grupos com valor total de 10 pontos com peso 1 na AV1 sobre os temas da aula 2
13 - O adolescente
14 - O brincar e a socialização
15 - Neurobiologia da Linguagem
16 - Neurobiologia da atenção e da percepção
17 - Neurobiologia da memória e aprendizagem
18 - Neurobiologia do envelhecimento
19 - Envelhecimento ativo- perspectivas da OMS
20 - Demências e avaliação cognitiva do idoso: Mini mental; teste do relógio
21 - Seminário sobre Transtornos do Desenvolvimento: D. de Alzheimer
22 - - Família e desenvolvimento
23 - Resiliência

PROGRAMA DA DISCIPLINA

BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA

      BÁSICA
          * LUNA, Rafael Leite; SABRÁ, Aderbal. Medicina de família: saúde do adulto e do idoso. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.
(reimpressão 2012).
          * MARTINS, Milton de Arruda. Clínica médica: atuação da clínica médica, sinais e sintomas de natureza sistêmica, medicina preventiva,
saúde da mulher, envelhecimento e geriatria, medicina laboratorial na prática médica. Barueri: Manole, 2009-2016. v.1.
(Minha Biblioteca)

          * SILVA, Rose Mary Ferreira Lisboa. Tratado de semiologia médica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014.
(Minha Biblioteca)

      COMPLEMENTAR
          * FREITAS, Elizabete Viana de. Tratado de geriatria e gerontologia. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016.
(Minha Biblioteca)

          * KLIEGMAN, Robert M. (Ed.). Nelson tratado de pediatria. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009-2018. 2v.
          * LENT, Roberto. Cem bilhões de neurônios: conceitos fundamentais da neurociência. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2010.
          * MORAES, Edgar Nunes de. Princípios básicos de geriatria e gerontologia. Belo Horizonte: COOPMED, 2008.
          * RAMOS, Luiz Roberto (Coord.); CENDOROGLO, Maysa Seabra. Guia de geriatria e gerontologia. 2. ed. Barueri: Manole, 2011.
(Minha Biblioteca)
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  DADOS DA DISCIPLINA

IBC220 - FARMACOLOGIA MEDICA

Carga Horária: 120     Créditos: 6     Fase: 4

Fundamentos de farmacologia destacando a farmacocinética, a farmacodinâmica, os medicamentos que interferem com a transmissão simpática e
parassimpática, bloqueadores neuromusculares, função e terapêutica medicamentosa na dor e na resposta imune-inflamatória, fármacos que agem
sobre sangue e abuso de drogas. Proporciona ênfase em uma visão terapêutica racional.

3.1-Identificação das interações medicamentosas em seres humanos.
3.2- Reconhecimento das drogas de prescrição permitidas ao médico brasileiro.
3.3-Atuação ética, com responsabilidade social;
3.4- Prescrição de fármacos e orientações médicas específicas relacionadas ao uso de fármacos.

Disciplina:

EMENTA DA DISCIPLINA

COMPETÊNCIAS DA DISCIPLINA

1 - Apresentação do curso, história e conceitos.
2 - Métodos de investigação farmacológico-clínicos.
3 - Formas farmacêuticas e vias de administração
4 - Absorção e distribuição dos fármacos.
5 - Biotransformação e excreção dos fármacos
6 - Farmacocinética clínica.
7 - Mecanismos de ação.  Cronofarmacologia.
8 - Mecanismos básicos de interações medicamentosas
9 - Reações adversas aos fármacos.  Abuso de drogas
10 - Discussão de casos clínicos.
11 - Introdução à farmacologia do SNA.  Adrenérgicos
12 - Antiadrenérgicos.  Colinomiméticos.  Anticolinesterásicos
13 - Antimuscarínicos
14 - Bloqueadores neuromusculares
15 - Hipnoanalgésicos.  Anestésicos locais
16 - Glicocorticóides.
17 - Analgésicos, anti-inflamatórios e antipiréticos.
18 - Histamina e anti-histamínicos
19 - 5-HT e fármacos relacionados
20 - Farmacologia do sangue

PROGRAMA DA DISCIPLINA

BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA

      BÁSICA
          * FINKEL, Richard et al. Farmacologia ilustrada. Porto Alegre: Artmed, 2013-2016.
(Minha Biblioteca)

          * GOLAN, David E.; TASHJIAN, Armen H.; ARMSTRONG, Ehrin J. Princípios de farmacologia: a base fisiopatológica da farmacoterapia. Rio
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009-2014.
          * KATZUNG, Bertram G. Farmacologia básica e clínica. Porto Alegre: AMGH, 2008-2017.
(Minha Biblioteca)

      COMPLEMENTAR
          * BRUNTON, Laurence L.; CHABNER, Bruce A.; KNOLLMANN, Björn C. (Ed.). As bases farmacológicas da terapêutica de Goodman e
Gilman. 12. ed. Porto Alegre: AMGH, 2012.
(Minha Biblioteca)

          * CRAIG, Charles R.; STITZEL, Robert E. Farmacologia moderna: com aplicações clínicas. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005.
(reimpressão 2008).
          * FUCHS, Flávio Danni; WANNMACHER, Lenita. Farmacologia clínica. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010.
(Minha Biblioteca)

          * RANG, H. P. et al. Rang e Dale: farmacologia. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016.
          * SILVA, Penildon. Farmacologia. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010.
(Minha Biblioteca)
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  DADOS DA DISCIPLINA

EMD216 - NUTRICAO

Carga Horária: 60     Créditos: 3     Fase: 4

Avaliação do crescimento pondo-estatural, o aspecto nutricional do lactente, da criança e do adolescente, e suas vertentes patológicas (desnutrição,
deficiências de vitaminas e de oligoelementos, obesidade, distúrbios do equilíbrio hidroeletrolítico e ácido-básico), que constituem marcadores
sociais e culturais e são determinantes fundamentais da saúde populacional. Reconhecer as repercussões bio-psico-sociais destes indicadores de
saúde, crescimento e nutrição, é determinar a qualidade do ambiente psicossocial e das correlações com doenças crônicas concomitantes.

3.1 Interpretar corretamente os gráficos de crescimento correlacionando com quadro clínico.
3.2 Estimular a busca ativa do conhecimento complementando as atividades teóricas com a realização de seminários.
3.3 Desenvolver a capacidade de síntese e de organização do raciocínio de forma a integrar o conhecimento adquirido com o atual.
3.4 Desenvolver a habilidade do trabalho em grupo
3.6 Aprimorar a linguagem técnica e saber transmiti  la  para o grupo
3.7 Desenvolver raciocínio clínico através da avaliação sistemática de casos clínicos.

Disciplina:

EMENTA DA DISCIPLINA

COMPETÊNCIAS DA DISCIPLINA

1 - 1. Avaliação Antropométrica  parte I      Avaliação do crescimento-  Gráficos e tabelas: OMS/2006:      Velocidade de crescimento(interpretação)
2 - 2. Avaliação Antropométrica  parte I I     Sistemas de avaliação: percentil, escore Z e percentual da mediana.                    Antropometria 
Discussão e resolução de casos clínicos
3 - 3. Aleitamento materno  parte I
4 - 4.  Seminário: Hipoglicemia  Grupo 1 -  apresentação oral em powerpoint com                entrega de material
5 - 5. Aleitamento materno  parte II
6 - 6. Seminário: Vitaminas
7 - 7. Alimentação no 1o ano de vida Alimentação com fórmulas lácteas (preparo de fórmulas com leite de vaca integral  resolução de casos clínicos)
8 - 9. Desnutrição
9 - 10.  Seminário: Deficiência de ferro
10 - 11 Nutrição de Adolescentes
11 - 12. Seminário: Obesidade  na adolescência
12 - 13. Teórica: Desidratação  TRO e hidratação venosa
13 - 14. Desidratação isotônica  Hidratação venosa- casos clínicos.
14 - 15. Desidratação hipotônica.
15 - 17. Desidratação Hipertônica e Conceitos de Equilíbrio ácido-básico: Acidose e alcalose (metabólica e respiratória) e discussão de casos
clínicos
16 - 18. Seminário: Equilíbrio ácido-básico: Acidose Metabólica e Respiratória   grupo 6 e clínicos  apresentação oral  em powerpoint com entrega de
material. Resolução de casos clínicos
17 - 19. Seminário: Equilíbrio ácido-básico: Alcalose Metabólica e Respiratória - grupo7- 10 alunos. Apresentação oral em powerpoint com entrega
de material. Resolução de casos clínicos

PROGRAMA DA DISCIPLINA

BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA

      BÁSICA
          * MARTINS, Cristina. Diagnósticos em nutrição: fundamentos e implementação da padronização internacional. Porto Alegre: Artmed, 2016.
(Minha Biblioteca)

          * SAMPAIO, Helena Alves de Carvalho; SABRY, Maria Olganê Dantas. Nutrição em doenças crônicas: prevenção e controle. 2. ed. São
Paulo: Atheneu, 2014.
          * SHILS, Maurice E. Nutrição moderna na saúde e na doença. Barueri: Manole, 2009-2016.
(Minha Biblioteca)

      COMPLEMENTAR
          * BARROS, Suely Prieto de; ARENA, Eliane Petean; PEREIRA, Andréa Correa. Avaliação antropométrica em pediatria. São Paulo: Ponto
Crítico, 2008.
          * CARVALHO, Marcus Renato de; TAVARES, Luiz Alberto Mussa. Amamentação: bases científicas. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2010.
(Minha Biblioteca)

          * KLIEGMAN, Robert M. (Ed.). Nelson tratado de pediatria. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009-2018. 2v.
          * ONIS, MERCEDES DE (COORD.), World Health Organization; World Health Organization Nutrition For Health And Development. Who child
growth standards: head circunference-for-age, arm circunference-for-age, triceps skinfold-for-age and subscapular skinfold-for-age: methodos and
development. Geneva, Switzerland: World Health Organization, 2007.
          * PRIORE, Silvia Eloiza et al. Nutrição e saúde na adolescência. Rio de Janeiro: Rubio, 2010.
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  DADOS DA DISCIPLINA

EMD218 - PATOLOGIA CLINICA E ANATOMIA PATOLOGICA II

Carga Horária: 120     Créditos: 6     Fase: 4

Os exames laboratoriais realizados pela Patologia Clínica constituem uma importante ferramenta na prática médica, auxiliando o diagnóstico e
conferindo parâmetros clínicos para o acompanhamento e prognóstico. A disciplina relaciona os exames realizados, enfoca os principais
procedimentos metodológicos e práticos e demonstra as variáveis na interpretação favorecendo o andamento da rotina médica. Programa: Coletas
especiais, Uroanálise, Rotinas Imunohematológicas, Coagulograma, Rotinas bioquímicas e imunológicas.

2.1 GERAL
- Conhecer os exames laboratoriais utilizados na prática médica, suas execuções, técnicas e interpretação clínica
- Correlacionas os exames complementares e a coerência clínica.

2.2 ESPECÍFICOS
	Conhecer os exames  realizados no laboratório clínico, suas finalidades e conferir coerência nas suas solicitações;
	Identificar os procedimentos práticos da colheita de amostras e etapas básicas da realização dos exames laboratoriais;
	Reconhecer os procedimentos práticos, variáveis e interligações dos exames bioquímicos, associando a fisiopatologia;
	Executar e avaliar o EAS,  possibilidades confirmatórias e de conduta clínica;

Disciplina:

EMENTA DA DISCIPLINA

COMPETÊNCIAS DA DISCIPLINA

1 - Patologia do sistema cardiovascular
   1.1 - Aterosclerose
   1.2 - Aneurismas
   1.3 - Infarto agudo do miocárdio
   1.4 - Principais cardiomiopatias
   1.5 - Formas de pericardite
   1.6 - Principais miocardites
   1.7 - Principais malformações cardíacas
   1.8 - Principais tipos de endocartide
   1.9 - Principais métodos de diagnóstico: provas bioquímicas, enzimograma (rotina cardíaca) e correlações clínicas.
2 - Patologia pulmonar
   2.1 - Principais distúrbios vasculares (edema, congestão, tromboembolismo, infarto e hipertensão pulmonar)
   2.2 - Doenças bostrutivas crônicas
   2.3 - Principais infeções e neoplasias do pulmão
3 - Patologia disgestória
   3.1 - Esofagites
   3.2 - Gastrite crônica
   3.3 - Úlcera péptica
   3.4 - Doenças inflamatórias intestinais
   3.5 - Principais neoplasias do esôfago, estômago e intestinos
   3.6 - Lesões elementares hepáticas
   3.7 - Hepatites virais e não virais
   3.8 - Principais tipos de cirrose
   3.9 - Hepatocarcinoma
   3.10 - Principais métodos de diagnóstico:  rotina glicêmica, lipidograma, provas bioquímicas e correlações clínicas
4 - Patologia renal
   4.1 - Doenças glomerulares e tubulares
   4.2 - Doenças intersticiais (pielonefrite aguda e crônica)
   4.3 - Doenças vasculares(nefroesclerose benigna e maligna)
   4.4 - Principais neoplasias renais
   4.5 - Principais métodos de diagnóstico: Uroanálise: E.A.S, provas bioquímicas e correlações clínicas
5 - Patologia endócrina
   5.1 - Bócio endêmico
   5.2 - Doença de Graves e tireoidites
   5.3 - Principais tumores da tireóide
   5.4 - Adenomas hipofisários
   5.5 - Principais métodos de diagnóstico: provas bioquímicas, hepatograma e correlações clínicas
6 - Patologia do sistema nervoso central
   6.1 - Lesões elementares
   6.2 - Doenças cerebrovasculares e trauma
   6.3 - Principais infeções e AIDS
   6.4 - Principais neoplasias
7 - Patologia do sistema hemolinfopoiético
   7.1 - Formas de linfadenites
   7.2 - Doença de Hodgkin e linfomas não Hodgkin
   7.3 - Principais métodos de diagnóstico
   7.4 - Marcadores tumorais
   7.5 - Técnicas microbiológicas
8 - Patologia do sistema urogenital masculino
   8.1 - Neoplasias do pênis
   8.2 - Principais neoplasias testiculares
   8.3 - Neoplasia da próstata
   8.4 - Principais métodos de diagnóstico
   8.5 - Marcadores tumorais
   8.6 - Técnicas microbiológicas
9 - Patologia ginecológica
   9.1 - Principais neoplasias da mama
   9.2 - Doença fibrocística
   9.3 - Principais neoplasias ovarianas
   9.4 - Carcinoma de colo uterino
   9.5 - Principais neoplasias do miométrio e endométrio
   9.6 - Principais métodos de diagnóstico: provas bioquímicas e correlações clínicas

PROGRAMA DA DISCIPLINA
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   9.7 - Marcadores tumorais

BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA

      BÁSICA
          * BRASILEIRO FILHO, G. Bogliolo patologia geral. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009-2013.
(Minha Biblioteca)

          * HENRY, John Bernard. Diagnósticos clínicos e tratamento por métodos laboratoriais. 21. ed. São Paulo: Manole, 2012.
(Minha Biblioteca)

          * KUMAR, Vinay et al. Robbins e Cotran, patologia: bases patológicas das doenças. 9. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016.

      COMPLEMENTAR
          * CARVALHO, William de Freitas. Técnicas médicas de hematologia e imuno-hematologia. 8. ed. Belo Horizonte: COOPMED, 2008.
          * FRANCO, Marcello et al. Patologia: processos gerais. 5. ed. São Paulo: Atheneu, 2010.
          * MCCANCE, Kathyrn L. (Ed.). Pathophysiology: the biologic basis for disease in adults and children. 6. ed. Maryland, Us: Mosby Elsevier,
2010.
          * MILLER, Otto. Laboratório para o clinico. São Paulo: Atheneu, 2003.
          * RUBIN, Emanuel (Ed.). RUBIN patologia: bases clinicopatológicas da medicina. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.
(reimpressão 2013).
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  DADOS DA DISCIPLINA

EMD214 - PRATICA MEDICA II

Carga Horária: 160     Créditos: 8     Fase: 4

Aprimoramento e aspectos práticos da prática médica e da relação médico-paciente. Aperfeiçoamento da semiotécnica da anamnese. Grandes
síndromes clínicas. Técnicas elementares e avançadas do exame físico. Aspectos fisiopatológicos das principais doenças e sua relação com os
achados do exame físico.

2.1 Objetivos:
2.1.1 Conhecer os princípios fundamentais da prática médica
2.1.2 Aprimorar os conceitos da adequada relação médico-paciente e pô-los em prática
2.1.3 Conhecer a fundo as fases da anamnese e a maneira correta de executá-la
2.1.4 Realizar as técnicas básicas e avançadas do exame físico
2.1.5 Reconhecer executar de maneira correta as fases do exame físico geral
2.1.6 Reconhecer as principais síndromes clínicas da prática clínica
2.1.7 Conhecer uma diversidade de termos técnicos utilizados na prática clínica quotidiana

2.2 Competências / Habilidades:
2.2.1 Exercitar a prática da anamnese
2.2.2 Despertar a curiosidade clínica
2.2.3 Desenvolver a busca ativa de conhecimentos para melhor compreender os temas trabalhados
2.2.4 Desenvolver atividades em grupo
2.2.5 Ser crítico quanto ao entendimento dos temas abordados
2.2.6 Exercitar e aperfeiçoar as habilidades técnicas para a prática do exame clínico
2.2.7 Estabelecer uma relação adequada com os pacientes

Disciplina:

EMENTA DA DISCIPLINA

COMPETÊNCIAS DA DISCIPLINA

1 - Execução de anamnese completa com um paciente ambulatorial
2 - Discussão da anamnese ambulatorial
3 - Execução de anamnese completa com um paciente internado em Unidade Hospitalar
4 - Discussão da anamnese da Unidade Hospitalar
5 - Execução de anamnese completa em uma Unidade Básica
6 - Discussão da anamnese da Unidade Básica
7 - Oficina de exame físico da cabeça e do pescoço
8 - Oficina de exame físico do aparelho respiratório
9 - Oficina de exame físico do aparelho cardiovascular
10 - Oficina de exame físico do abdome
11 - Prática de exame físico da cabeça e do pescoço
12 - Seminário de síndromes linfoproliferativas
13 - Prática do exame físico do aparelho respiratório
14 - Tosse e dispnéia
15 - Seminário de síndrome de derrame pleural
16 - Prática do exame físico do aparelho cardiovascular
17 - Sopros cardíacos
18 - Caso clínico de dor precordial
19 - Prática do exame físico do abdome
20 - Dor abdominal
21 - Hemorragia digestiva

PROGRAMA DA DISCIPLINA

BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA

      BÁSICA
          * BARBOSA, Adauto Dutra Moraes. Semiologia pediátrica. 2. ed. Rio de Janeiro: Rubio, 2010.
          * BICKLEY, Lynn S. Bates: propedêutica médica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010-2018.
(Minha Biblioteca)

          * PORTO, Celmo Celeno (Ed.). Exame clínico. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008-2017.
(Minha Biblioteca)

      COMPLEMENTAR
          * FAUCI, Anthony S. (Ed.). Harrison medicina interna. 19. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017. 2v.
(Minha Biblioteca)

          * PORTO, Celmo Celeno; PORTO, Arnaldo Lemos. Semiologia médica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014.
(Minha Biblioteca)

          * PUCCINI, Rosana Fiorini; HILÁRIO, Maria Odete Esteves. Semiologia veterinária. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.
(Minha Biblioteca)

          * ROCCO, José  Rodolfo. Semiologia médica. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.
          * RODRIGUES, Yvon Toledo; RODRIGUES, Pedro Paulo Bastos. Semiologia pediátrica. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009.
(Minha Biblioteca)
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  DADOS DA DISCIPLINA

EMD215 - SAUDE COLETIVA III

Carga Horária: 80     Créditos: 4     Fase: 4

Diagnóstico da Comunidade, Tecnologias de Educação em Saúde; saúde, Meio Ambiente e Urbanização; Vigilância em Saúde; Sistema de
Informação em Saúde, Atenção Primária em Saúde.

2.1- Problematizar as condições de saúde no mundo, Brasil e Rio de Janeiro
2.2- Conhecer as tendências do setor saúde
2.3- Elaborar análise situacional de saúde de uma comunidade
2.4- Problematizar os Determinantes Sociais da Saúde
2.5- Elaborar e implementar atividades de educação em saúde
2.5- Manusear os principais sistemas de informação em saúde vigentes no país
2.6- Reconhecer a importância dos registros para a saúde
2.7- Discutir o papel da Atenção Primária em saúde e o Programa Saúde da Família

Disciplina:

EMENTA DA DISCIPLINA

COMPETÊNCIAS DA DISCIPLINA

1 - Análise de situação de saúde
2 - Atenção Primária em saúde
3 - PSF
4 - Vigilância em saúde/Determinantes sociais da Saúde
5 - Vigilância em saúde/Informação em saúde
6 - Sistemas de Informação em saúde

PROGRAMA DA DISCIPLINA

BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA

      BÁSICA
          * ALMEIDA FILHO, Naomar; ROUQUAYROL, Maria Zélia. Introdução a epidemiologia. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.
(reimpressão 2017).
          * CAMPOS, Gastão Wagner de Souza et al. Tratado de saúde coletiva. São Paulo: Hucitec, 2012. (reimpressão 2016).
          * PAIM, Jairnilson Silva; ALMEIDA-FILHO, Naomar de (Org.). Saúde coletiva: teoria e prática. Rio de Janeiro: Medbook, 2014.

      COMPLEMENTAR
          * BARACAT, Edmund Chasa; AMARAL, José Luiz Gomes do; SILVA, Leonardo da (Ed.). Atualização em saúde da família. Barueri: Manole,
2010.
          * CAMPOS, Gastão Wagner de Souza; GUERRERO, André Vinicius. Manual de práticas de atenção básicas: saúde ampliada e
compartilhada. 2. ed. São Paulo: Aderaldo & Rothschild, 2010.
          * COHN, Amélia et al. A saúde como direito e como serviço. 6. ed. São Paulo: Cortez, 2010.
          * HARTZ, Zulmira Maria de Araújo; SILVA, Lígia Maria Vieira da. Avaliação em saúde dos modelos teóricos à prática na avaliação de
programas e sistemas de saúde. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2005.
          * PHILIPPI JUNIOR, Arlindo. Saneamento, saúde e ambiente. São Paulo: Manole, 2005. (reimpressão 2014).
(Minha Biblioteca)
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  DADOS DA DISCIPLINA
EMD223 - BASES MORFO FISIO PATOLOGICAS E CIENTIFICAS DA CLINICA
MEDICA I

Carga Horária: 80     Créditos: 4     Fase: 5

Bactérias e doenças, Mecanismos  moleculares da patogenia  microbiana, classificação dos antimicrobianos, resistência bacteriana, Penicilinas,
cefalosporinas, fluroquinolonas, macrolídios, sulfas, tetraciclinas, cloranfenicol, clindamicina, metronidazol, tetraciclinas, aminoglicosídeos, e drogas
ativas contra micobactérias, resistência bacteriana, Agentes antivirais , fisiopatologia da infecção urinária, das diarréias, fisiopatologia da sepse ,
tuberculose,   Conceitos de fisiopatologia da dor, febre.

3.1 Descrever os mecanismos básicos das principais doenças infecciosas
3.2. Utilizar o principais antimicrobianos
3.3. Discutir aspectos atuais da fisiopatologia das principais patologias infecciosas

Disciplina:

EMENTA DA DISCIPLINA

COMPETÊNCIAS DA DISCIPLINA

1 - - Bactérias e doenças I
2 - - Bactérias e doenças II
3 - - Bactérias e doenças III
4 - Mecanismos moleculares da  patogenia  microbiana
5 - Antimicrobianos: Introdução  Conceitos gerais,  classificação
6 - Penicilinas
7 - Cefalosporinas Fluroquinolonas
8 - Macrolídios, sulfas, tetraciclinas
9 - Cloranfenicol, clindamicina, metronidazol
10 - Tetraciclinas, aminoglicosídeos, e drogas ativas contra micobactérias,
11 - Fisiopatologia da infecção urinária
12 - Fisiopatologia da infecção das diarreias
13 - Fisiopatologia da sepse
14 - Fisiopatologia da tuberculose
15 - Fisiopatologia da febre.
16 - Fisiopatologia da dor.

PROGRAMA DA DISCIPLINA

BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA

      BÁSICA
          * BRUNTON, Laurence L.; PARK, Keith L.; VORSATZ, Carla. Goodman e Gilman: manual de farmacologia e terapêutica. Porto Alegre:
AMGH, 2010 -2015.
(Minha Biblioteca)

          * BRUNTON, Laurence L.; CHABNER, Bruce A.; KNOLLMANN, Björn C. (Ed.). As bases farmacológicas da terapêutica de Goodman e
Gilman. 12. ed. Porto Alegre: AMGH, 2012. (reimpressão 2016).
(Minha Biblioteca)

          * HAMMER, Gary D.; MCPHEE, Stephen J. Fisiopatologia da doença: uma introdução à medicina. 7. ed. São Paulo: AMGH, 2016.
(Minha Biblioteca)

      COMPLEMENTAR
          * BRAUN, Carie Ann; ANDERSON, Cidy Miller. Fisiopatologia: alterações funcionais na saúde. Porto Alegre: Artmed, 2009.
          * FAUCI, Anthony S. (Ed.). Harrison medicina interna. 19. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017. 2v.
(Minha Biblioteca)

          * GOLDMAN, Lee; ANSIELO, Dennis. Cecil medicina. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009-2018. 2v.
          * GROSSAMAN, Sheila; PORTH, Carol. Porth Fisiopatologia. 9. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016. 2v.
(Minha Biblioteca)

          * SILBERNAGL, Sthefan; LANG, Florian. Fisiopatologia: texto e atlas. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2016.
(Minha Biblioteca)
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  DADOS DA DISCIPLINA

EMD221 - INFECTOLOGIA

Carga Horária: 160     Créditos: 8     Fase: 5

As principais doenças infecciosas e parasitárias, inclusive as doenças emergentes causadas por bactérias, vírus, protozoários, helmintos e fungos.
Aspectos epidemiológicos, clínicos, diagnósticos, terapêuticos, de controle e profilaxia. Patologias infecciosas mais comumente observadas na
prática médica, assim como nas políticas públicas de saúde necessárias para o controle destas. Saúde direcionada a um grupo populacional e não
apenas ao indivíduo.

O aluno deve ao final do curso conhecer e estar apto a realizar na área de doenças infecciosas:
3.1 a promoção da saúde e prevenção da ocorrência ou profilaxia, tanto individual como na população em geral;
3.2 a prevenção da evolução das enfermidades infecciosas;
3.3 a indicação ou execução de procedimentos diagnósticos;
3.4 a determinação de procedimentos terapêuticos;
3.5 a prevenção da invalidez ou reabilitação dos enfermos

Disciplina:

EMENTA DA DISCIPLINA

COMPETÊNCIAS DA DISCIPLINA

1 - Introdução ao estudo das doenças infecciosas
2 - Semiologia do aparelho respiratório
3 - Apresentação da disciplina e Resfriado comum
4 - Influenza A (H1N1)
5 - IVAS e sinusite
6 - Sinusite e Infecções da região da órbita
7 - Otite Média
8 - Otoscopia
9 - Infecção de partes moles
10 - Sepse
11 - Doenças exantemáticas I
12 - Doenças exantemáticas II
13 - Doenças exantemáticas
14 - Infecção do trato urinário
15 - Pneumonia comunitária
16 - Faringite
17 - Pneumonias na infância
18 - Casos de pneumonia
19 - Meningite bacteriana aguda
20 - Casos de meningite
21 - Abordagem ambulatorial do paciente com HIV/AIDs
22 - Manejo clínico da infecção pelo HIV / Aids
23 - Infecção pelo HIV / AIDS
24 - AIDS pediátrica I
25 - AIDS: manifestações respiratórias
26 - AIDS: manifestações neurológicas
27 - AIDS pediátrica II
28 - Redução da transmissão vertical do HIV
29 - Manejo clínico da infecção pelo HIV / AIDS em gestantes
30 - Mycoplasma, Clamídia e Síndrome pertussis
31 - Adenites
32 - DST
33 - Leptospirose
34 - Hepatites Agudas I
35 - Hepatites Agudas II
36 - Manejo clínico das Hepatites Agudas
37 - Raiva
38 - Leishmanioses
39 - Malária
40 - Tétano
41 - Meningite bacteriana e meningococcemia
42 - Meningite viral e Encefalite
43 - Infecção hospitalar
44 - ITU na infância
45 - Inf. Congênitas: CMV, Rubéola, HSV, Parvovírus B19
46 - Dengue
47 - Manejo de Dengue
48 - Acidentes ofídicos
49 - Tuberculose I
50 - Tuberculose
51 - Tuberculose II / Meningite por BK
52 - Doença de Chagas
53 - Paracoccidioidomicose
54 - Sífilis congênita
55 - Toxoplasmose congênita
56 - Vacinas PNI
57 - Vacinas não PNI

PROGRAMA DA DISCIPLINA

BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA

      BÁSICA
          * CAMPOS JUNIOR, Dioclécio; ANCONA LOPEZ, Fábio. Tratado de pediatria: Sociedade Brasileira de Pediatria. Barueri: Manole, 2010-
2017. 2v.
(Minha Biblioteca)
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          * COURA, José Rodrigues. Síntese das doenças infecciosas e parasitárias. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.
(Minha Biblioteca)

          * MARQUES, Heloísa Helena de Sousa; SAKANE, Pedro Takanoni; BALDACCI, Evandro Roberto. Infectologia. Barueri: Manole, 2011-2017.

      COMPLEMENTAR
          * BRASIL, Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. Guia de vigilância
epidemiológica. 6. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2007.
          * CIMERMAN, Sérgio; CIMERMAN, Benjamin. Condutas em infectologia. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2011.
          * KLIEGMAN, Robert M. (Ed.). Nelson tratado de pediatria. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009-2018. 2v.
          * SATO, Helene Keico; MARQUES, Silvia Regina (Coord.). Atualidades em doenças infecciosas: manejo e preveção. 2. ed. São Paulo:
Atheneu, 2009.
          * SLAVEN, Ellen M.; STONE, Susan; LOPEZ, Fred A. Doenças infecciosas: diagnóstico e tratamento. Porto Alegre: McGraw-Hill, 2007.
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  DADOS DA DISCIPLINA

IBC216 - MICROBIOLOGIA MEDICA

Carga Horária: 40     Créditos: 2     Fase: 5

Infectologia: a classificação, morfologia, características gerais, fontes e vias de transmissão e patogenia dos principais vírus, bactérias e fungos
causadores de moléstias em humanos.

	Compreender a classificação dos microrganismos, entre vírus, bactérias e fungos.
	Reconhecer as estruturas e fisiologia dos principais microrganismos causadores de moléstias nos seres humanos.
	Compreender os mecanismos de patogenicidade e agressão microbianos ao hospedeiro, além de conhecer as vias de transmissão dos
microrganismos em questão.

Disciplina:

EMENTA DA DISCIPLINA

COMPETÊNCIAS DA DISCIPLINA

1 - Características gerais dos vírus. Bacteriologia - propriedades gerais, classificação, morfologia  e mecanismos de patogenicidade,  epidemiologia e
profilaxia (prevenção). Estafilococos  estafilococcias
2 - Estreptococos e estreptococcias
3 - Família: Enterobacteriaceae Infecções Intestinais - Salmonella - Shigella - Escherichia coli diarreiogênica
4 - Helicobacter pylori  gastrites  Família Vibrionaceae: -Vibrio cholerae
5 - Família: Micobacteriaceae Mycobacterium tuberculosis
6 - - Casos clínicos referentes a infecções por:     Treponema pallidum     Neisseria gonorrhoeae      Leptospira sp    Legionella    Pseudomonas
aeruginosa   Acinetobacter
7 - Características Gerais dos vírus (revisão) e  HIV E AIDS
8 - Hepatites virais Família Herpesviridae
9 - Dengue e Febre Amarela
10 - Família: Micobacteriaceae Mycobacterium leprae Mycobacterias atípicas + Aula prática
11 - Interação microrganismo hospedeiro I + Aula prática
12 - Interação microrganismo hospedeiro II + Aula prática
13 - Vírus do papiloma humano (HPV)

PROGRAMA DA DISCIPLINA

BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA

      BÁSICA
          * JAWETZ, Ernest; MELNICK, Joseph L.; ADELBERG, Edward A. Microbiologia medica de Jawetz, Melnick & Adelberg. Porto Alegre:
AMGH, 2012-2014.
(Minha Biblioteca)

          * SANTOS, Norma Suely de Oliveira; ROMANOS, Maria Teresa Villela; WIGG, Márcia Dutra. Introdução à virologia humana. 2. ed. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. (reimpressão 2011).
(Minha Biblioteca)

          * TRABULSI, Luiz Rachid; ALTERTHUM, Flávio. Microbiologia. São Paulo: Atheneu, 2008-2015.

      COMPLEMENTAR
          * LEVINSON, Warren. Microbiologia médica e imunologia. 13. ed. Porto Alegre: Artmed, 2016.
(Minha Biblioteca)

          * MIMS, Cedric et al. Microbiologia médica. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005-2014.
          * MURRAY, Patrick R.; ROSENTHAL, Ken S.; PFALLER, Michael A. Microbiologia médica. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009-2017.
          * SIDRIM, José Júlio Costa; ROCHA, Marcos Fábio Gadelha. Micologia médica à luz dos autores contemporâneos. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2004. (reimpressão 2012).
          * TORTORA, Gerald J.; FUNKE, Berdell R.; CASE, Christine L. Microbiologia. 10. ed. Porto Alegre: Artmed, 2012.
(Minha Biblioteca)
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  DADOS DA DISCIPLINA

IBC218 - PARASITOLOGIA MEDICA

Carga Horária: 40     Créditos: 2     Fase: 5

Parasitoses causadas por protozoários e helmintos de habitat em meio urogenital, sistema fagocitário monocular, sistema linfático, sanguíneos e
sistêmicos. Fungos de importância médica. Fenômenos da interação parasita-hospedeiro e impactos sociais.

Conhecer a morfologia, a biologia, a patogenia, o ecossistema parasitário, a confirmação diagnóstica, e o ecossistema parasitário, bem como a
epidemiologia das parasitoses, a partir de modelos parasitários (M.P.) que se constituem nos agentes de maior prevalência em nosso país.
Desenvolver no corpo discente a base teórica e prática relativa às parasitoses humanas dentro do ecossistema hospedeiro-parasita, bem como
conhecer os processos reacionais decorrentes do parasitismo e suas conseqüências no decorrer da adaptação parasitária.

Disciplina:

EMENTA DA DISCIPLINA

COMPETÊNCIAS DA DISCIPLINA

1 - Aschelmintes: nematódeos intestinais
2 - Nematódeos: S.stercoralis, Toxocara canis
3 - Nematódeos: Wuchereria, Onchocerca
4 - Teníases, hidatidose, neurocisticercose
5 - Esquistossomose mansoni
6 - Protozoologia: protozoários intestinais, T.vaginalis
7 - Protozoários: Trypanosoma cruzi
8 - Protozoários: Toxoplasma gondii  Escabiose, pediculose
9 - Escabiose, pediculose
10 - Miiase, doenças veiculadas por pulgas

PROGRAMA DA DISCIPLINA

BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA

      BÁSICA
          * NEVES, David Pereira. Parasitologia humana. 12. ed. São Paulo: Atheneu, 2011. (reimpressão 2012).
          * REY, Luís. Bases da parasitologia médica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002-2010. (reimpressão 2015).
(Minha Biblioteca)

          * REY, Luís. Parasitologia: parasitos e doenças parasitárias do homem nos trópicos ocidentais. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2008. (reimpressão 2013).
(Minha Biblioteca)

      COMPLEMENTAR
          * CIMERMAN, Benjamin; CIMERMAN, Sérgio. Parasitologia humana e seus fundamentos gerais. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2005.
(reimpressão 2010).
          * COURA, José Rodrigues. Síntese das doenças infecciosas e parasitárias. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.
(Minha Biblioteca)

          * FOCACCIA, Roberto (Ed.). Tratado de infectologia. 5. ed. São Paulo: Atheneu, 2015. 2v.
          * LACAZ, Carlos da Silva. Tratado de micologia médica. 9. ed. São Paulo: Sarvier, 2002.
          * SATO, Helene Keico; MARQUES, Silvia Regina (Coord.). Atualidades em doenças infecciosas: manejo e preveção. 2. ed. São Paulo:
Atheneu, 2009.
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  DADOS DA DISCIPLINA

EMD219 - PRATICA MEDICA III

Carga Horária: 320     Créditos: 16     Fase: 5

Clínica Médica da criança ao idoso, com ênfase na anamnese tradicional e no exame físico completo, em atividades práticas com participação em
todas as fases do atendimento prestado ao paciente. Construção das habilidades e competências necessárias ao exercício da Medicina  enfatizando
sinais e sintomas, exame físico e diagnóstico sindromico. Atividade teórico-prática, toda ela desenvolvida sob supervisão, em diferentes cenários de
ensino médico. Discussão com os alunos sobre a atividade realizada, correlacionando-a com os conteúdos teóricos que são de domínio para esse
momento do curso.

O curso compromete-se com a formação de um profissional com amplo preparo científico e técnico; dotado de consciência preventiva, identificado
como a realidade sócio-econômica de seu meio. O aluno deve desenvolver habilidades e competências nas técnicas de anamnese, exame físico e
relação médico-paciente nas diversas fases do ciclo biológico, da infância ao envelhecimento e em diversos cenários de prática. O aluno deve
capacitar-se na articulação da prática com a teoria na tentativa de suprir as necessidades básicas de saúde do indivíduo, dafamília e da comunidade.
Objetiva-se ainda formar um médico com mentalidade e atitudes científicas, comprometido como a sua formação continuada.

Disciplina:

EMENTA DA DISCIPLINA

COMPETÊNCIAS DA DISCIPLINA

1 - Semiologia Neurológica
2 - Saúde da Mulher
3 - Geriatria
4 - Clinicando

PROGRAMA DA DISCIPLINA

BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA

      BÁSICA
          * BICKLEY, Lynn S. Bates: propedêutica médica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010-2018.
(Minha Biblioteca)

          * PORTO, Celmo Celeno; PORTO, Arnaldo Lemos. Semiologia médica. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014.
(Minha Biblioteca)

          * PORTO, Celmo Celeno (Ed.). Exame clínico. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008-2017.
(Minha Biblioteca)

      COMPLEMENTAR
          * MARTINS, Milton de Arruda. Clínica médica: atuação da clínica médica, sinais e sintomas de natureza sistêmica, medicina preventiva,
saúde da mulher, envelhecimento e geriatria, medicina laboratorial na prática médica. Barueri: Manole, 2009. v.1.
(Minha Biblioteca)

          * ROCCO, José  Rodolfo. Semiologia médica. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.
          * SANTOS, Itamar de Souza et al. Clínica médica: diagnóstico e tratamento. São Paulo: Sarvier, 2008.
          * SEIDEL, Henry M. Mosbys guide to physical examination. 7. ed. St.Louis: Mosby Elsevier, 2011.
          * YOUNG, Vicent B. Blueprints: clínica médica. 4. ed. Rio de Janeiro: Revinter, 2010.
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  DADOS DA DISCIPLINA
EMD224 - BASES MORFO FISIO PATOLOGICAS E CIENTIFICAS DA CLINICA
MEDICA II

Carga Horária: 80     Créditos: 4     Fase: 6

Bases da epidemiologia. Fisiopatologia e farmacologia da obesidade e síndrome  metabólica. Conceitos de Mecanismos de defesa pulmonar.
Fsiopatologia da tosse e dispnéia. Fisiopatologia e Farmacologia das doenças pulmonares obstrutivas. Fisiopatologia e farmacologia  do
tromboembolismo pulmonar, Fisiopatologia do endotélio. Fisiopatologia e farmacologia da angina de peito. iFisiopatologia e farmacologia da
hipertensão arterial. Fisiopatologia e farmacologia da  insuficiência cardíaca.

.1- Identificar os sinais e sintomas, a fisiopatologia e a epidemiologia das doenças pulmonares e cardiovasculares.
2.2- Definir o perfil epidemiológico destas no Brasil e no estado do Rio de Janeiro.
2.3- Ter entendimento integrado da Patologia, fisiopatologia e epidemiologia.
2.4- Compreender a farmacocinética e os mecanismos de ação das substâncias farmacologicamente ativas que atuam no sistema pulmonar e
cardiovascular
2.5- Estimular a curiosidade e sentido de observação na descoberta de fenômenos científicos integrados.
2.6-Reconhecimento dos processos biológicos, sociais, epidemiológicos e terapêutica farmacológica envolvidos nas doenças do sistema pulmonar e
cardiovascular

Disciplina:

EMENTA DA DISCIPLINA

COMPETÊNCIAS DA DISCIPLINA

1 - Fisiopatologia  da obesidade e síndrome  metabólica I
2 - Epidemiologia
3 - - Farmacologia da obesidade e síndrome  metabólica
4 - Metodologia epidemiológica (analítica)
5 - Estudos epidemiológicos; Série de casos, pesquisa laboratorial e pesquisa populacional
6 - Conceitos de Mecanismos de defesa pulmonar
7 - Indicadores  de saúde I
8 - - Fisiopatologia das  doenças pulmonares      obstrutivas :DPOC
9 - - Indicadores  de saúde II
10 - - Fisiopatologia das doenças pulmonares obstrutivas: Asma
11 - - Eixos dos estudos epidemiológicos
12 - - Farmacologia das doenças pulmonares obstrutivas I
13 - - Estudo Ecológico
14 - -  Farmacologia das doenças pulmonares obstrutivas II
15 - - Estudo de Ensaio Clinico Randomizado
16 - - Fisiopatologia   do tromboembolismo pulmonar.
17 - - Estudo Coorte
18 - -  Farmacologia  do tromboembolismo pulmonar
19 - Estudo Caso Controle
20 - Estudo Transversal
21 - - Fisiopatologia do endotélio
22 - Epidemiologia
23 - - Fisiopatologia da angina de peito.
24 - - Farmacologia da angina de peito I.
25 - - Farmacologia da angina de peito. II
26 - - Fisiopatologia  da hipertensão arterial
27 - - Farmacologia  da hipertensão arterial
28 - -  Fisiopatologia  e farmacologia da  insuficiência cardíaca

PROGRAMA DA DISCIPLINA

BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA

      BÁSICA
          * BRUNTON, Laurence L.;  PARK, Keith L.; VARSATZ, Carla. Goodman e Gilman: manual de farmacologia e terapêutica. Porto Alegre:
AMGH, 2010-2015.
(Minha Biblioteca)

          * BRUNTON, Laurence L.; CHABNER, Bruce A.; KNOLLMANN, Björn C. (Ed.). As bases farmacológicas da terapêutica de Goodman e
Gilman. 12. ed. Porto Alegre: AMGH, 2012. (reimpressão 2016).
(Minha Biblioteca)

          * FOCHESATTO FILHO, Luciano; BARROS, Elvina. Medicina interna na prática clínica. Porto Alegre: Artmed, 2013.
(Minha Biblioteca)

      COMPLEMENTAR
          * DELUCIA, Roberto (Coord.). Farmacologia integrada. 3. ed. Rio de Janeiro: Revinter, 2007.
          * FAUCI, Anthony S. (Ed.). Harrison medicina interna. 19. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017. 2v.
(Minha Biblioteca)

          * GOLDMAN, Lee; ANSIELO, Dennis. Cecil medicina. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009-2018. 2v.
          * GROSSAMAN, Sheila; PORTH, Carol. Porth Fisiopatologia. 9. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016. 2v.
(Minha Biblioteca)

          * SILBERNAGL, Sthefan; LANG, Florian. Fisiopatologia: texto e atlas. Porto Alegre: Artmed, 2006. (reimpressão 2008).
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  DADOS DA DISCIPLINA

EMD225 - CARDIOLOGIA

Carga Horária: 80     Créditos: 4     Fase: 6

Principais características da anatomia cardiovascular, assim como as respectivas funções da dinâmica cardíaca. Anatomia cardíaca, fisiologia,
semiologia cardiovascular, exames complementares, diagnóstico diferencial e tratamento das patologias cardiovasculares mais prevalentes, nas
diversas formas de atendimento cardiológico; no ambulatório eletivo, na sala de emergência e nas unidades coronarianas.

- Conhecer as bases morfo-fisio-patológicas das cardiopatias congênitas e adquiridas.
- Indicar os exames complementares pertinentes e interpretar seus resultados.
- Indicar a terapêutica adequada.
- Aulas teóricas.
- Seminários.
- Atendimento de pacientes em ambulatório de cardiologia e em postos de saúde.

Disciplina:

EMENTA DA DISCIPLINA

COMPETÊNCIAS DA DISCIPLINA

1 - Anatomia cardíaca e Vasos da Base
2 - Fisiologia elétrica e mecânica do coração
3 - Ciclo Cardíaco e Sopros Cardíacos
4 - Exame Físico em Cardiologia
5 - HAS Parte I e II
6 - Pulsos Arteriais e Pulsos Venosos
7 - Febre Reumática
8 - Insuficiência Cardíaca  e EAP
9 - Valvulopatia mitral e Aórtica
10 - Endocardite Infecciosa
11 - Miocardiopatias Dilatada
12 - Miocardiopatia Restritiva, Infiltrativa e Hipertrófica
13 - Doença Coronariana Crônica Estável
14 - Angina Instável e IAM sem supra do ST
15 - IAM com supra do ST
16 - Sindrome Metabólica / Dislipidemia e Ateroesclerose
17 - Noções de Eletrocardiografia
18 - Cardiopatias Congênitas Cianóticas
19 - Cardiopatias Congênitas Acianóticas

PROGRAMA DA DISCIPLINA

BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA

      BÁSICA
          * CANNON, Christopher P.; STEINBERG, Benjamin A.. Cardiologia: baseada em evidências. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2012.
          * LIBBY, Peter (Ed.). Braunwald: tratado de doenças cardiovasculares. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010-2018. 2v.
          * TOY, Eugene C.; PATLAN JR., John T. Casos clínicos em medicina interna. Porto Alegre: AMGH, 2011-2014.
(Minha Biblioteca)

      COMPLEMENTAR
          * BRANDÃO, Andréa A.; AMOEDO, Celso; NOBRE, Fernando. Hipertensão. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.
          * CARVALHO, Antonio Carlos et al. Guia de eletrocardiografia com exercícios comentados. Barueri: Manole, 2012.
(Minha Biblioteca)

          * CLAUSSEN, Claus D. Diagnóstico por imagem: cardiologia. Porto Alegre: Artmed, 2010.
          * FALCÃO, Luiz Fernado dos Reis (Org.). Manual de cardiologia. São Paulo: Roca, 2011.
          * LOPES, Antonio Augusto (Org.). Cardiologia pediátrica. Barueri: Manole, 2011.
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  DADOS DA DISCIPLINA

EMD226 - IMUNOPATOLOGIA E ALERGIA

Carga Horária: 60     Créditos: 3     Fase: 6

Alergia Alimentar e intolerância alimentar (Intolerância à lactose). Imunopatologia do desenvolvimento, da concepção ao nascimento, da infância à
idade adulta. As bases imunológicas da alergia alimentar. Diagnóstico e tratamento da alergia alimentar. As doenças alérgicas alimentares:
mediadas por IgE, mediadas por células e por mediação mista.

3.1 Domínio das bases imunológicas e fisiopatológicas da alergia alimentar(AA).
3.2 Compreensão dos processos patológicos que acometem os pacientes com AA.
3.3 Estudo da AA mediada por IgE.
3.4 Estudo da AA por mediação celular.
3.5 Estudo da AA por mediação mista.
3.6 Domínio do diagnóstico correto da AA.
3.7 Tomada de decisão para o tratamento adequado da AA.
3.8 Análise crítica dos trabalhos científicos da literatura indexada referentes à AA.
3.9 Incentivo à iniciação científica com estímulo à pesquisa clínica em pacientes com AA.
3.10 Participação dos estudantes nas atividades da Liga de AA.

Disciplina:

EMENTA DA DISCIPLINA

COMPETÊNCIAS DA DISCIPLINA

1 - As bases imunológicas da AA. Imunologia do desenvolvimento. Nascemos para ser alérgicos. Fatores predisponentes. Fatores desencadeantes.
Bases epidemiológicas da AA.
2 - Imunopatologia gastrointestinal. Organização do sistema MALT. Apresentação de antígenos. Homing. Circulação enteromamária. Hipótese
higiênica. Maturação Th1 pós natal. O papel da flora entérica.
3 - As bases fisiopatológicas da AA. Resposta Th1 ou Th2 e AA. Citocinas. AA mediada por IgE e a histamina. AA não IgE e outros mediadores.
HNLI. CD4 e CD8. CD56. Eotaxina e Eosinófilos.  Alterações motoras na AA.
4 - Diagnóstico da AA.  Escore para o diagnóstico da AA. Teste cutâneo no diagnóstico da AA. Tratamento da AA. Tratamento dietético. Tratamento
medicamentoso.
5 - Doenças do ciclo enteromamário. Doenças alérgicas alimentares mediadas por IgE.  Doenças alérgicas alimentares mediadas por mecanismo
celular.
6 - Doenças alérgicas alimentares por mecanismo misto. Doença eosinofílica do tubo digestivo.

PROGRAMA DA DISCIPLINA

BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA

      BÁSICA
          * AARESTRUP, Fernando Monteiro. Guia prático de alergia e imunologia clínica: baseada em evidências. São Paulo: Atheneu, 2014.
          * CASTRO, Fábio F. Morato (Coord.). Diagnóstico clínico laboratorial em alergia. Barueri: Manole, 2012.
          * FAUCI, Anthony S. (Ed.). Harrison medicina interna. Porto Alegre: Artmed, 2008-2017. 2v.
(Minha Biblioteca)

      COMPLEMENTAR
          * ABBAS, Abul K.; LICHTMAN, A. H.; POBER, J, S. Imunologia celular e molecular. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012-2015.
          * KLIEGMAN, Robert M. (Ed.). Nelson tratado de pediatria. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009-2018. 2v.
          * LUNA, Rafael Leite; SABRÁ, Aderbal. Medicina de família: saúde do adulto e do idoso. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.
(reimpressão 2012).
          * PORTO, Celmo Celeno; PORTO, Arnaldo Lemos. Semiologia médica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014.
(Minha Biblioteca)

          * RIOS, Magalhães; CARVALHO, Liam C. Pontes de. Alergia clínica: diagnóstico e tratamento. 2. ed. Rio de Janeiro: Revinter, 2007.
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  DADOS DA DISCIPLINA

EMD227 - PNEUMOLOGIA

Carga Horária: 80     Créditos: 4     Fase: 6

A pneumologia na prática generalista. Semiologia, fisiopatologia e patogenia aplicadas do sistema respiratório. As doenças infecciosas, incluindo as
supurativas, mais prevalentes, com suas manifestações clínicas, raciocínio diagnóstico e tratamento. Os derrames pleurais com suas diferentes
etiologias, investigação diagnóstica e tratamento específico. As diferentes apresentações e abordagens das doenças pulmonares obstrutivas agudas
e crônicas. O tromboembolismo, suas apresentações e condutas. As neoplasias pulmonares: da apresentação ao diagnóstico. Tabagismo e a
abordagem para seu abandono

-	Diagnosticar, prevenir e tratar as doenças respiratórias.
-	Promover a reabilitação e a manutenção da qualidade de vida do portador de doença respiratória crônica.
-	Identificar as condições nas quais o encaminhamento ao especialista torna-se necessário.
- Aulas teóricas.
- Aulas práticas: no ambulatório de clínica médica da criança e do adolescente e do adulto  e do idoso; no centro municipal de saúde de Duque de
Caxias  Programa de Controle de Tuberculose.
- Seminários.

Disciplina:

EMENTA DA DISCIPLINA

COMPETÊNCIAS DA DISCIPLINA

1 - Abordagem do paciente com doença respiratória.
2 - Pneumonia Comunitária CMAI Pneumonia Nosocomial CMAI
3 - Pneumonias CMCA
4 - Tuberculose CMAI Doenças Supurativas Pulmonares
5 - Tuberculose CMCA
6 - Bronquiolite viral aguda
7 - Derrame Pleural CMCA
8 - Derrame Pleural CMAI
9 - Tabagismo
10 - Seminário Adulto
11 - Seminário Criança
12 - Asma
13 - Câncer
14 - TVP e Embolia Pulmonar
15 - Fibrose Cística

PROGRAMA DA DISCIPLINA

BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA

      BÁSICA
          * CONDE, Marcus B. Pneumologia e tisiologia: uma abordagem prática. São Paulo: Atheneu, 2009.
          * FALCÃO, Luiz Fernando dos Reis (Org.). Manual de pneumologia. São Paulo: Roca, 2010.
          * GOLDMAN, Lee; ANSIELO, Dennis. Cecil medicina. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009-2018. 2v.

      COMPLEMENTAR
          * CUKIER, Alberto et al. Pneumologia: atualização e reciclagem. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. (reimpressão 2010).
          * GAMA-RODRIGUES, Joaquim José; ADDE, Fabíola Villac; SILVA FILHO, Luiz Vicente Ribeiro Ferreira da (Coord.). Doenças respiratórias.
2. ed. Barueri: Manole, 2011.
          * MARTINS, Milton de Arruda. Clínica médica: doenças cardiovasculares, doenças repiratórias, emergências e terapia intensiva. 2. ed.
Barueri: Manole, 2016. v.2.
(Minha Biblioteca)

          * NERY, Luiz Eduardo; FERNADES, Ana Luisa Godoy (Coord.). Guia de pneumologia. Barueri: Manole, 2006.
          * SILVA, Luiz Carlos Correa da. Pneumologia: princípios e prática. Porto Alegre: Artmed, 2012.
(Minha Biblioteca)
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  DADOS DA DISCIPLINA

EMD220 - PRATICA MEDICA IV

Carga Horária: 320     Créditos: 16     Fase: 6

Clínica Médica, da criança ao idoso. Neste período, os alunos deverão praticar e aprimorar as técnicas de anamnese e exame físico já aprendidas,
com ênfase na construção do raciocínio clínico, diagnóstico sindromico e diagnóstico diferencial. Os alunos terão participação em todas as fases do
atendimento prestado ao paciente, procurando acompanhar sua evolução. Construção das habilidades e competências necessárias ao exercício da
Medicina  complementando e aprimorando o aprendizado do período anterior nas atividades realizadas em cenários hospitalares e ambulatoriais.
Discussão com os alunos sobre a atividade realizada, correlacionando-a com os conteúdos teóricos que são de domínio para esse momento do
curso.

Levar o aluno a desenvolver, praticar e aprimorar as técnicas de anamnese e exame físico do paciente ambulatorial pediátrico, adolescente, adulto e
geriátrico; atender as necessidades básicas de saúde do paciente através de um processo de articulação da prática com a teoria; treinar a formação
de vínculo e desenvolver a construção da relação médico-paciente interpessoal dentro de uma perspectiva humanizada.
Desenvolver, praticar e aprimorar as técnicas de anamnese e exame físico do paciente hospitalizado de todas as faixas etárias, com ênfase no
raciocínio clínico, programação diagnóstica e terapêutica e conhecimento de tecnologia diagnóstica complementar.
Aprimorar, treinar e desenvolver o raciocínio clínico com destaque a competência e resolutividade. Discussão de casos reais e de temas de
relevância prática, destacando consensos e diretrizes das principais doenças envolvidas na prática clínica, na população estudada e atendida e nas
disciplinas em estudo durante o período.

Disciplina:

EMENTA DA DISCIPLINA

COMPETÊNCIAS DA DISCIPLINA

1 - Programa Saude da Familia - da criança ao adolescente e do adulto ao idoso.Participação do aluno em todo o processo de atendimento. Após as
consultas, reunião para discussão dos casos
2 - Assistência farmacêutica - Permitir ao acadêmico de medicina compreender o processo do uso correto do medicamento e tomar as decisões
entendendo que os problemas relacionados aos medicamentos podem levar a resultados negativos da medicação.
3 - CLINICANDO  atividade com metodologia ativa de ensino-aprendizagem que objetiva a reorientação da atitude profissional, através da educação
da afetividade pela exposição dos alunos, em ambiente sustentador, à situações conflituosas. Programa em anex

PROGRAMA DA DISCIPLINA

BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA

      BÁSICA
          * BICKLEY, Lynn S. Bates: propedêutica médica. 10. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010-2018.
(Minha Biblioteca)

          * FAUCI, Anthony S. (Ed.). Harrison medicina interna. Porto Alegre: Artmed, 2008-2017. 2v.
(Minha Biblioteca)

          * PORTO, Celmo Celeno; PORTO, Arnaldo Lemos. Semiologia médica. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014.
(Minha Biblioteca)

      COMPLEMENTAR
          * BALLANTYNE, Christie M.; OKEEFE, James H.; GOTTO, Antonio M. Fundamentos em disciplina e aterosclerose. 4. ed. Porto Alegre:
Artmed, 2010.
          * BAXTER, Karen. Interações medicamentosas de Stockley: referencia rápida. Porto Alegre: Artmed, 2010.
          * LOPES, Antonio Carlos. Medicina ambulatorial. São Paulo: Atheneu, 2006.
          * SANTOS, Itamar de Souza et. al. Clínica médica: diagnóstico e tratamento. São Paulo: Sarvier, 2008.
          * SEIDEL, Henry M. Mosbys guide to physical examination. 7. ed. St. Louis: Mosby Elsevier, 2011.
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  DADOS DA DISCIPLINA
EMD270 - BASES MORFO FISIO PATOLOGICAS E CIENTIFICAS DA CLINICA
MEDICA III

Carga Horária: 80     Créditos: 4     Fase: 7

Fisiopatologia e farmacologia da diabete melito tipo I e II, Fisiopatologia da  glândula adrenal, corticosteróides, constipação intestinal, , fisiopatologia
da icterícia, hipertensão portal e ascite, Fisiopatologia de distúrbios do trato reprodutivo masculino  e feminino

Conceitos fundamentais de fisiopatologia das síndromes clínicas, sendo capazes de avaliar, analisar e resolver problemas da prática clínica, através
de aulas expositivas, discussão e preparo de casos clínicos.Identificar os sinais e sintomas e sua fisiopatologia.
- Conhecer os aspectos funcionais e patológicos dos Sistemas orgânicos.
- Interpretar os sinais e sintomas.
- Discussão e preparo de casos clínicos.
- Aulas práticas.
- Atividades Complementares de Iniciação Científica.

Disciplina:

EMENTA DA DISCIPLINA

COMPETÊNCIAS DA DISCIPLINA

1 - - Fisiopatologia do pâncreas endócrino    Fisiopatologia da diabetes melito tipo I
2 - - Insulinas (farmacologia) -Fisiopatologia da diabetes melito tipo II
3 - - Antidiabéticos  orais
4 - - Fisiopatologia da adrenal :Conceitos gerais  - Fisiopatologia da adrenal: Síndrome de  Cushing
5 - - Insuficiência adrenocortical - Hiperplasia adrenal congênita - Corticosteróides
6 - - Fisiopatologia da a tireóide  - Fármacos antitireoidianos .
7 - - Histamina  - Anti-histamínicos
8 - - Fisiopatologia da  acidez gástrica, úlceras pépticas e doença do refluxo gastroesofágico
9 - -  Farmacologia da  acidez gástrica, úlceras  pépticas e doença do refluxo gastroesofágico
10 - - Fisiopatologia da motilidade intestinal  - Farmacologia dos distúrbios da motilidade intestinal
11 - - Fisiopatologia da icterícia, hipertensão portal e ascite
12 - - Fisiopatologia e farmacologia  dos distúrbios do trato  reprodutivo masculino
13 - - Fisiopatologia e farmacologia  dos distúrbios do trato reprodutivo  feminino
14 - - Fisiopatologia das anemias I
15 - - Fisiopatologia das anemias II
16 - -  Farmacologia das anemias

PROGRAMA DA DISCIPLINA

BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA

      BÁSICA
          * ADELMAN, Daniel et al. Medicina: diagnóstica e tratamento. Porto Alegre: AMGH, 2011.
(Minha Biblioteca)

          * BRUNTON, Laurence L.; CHABNER, Bruce A.; KNOLLMANN, Björn C. (Ed.). As bases farmacológicas da terapêutica de Goodman e
Gilman. 12. ed. Porto Alegre: AMGH, 2012. (reimpressão 2016).
(Minha Biblioteca)

          * BRUNTON, Laurence L.; PARK, Keith L.; VORSATZ, Carla. Goodman e Gilman: manual de farmacologia e terapêutica. Porto Alegre:
AMGH, 2010-2015.
(Minha Biblioteca)

      COMPLEMENTAR
          * GROSSAMAN, Sheila; PORTH, Carol. Porth Fisiopatologia. 9. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016. 2v.
(Minha Biblioteca)

          * MOLINA, Patrícia E. Fisiologia endócrina (Lange). 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2014.
          * SILBERNAGL, Sthefan; LANG, Florian. Fisiopatologia: texto e atlas. Porto Alegre: Artmed, 2006. (reimpressão 2008).
          * SLEISENGER, Marvin H. et al. Sleisenger and Fordtranss gastrointestinal and lever disease. 9. ed. Philadelphia: Saunders, 2010. 2v.
          * VILLAR, L, Lucio (Org.). Endocrinologia clínica. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.
(Minha Biblioteca)
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  DADOS DA DISCIPLINA

EMD232 - ENDOCRINOLOGIA

Carga Horária: 60     Créditos: 3     Fase: 7

Patologias endocrinológicas na criança, no adolescente, no adulto e no idoso, que ocorrem devido a: hiperfunção ou hipofunção das glândulas
endócrinas; alterações morfológicas das glândulas endócrinas; alterações na sensibilidade aos hormônios; tumores específicos; anormalidades
genéticas e síndromes iatrogênicas.

	Promover meios de integração entre os conhecimentos básicos - anatomia, fisiologia, bioquímica e biofísica  aplicados ao sistema Endocrinológico,
permitindo ao aluno reconhecer sinais e sintomas relacionados aos distúrbios endócrinos e diferenciá-los de patologias não endocrinológicas.
	O aluno deverá saber referenciar o paciente endocrinológico ao especialista.

Disciplina:

EMENTA DA DISCIPLINA

COMPETÊNCIAS DA DISCIPLINA

1 - Diabetes mellitus tipo 1 e 2  classificação, diagnóstico, etiopatogenia e tratamento
2 - Complicaçãoes micro e macrovasculares do diabetes (CMAI) Crescimento deficiente (CMCA)
3 - Síndrome metabólica e obesidade (CMAI) Hipopituitarismo e obesidade na infância (CMCA)
4 - Hipo e hipertireoidismo (CMAI) Hipo congênito/tireoidopatias (CMCA)
5 - Nodulo  e Carcinoma de tireóide (CMAI) Puberdade e seus distúrbios (CMCA)
6 - Distúrbios adrenais (CMAI) Hiperplasia adrenal e genitália ambígua (CMCA)
7 - Diabetes mellitus tipo 1 e 2  classificação, diagnostico, etiopatogenia e tratamento
8 - Complicaçãoes micro e macrovasculares do diabetes (CMAI) Crescimento deficiente (CMCA)Síndrome metabólica e obesidade (CMAI)
Hipopituitarismo e obesidade na infância (CMCA)
9 - Hipo e hipertireoidismo (CMAI) Hipo congênito/tireoidopatias (CMCA)
10 - Nodulo  e Carcinoma de tireóide (CMAI) Puberdade e seus distúrbios (CMCA)
11 - Distúrbios adrenais (CMAI) Hiperplasia adrenal e genitália ambígua (CMCA)

PROGRAMA DA DISCIPLINA

BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA

      BÁSICA
          * CARVALHO, Werterer Brunow de; TROSTER, Eduardo Juan; BOUSSO, Albert. Algoritmos em terapia intensiva pediátrica, neonatologia
e emergências pediátricas. São Paulo: Atheneu, 2010. (reimpressão 2011).
          * FAUCI, Anthony S. (Ed.). Harrison medicina interna. Porto Alegre: Artmed, 2008-2017. 2v.
(Minha Biblioteca)

          * SAAD, Mário J. A.; MACIEL, Rui M. B.; MENDONÇA, Berenice B. Endocrinologia: princípios e práticas. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2017.
(Minha Biblioteca)

      COMPLEMENTAR
          * CINTRA, Dennys E.; PAULI, José R.; ROPELLE, Eduardo R. Obesidade e diabetes: fisiopatologia e sinalização celular. São Paulo: Sarvier,
2011.
          * GOLDMAN, Lee; SCHAFER, Andrew I. Cecil medicine. 24. ed. Philadephia: Elsevier, 2010.
          * HALPERN, Alfredo; MANCINI, Marcio C. Obesidade e síndrome metabólica para o clínico. São Paulo: Roca, 2009.
          * LOTTENBERG, Simão Augusto. Manual de diabetes mellitus: liga de controle de diabetes mellitus. São Paulo: Atheneu, 2010.
(reimpressão 2011).
          * MONTE, Osmar et al. Endocrinologia para o pediatra. 3. ed. São Paulo: Atheneu, 2009.
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  DADOS DA DISCIPLINA

EMD230 - GASTROENTEROLOGIA

Carga Horária: 80     Créditos: 4     Fase: 7

Doenças que acometem: esôfago, estômago, intestino delgado e grosso, reto, ânus, fígado, vesícula biliar e pâncreas. Aspectos da
etiofisiopatogenia, clínica e o diagnóstico baseado em exames complementares assim como o estudo dos diagnósticos diferenciais. Abordagem
terapêutica incluindo a indicação de fármacos relevantes e a indicação para realização de procedimentos endoscópicos, radiológicos e cirúrgicos. O
conhecimento das medidas de profilaxia e prevenção inserem-se nestes contextos.

- Estudar as doenças prevalentes em gastroenterologia.
- Discutir os aspectos clínicos básicos estimulando a capacidade para estabelecer diagnóstico diferencial.
- Indicar os exames complementares pertinentes, interpretando os resultados.
- Indicar a terapêutica adequada e considerar custos envolvidos.
- Aulas teóricas.
- Aulas práticas com pacientes.
- Seminários.
- Discussão de artigos científicos.

Disciplina:

EMENTA DA DISCIPLINA

COMPETÊNCIAS DA DISCIPLINA

1 - As bases fisiopatológicas dos distúrbios do movimento de água e eletrólitos no tubo digestório. A dirréia aguda: etiopatogenia, clínica, diagnóstico
e tratamento. A TRO.
2 - As bases fisiopatológicas da diarréia crônica. Etiopatogenia, clínica, diagnóstico e tratamento das principais causas de diarréia crônica. A Doença
Celíaca. A diarréia persistente. As disdissacaridases. Intolerância à lactose.
3 - A diarréia crônica e a Alergia Alimentar.O dignóstico e o tratamento da AA.
4 - Doença do Refluxo Gastro-esofageano. Etiopatogenia, clínica, diagnóstico e tratamento.
5 - Dor abdominal recorrente. Constipação intestinal.
6 - Doenças do pâncreas: a Fibrose Cística. Doenças do fígado: a Colestase neonatal.

PROGRAMA DA DISCIPLINA

BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA

      BÁSICA
          * CARVALHO, Werther Brunow de; TROSTER, Eduardo Juan; BOUSSO, Albert. Algoritmos em terapia intensiva pediátrica, neonatologia
e emergências pediátricas. São Paulo: Atheneu, 2010. (reimpressão 2011).
          * FAUCI, Anthony S. (Ed.). Harrison medicina interna. Porto Alegre: Artmed, 2008-2017. 2v.
(Minha Biblioteca)

          * FOCHESATTO FILHO, Luciano; BARROS, Elvina. Medicina interna na prática clinica. Porto Alegre: Artmed, 2013.
(Minha Biblioteca)

      COMPLEMENTAR
          * DANI, Renato; PASSOS, Maria do Carmo Friche. Gastroenterologia essencial. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.
(Minha Biblioteca)

          * GALVÃO-ALVES, J.; DANI, Renato. Terapêutica em gastroenterologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005.
          * GOLDMAN, Lee; SCHAFER, Andrew I. Cecil medicine. 24. ed. Philadephia: Elsevier, 2010.
          * SDEPANIAN, Vera Lúcia. Gastroenterologia pediátrica: manual de condutas. Barueri: Manole, 2010.
          * ZATERKA, Schiliona; EISIG, Jaime Natan. Tratado de gastroenterologia. São Paulo: Atheneu, 2016.
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  DADOS DA DISCIPLINA

EMD229 - HEMATO-ONCOLOGIA

Carga Horária: 60     Créditos: 3     Fase: 7

Hematopoese normal e patológica. Análise e interpretação dos parâmetros do hemograma. Abordagem inicial do paciente com anemia. Principais
tipos de anemias hereditárias e adquiridas, causadas por distúrbio de produção ou relacionadas a perdas por hemólise ou sangramento. Alterações
quantitativas e qualitativas dos leucócitos. Linfadenopatias. Epidemiologia do câncer. Emergências em oncologia. Neoplasias hematológicas mais
frequentes. Hemostasia: Fisiologia e interpretação dos testes laboratoriais de triagem. Distúrbios de hemostasia congênitos e adquiridos. Noções de
hemoterapia

-  Desenvolver o raciocínio diagnóstico das doenças hematológicas e tumores sólidos mais comuns.
- Proceder ao diagnóstico clínico-laboratorial e diagnóstico diferencial e a indicação dos recursos terapêuticos mais adequados.
- Aulas teóricas.
- Estudo dirigido: baseados na solução de problemas e de casos clínicos com avaliação de assimilação.
- Seminários.

Disciplina:

EMENTA DA DISCIPLINA

COMPETÊNCIAS DA DISCIPLINA

1 - Hematopoese
2 - Hemograma
3 - Anemia: abordagem diagnóstica inicial
4 - Anemia ferropriva ;Anemia megaloblásticas
5 - Anemias hemolíticas; Anemia de doença crônica; Anemia da insuficiência renal; Anemia aplástica
6 - Doença falciforme
7 - Oncologia  conceitos básicos
8 - Linfadenopatias
9 - A criança com suspeita de câncer
10 - Neoplasias Linfoproliferativas
11 - Neoplasias Mieloproliferativas
12 - Gamopatias Monoclonais
13 - Hemostasia: testes laboratoriais
14 - Distúrbios da hemostasia
15 - Hemoterapia e Transplante MO

PROGRAMA DA DISCIPLINA

BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA

      BÁSICA
          * HOFFBRAND, A. V.; MOSS, P. A. H. Fundamentos em hematologia. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 2013.
(Minha Biblioteca)

          * KLIEGMAN, Robert M. (Ed.). Nelson tratado de pediatria. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009-2018. 2v.
          * LORENZI, Therezinha Ferreira. Manual de hematologia: propedêutica e clínica. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.
(reimpressão 2013).
(Minha Biblioteca)

      COMPLEMENTAR
          * CARVALHO, William de Freitas. Técnicas médicas de hematologia e imuno-hematologia. 8. ed. Belo Horizonte: COOPMED, 2008.
          * FIGUEIREDO, Maria Stella; KERBAUY, José; LOURENÇO, Dayse Maria. Guia de hematologia. Barueri: Manole, 2011.
          * HOFFMAN, Ronald et al. Hematology: basic principles and pratice. 5. ed. Philadelphia: Churchill Levingstone, 2009.
          * LORENZI, Therezinha F. (Coord.). Atlas de hematologia: clínica hematológica ilustrada. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.
(reimpressão 2013).
(Minha Biblioteca)

          * WALLACH, Jacques. Interpretação de exames laboratoriais. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. (reimpressão 2011).
(Minha Biblioteca)
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  DADOS DA DISCIPLINA

EMD269 - PRATICA MEDICA V

Carga Horária: 320     Créditos: 16     Fase: 7

Atividades práticas que estimulem a construção das habilidades e competências, em realidades sociais diferenciadas, em consonância com os
princípios da ética e da dignidade humana. Semiotécnica sistematizada por aparelhos e sistemas do indivíduo durante as diferentes fases de seu
ciclo vital, discutindo-se as peculiaridades de cada fase. Desenvolvimento do raciocínio clínico e a capacidade de formulação de hipóteses
diagnósticas sindrômicas e diferenciais, assim como a familiarização com os problemas mais relevantes da área médica, através do ensino baseado
na realidade observada. Formulação por parte do aluno, à partir das hipóteses diagnósticas, do pedido de exames pertinentes ao diagnóstico e
tratamento dos casos clínicos estudados. Atendimento teórico-prático ambulatorial de Clínica Médica da Criança ao Adolescente e do Adulto ao
Idoso além de visitas hospitalares supervisionadas na área de CMCA e CMAI com o objetivo de alcançar perfil de formação profissional generalista
no âmbito da Medicina.

Capacitar o aluno a desempenhar e aprimorar as técnicas de anamnese e exame físico, com desenvolvimento de raciocínio clínico possibilitando
criação de hipóteses diagnósticas com respectivas investigações e terapêutica adequadas.
Estabelecimento do vínculo médico-paciente numa relação que vise de forma humanitária o bem-estar do paciente.
Compreensão de temas médicos através de discussões e de busca ativa de literatura médica.

Disciplina:

EMENTA DA DISCIPLINA

COMPETÊNCIAS DA DISCIPLINA

1 - GINECOLOGIA  atenção a saúde da mulher. Participaçao  do aluno no processo de atendimento.
2 - CLINICANDO  atividade com metodologia ativa de ensino-aprendizagem que objetiva a reorientação da atitude profissional, através da educação
da afetividade pela exposição dos alunos, em ambiente sustentador, à situações conflituosas. Programa em anex

PROGRAMA DA DISCIPLINA

BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA

      BÁSICA
          * FOCHESATTO FILHO, Luciano; BARROS, Elvina. Medicina interna na prática clinica. Porto Alegre: Artmed, 2013.
(Minha Biblioteca)

          * PORTO, Celmo Celeno; PORTO, Arnaldo Lemos. Semiologia médica. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014.
(Minha Biblioteca)

          * TOY, Eugene C.; PATLAN JR., John T. Casos clínicos em medicina interna. Porto Alegre: AMGH, 2011-2014.
(Minha Biblioteca)

      COMPLEMENTAR
          * BALLANTYNE, Christie M.; OKEEFE, James H.; GOTTO, Antonio M. Fundamentos em disciplina e aterosclerose. 4. ed. Porto Alegre:
Artmed, 2010.
          * BICKLEY, Lynn S. Bates: propedêutica médica. 12. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018.
(Minha Biblioteca)

          * BRANDÃO, Andréa A.; AMOEDO, Celso; NOBRE, Fernando. Hipertensão. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.
          * GOLDMAN, Lee; ANSIELO, Dennis. Cecil medicina. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009-2018. 2v.
          * HAY, David W. Blue book: manual prático indispensável: doenças gastrointestinais. Rio de Janeiro: Revinter, 2007.
          * LOTTENBERG, Simão Augusto. Manual de diabetes mellitus: liga de controle de diabetes mellitus. São Paulo: Atheneu, 2010.
(reimpressão 2011).
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  DADOS DA DISCIPLINA
EMD271 - BASES MORFO FISIO PATOLOGICAS E CIENTIFICAS DA CLINICA
MEDICA IV

Carga Horária: 80     Créditos: 4     Fase: 8

Bases da epidemiologia. Aspectos epidemiológicos das  doenças do sistema renal, nervoso e reumatológico. Fármacos antiinflamatórios não-
esteroides. Analgésicos opiodes. Anestésicos locais. Fisiopatologia e farmacologia da epilepsia, ansiedade, depressão e psicose. Transtornos
degenerativos do sistema nervoso central. Drogradição e abuso de drogas. Fisiopatologia e farmacologia das doenças renais.

3.1-  Descrever os mecanismos básicos das principais doenças  do sistema renal, nervoso e reumatológico
3.2- Prescrição, manuseio e administração de fármacos em seres humanos.
3.3- Reconhecimento das reações adversas aos fármacos utilizados em doenças do sistema renal, nervoso e reumatológico
3.4- Apresentar atitudes adequadas no tratamento com seres humanos.
3.5- Definir drogradição e abuso de drogas
3.6 Entender os aspectos epidemiológicos envolvidos nas doenças bem como as medidas preventivas em seus diversos níveis.
3.7- Atuação ética, com responsabilidade social.
3.8- Identificar patologias em análise de tecidos humanos.

Disciplina:

EMENTA DA DISCIPLINA

COMPETÊNCIAS DA DISCIPLINA

1 - Fisiopatologia  da inflamação e febre
2 - Apresentação do Curso: Epidemiologia
3 - Fármacos antiinflamatórios não  esteróides (AINEs) I
4 - Metodologia epidemiológica (analítica)
5 - Estudos epidemiológicos; Série de casos, pesquisa  laboratorial e pesquisa populacional
6 - -  Fármacos antiinflamatórios não  esteróides  (AINEs) II
7 - -  Validade dos testes diagnósticos
8 - - Analgésicos opiodes
9 - -  Medidas de Associação: Risco Relativo Odds Ratio
10 - -  Anestésicos  locais
11 - - Eixos dos estudos epidemiológicos  - Estudo Ecológico
12 - - Fisiopatologia das epilepsias
13 - - Estudo de Ensaio Clinico Randomizado
14 - -  Farmacologia  das epilepsias I
15 - - Estudo Coorte
16 - - Farmacologia  das epilepsias II
17 - - Estudo Caso Controle
18 - - Fisiopatologia  da ansiedade
19 - - Estudo Transversal
20 - - Farmacologia  da ansiedade
21 - - Nivelamento da disciplina  REVISÃO
22 - -  Fisiopatologia  da depressão
23 - - Indicadores de Saúde
24 - -  Farmacologia  da depressão
25 - - Indicadores de Saúde
26 - -   Fisiopatologia  e farmacologia de psicose e mania
27 - - Epidemiologia :  Preparação do seminário
28 - - Metabolismo do água
29 - 1  Parkinson (grupo 1) 2  AVC (grupo 2)
30 - - Fisiopatologia do edema
31 - 3  Lupus Eritematoso Sistêmico (grupo 4) 4  Artrite Reumatoide (grupo 6)
32 - -  Fisiopatologia da insuficiência renal aguda
33 - Fisiopatologia da nefrolitíase
34 - 5  Insuficiencia Renal Cronica (grupo 3) 6 - Nefrolitiase (grupo 5)

PROGRAMA DA DISCIPLINA

BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA

      BÁSICA
          * ADELMAN, Daniel et al. Medicina: diagnóstico e tratamento. Porto Alegre: AMGH, 2011.
(Minha Biblioteca)

          * BRUNTON, Laurence L.; PARK Keith L.; VORSATZ, Carla. Goodman e Gilman: manual de farmacologia e terapêutica. Porto Alegre:
AMGH, 2010-2015.
(Minha Biblioteca)

          * BRUNTON, Laurence L.; CHABNER, Bruce A.; KNOLLMANN, Björn C. (Ed.). As bases farmacológicas da terapêutica de Goodman e
Gilman. 12. ed. Porto Alegre: AMGH, 2012. (reimpressão 2016).
(Minha Biblioteca)

      COMPLEMENTAR
          * ALMEIDA FILHO, Naomar de; BARRETO, Mauricio Lima. Epidemiologia & saúde: fundamentos, métodos e aplicações. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2012.
(Minha Biblioteca)

          * FAUCI, Anthony S. (Ed.). Harrison medicina interna. 19. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017. 2v.
(Minha Biblioteca)

          * KATZUNG, Bertram G. Farmacologia básica e clínica. Rio de Janeiro: AMGH, 2014.
(Minha Biblioteca)

          * MEDRONHO, Roberto de Andrade; BLOCK, Kátia Vergetti; WERNECK, Guilherme Lourenço. Epidemiologia. 2. ed. São Paulo: Atheneu,
2009.
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  DADOS DA DISCIPLINA

EMD231 - NEFROLOGIA

Carga Horária: 60     Créditos: 3     Fase: 8

A nefrologia na prática generalista. O néfron, seus componentes e suas funções. O metabolismo hidroeletrolítico e suas disfunções. As
glomerulopatias e suas características clínicas e laboratoriais. O manuseio das infecções urinárias. A litíase renal e seus distúrbios. A insuficiência
renal, suas causas, quadro clínico e tratamentos. Os distúrbios renais: obstrutivos, tóxicos e hereditários

Geral: Fornecer ao aluno o embasamento teórico e prático em nefrologia necessário à prática médica de um clínico generalista, capacitando-os a:
diagnosticar as principais patologias renais e neste caso utilizar recursos diagnósticos e terapêuticos contemporâneos; reconhecer os distúrbios
renais menos prevalentes e encaminha-los de forma adequada; e exercer a medicina preventiva da disfunção renal.
Específicas: Proporcionar ao aluno meios de:
Reconhecer as principais estruturas anatômicas e histológicas renais, correlacionando-as com a fisiologia renal;
Identificar as patologias renais de maior prevalência e descrever seu quadro clínico;
Discutir aspectos atuais da fisiopatologia das principais patologias renais;
Aplicar adequadamente os mais importantes métodos diagnósticos em nefrologia e interpretar seus resultados;
Utilizar recursos terapêuticos adequados e atuais;
Reconhecer os distúrbios mais freqüentemente implicados no desenvolvimento da disfunção renal.

Disciplina:

EMENTA DA DISCIPLINA

COMPETÊNCIAS DA DISCIPLINA

1 - Exames Complementares na Nefrologia
2 - Revisão de Anatomia e Fisiologia
3 - GNDA
4 - Doença por Lesão Mínima
5 - Síndrome Nefrítica
6 - Síndrome Nefrótica
7 - Síndrome Hemolítico-urêmica
8 - Nefropatias Hereditárias
9 - Glomerulopatias Secundárias e Nefropatia Diabética
10 - Fisiologia Tubular
11 - Distúrbio Hidroeletrolítico  Sódio
12 - Distúrbio Hidroeletrolítico  Potássio
13 - Distúrbio Ácido-Básico
14 - Infecção Urinária
15 - Hipertensão na Infância
16 - Uropatia obstrutiva
17 - Doença cística
18 - Doenças vasculares do rim
19 - Insuficiência renal agudaInsuficiência Renal Crônica
20 - Diálise
21 - Transplante Renal
22 - Refluxo Vésico-ureteral
23 - Litíase Renal

PROGRAMA DA DISCIPLINA

BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA

      BÁSICA
          * ANDRADE, Maria Cristina de; CARVALHAES, Tomas de Abreu (Orgs.). Nefrologia para pediatras. São Paulo: Atheneu, 2010.
          * CARVALHO, Francisco José Werneck de. Nefrologia em geriatria. Rio de Janeiro: Rubio, 2008.
          * ZATZ, Roberto (Org.). Bases fisiológicas da nefrologia. Rio de Janeiro: Atheneu, 2011. (reimpressão 2012).

      COMPLEMENTAR
          * BARROS, Elvino J. et al. Nefrologia: rotinas, diagnóstico e tratamentos. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2006.
(Minha Biblioteca)

          * KIRSZTAJN, Gianna Mastroianni. Diagnóstico laboratorial em nefrologia. São Paulo: Sarvier, 2010.
          * RIELLA, Miguel Carlos. Princípios de nefrologia e distúrbios hidroeletrolíticos. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010.
(Minha Biblioteca)

          * SCHOR, Nestor (Ed.). Bases moleculares da nefrologia. São Paulo: Atheneu, 2004.
          * TOPOROVSKI, Julio et al. Nefrologia pediátrica. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.
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  DADOS DA DISCIPLINA

EMD233 - NEUROLOGIA

Carga Horária: 80     Créditos: 4     Fase: 8

Exame neurológico e raciocínio clínico: enfermidades neurológicas mais prevalentes e de maior impacto bio-psico-social-econômico, que tenham
origem adquirida, congênita ou genética, em adultos e idosos (CMAI), da criança e adolescenscente (CMCA).

-	Desmistificar a idéia de ser a neurociência e a neurologia propriedades exclusivas do neurologista, verificando que tais conhecimentos estão
presentes em todas as áreas do conhecimento médico.
-	Integrar de forma plena os conhecimentos das neurociências básicas (neuroanatomia, biofísica, bioquímica neurofisiologia, neurofarmacologia) aos
da semiologia geral e neurológica e aos do raciocínio clínico.
-	Saber realizar os diagnósticos sindrômico e topográfico. Somente após a definição dos dois, estabelecer diagnóstico etiológico.
-	Identificar as doenças neurológicas mais comuns na rotina da clínica médica, da geriatria e da pediatria.
-	Capacitar para a avaliação do impacto bio-psico-social-econômico ocasionado pelas doenças neurológicas.
-	 Capacitar para busca de elaboração de críticas e de formulação de sugestões relativas ao planejamento e implementação de projetos que
envolvam pacientes neurológicos.
- Discutir diagnósticos, condutas terapêuticas e diagnósticos diferenciais através de problematização de situações, quer quando se discute pacientes
reais quanto hipotéticos.
- Saber se conduzir diante de situações de urgência e de emergência que acometem os pacientes neurológicos.
- Compreender a arte do exame clínico, o desenvolvimento do exame clínico e a contextualização do enfermo diante da doença que o acomete.
- Conceituar o exame complementar assim como ele é  complementação do diagnóstico clínico-
-  Reconhecer os principais exames complementares e as principais terapêuticas utilizados na neurologia.
- Estimular a elaboração de trabalhos científicos, o intercâmbio com outros serviços de neurologia e a participação em congressos, simpósios,
jornadas e semanas científicas.

Disciplina:

EMENTA DA DISCIPLINA

COMPETÊNCIAS DA DISCIPLINA

1 - Semiologia Neurológica
2 - Exame Neuro evolutivo
3 - Demências
4 - Doenças neuromusculares
5 - Epilepsia
6 - Convulsões na infância + Epilepsia na infância
7 - Distúrbios do sono
8 - Cefaléias
9 - Parkinson
10 - Esclerose múltipla + Doença do Neurônio Motor
11 - Neuroectodermatoses+ transtornos neurológicos de período neonatal+desordens do movimento
12 - Doença do nervo periférico
13 - Transtornos do desenvolvimento
14 - Coma + TRM
15 - Morte + Tumores do SNC

PROGRAMA DA DISCIPLINA

BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA

      BÁSICA
          * BERTOLUCCI, Paulo Henrique Ferreira et al. Neurologia: diagnóstico e tratamento. 2. ed. Barueri: Manole, 2016.
(Minha Biblioteca)

          * HAY, William W. Current pediatria: diagnóstico e tratamento. 22. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.
(Minha Biblioteca)

          * LUNA, Rafael Leite; SABRÁ, Aderbal. Medicina de família: saúde do adulto e do idoso. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.
(reimpressão 2012).

      COMPLEMENTAR
          * BAHER, Mathias; FROTSCHER, M. Duus, diagnóstico topográfico em neurologia. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.
          * CAMPBELL, William W. De Jong, o exame neurológico. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007.
(Minha Biblioteca)

          * MISULIS, Karl E.; HEAD, Thomas C. Netter: neurologia essencial. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.
          * ROWLAND, Lewis P. Merritt: tratado de neurologia. 12. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.
(Minha Biblioteca)

          * SANVITO, Wilson Luiz. Propedêutica neurologia básica. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2010.
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  DADOS DA DISCIPLINA

EMD222 - PRATICA MEDICA VI

Carga Horária: 320     Créditos: 16     Fase: 8

Atividades práticas que estimulem a construção das habilidades e competências, em realidades sociais diferenciadas, em consonância com os
princípios da ética e da dignidade humana. Semiotécnica sistematizada por aparelhos e sistemas do indivíduo durante as diferentes fases de seu
ciclo vital, discutindo-se as peculiaridades de cada fase. Desenvolvimento do raciocínio clínico e a capacidade de formulação de hipóteses
diagnósticas sindrômicas e diferenciais, assim como a familiarização com os problemas mais relevantes da área médica, através do ensino baseado
na realidade observada. Formulação por parte do aluno, à partir das hipóteses diagnósticas, do pedido de exames pertinentes ao diagnóstico e
tratamento dos casos clínicos estudados, com ênfase em tratamento e prognóstico. Atendimento teórico-prático ambulatorial de Clínica Médica da
Criança ao Adolescente e do Adulto ao Idoso além de visitas hospitalares supervisionadas na área de CMCA e CMAI com o objetivo de alcançar
perfil de formação profissional generalista no âmbito da Medicina.

Desenvolver o raciocínio clínico e a capacidade de formulação de hipóteses diagnósticas sindrômicas e diferenciais, assim como a familiarização
com os problemas mais relevantes da área médica, através do ensino baseado na realidade observada.
Formular por parte do estudante, à partir das hipóteses diagnósticas do pedido de exames pertinentes ao diagnóstico e formulação da receita médica
para tratamento dos casos clínicos estudados.

Disciplina:

EMENTA DA DISCIPLINA

COMPETÊNCIAS DA DISCIPLINA

1 - Treinamento em atenção básica de suporte a vida e atendimento pré hospitalar
2 - TECNICA CIRURGICA  difusão de conceitos e praticas na área de pequenas e medias cirurgias com ênfase generalista abordando
procedimentos cirúrgicos, técnicas e terapêuticas cirúrgicas.
3 - RADIOLOGIA  introdução aos conceitos básicos e de diagnostico por imagem, conceitos e aspectos semiológicos, assim como, diretrizes que
norteiam a especialidade de medicina em radiologia.

PROGRAMA DA DISCIPLINA

BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA

      BÁSICA
          * FOCHESATTO FILHO, Luciano; BARROS, Elvina. Medicina interna na prática clinica. Porto Alegre: Artmed, 2013.
(Minha Biblioteca)

          * MARCHIORI, Edson; SANTOS, Maria Lúcia dos. Introdução a radiologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009-2015.
(Minha Biblioteca)

          * PORTO, Celmo Celeno (Ed.). Exame clínico. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008-2017.
(Minha Biblioteca)

      COMPLEMENTAR
          * BALLANTYNE, Christie M.; OKEEFE, James H.; GOTTO, Antonio M. Fundamentos em dislipidemia e aterosclerose. 4. ed. Porto Alegre:
Artmed, 2010.
          * BRANDÃO, Andréa A.; AMOEDO, Celso; NOBRE, Fernando. Hipertensão. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.
          * BRUNTON, Laurence L.; CHABNER, Bruce A.; KNOLLMANN, Björn C. (Ed.). As bases farmacológicas da terapêutica de Goodman e
Gilman. 12. ed. Porto Alegre: AMGH, 2012.
(Minha Biblioteca)

          * KLIEGMAN, Robert M. (Ed.). Nelson tratado de pediatria. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009-2018. 2v.
          * MONTEIRO, Ernesto Lentz de Carvalho; SANTANA, Euclides Matos. Técnica cirúrgica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.
(reimpressão 2012).
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  DADOS DA DISCIPLINA

EMD228 - REUMATOLOGIA

Carga Horária: 60     Créditos: 3     Fase: 8

Introdução, Drogas em Reumatologia, conceitos básicos da especialidade, Doenças reumáticas mais prevalentes  Auto-Imunes (adulto e criança),
Degenerativas (adulto), Mecânico-Posturais (adulto e criança) e Osteometabólicas, (adulto) dando ênfase à etiopatogenia, manifestações clínicas,
diagnósticos diferenciais, exames complementares e tratamento.

A Disciplina de Reumatologia tem com objetivo principal transmitir ao graduando de medicina os conhecimentos básicos necessários desta
especialidade. Ao médico generalista em formação, saber como identificar, diagnosticar e dar o tratamento inicial para as doenças reumáticas mais
freqüentes e reconhecer a disciplina como parte fundamental na formação do raciocínio clínico, tendo como bases o conhecimento adquirido em
aulas teóricas, as discussões em seminários e aplicação prática nos ambulatórios da Especialidade.

Disciplina:

EMENTA DA DISCIPLINA

COMPETÊNCIAS DA DISCIPLINA

1 - INTRODUÇÃO AO EXAME FÍSICO E LABORATÓRIO EM REUMATOLOGIA
2 - DROGAS EM REUMATOLOGIA
3 - ARTRITE REUMATÓIDE E ARTRITES INFECCIOSAS
4 - SÍNDROME DE SJOGREN
5 - ESPONDILOARTRITES, LOMBALGIAS E CERVICALGIAS
6 - REUMATISMOS DE PARTES MOLES
7 - LES + SAF
8 - OSTEOPOROSE
9 - ARTROPATÍAS MICROCRISTALINAS
10 - VASCULITES
11 - ESCLERODERMIA + DERMATOMIOSITE
12 - OSTEOARTRITE
13 - FIBROMIALGIA
14 - DOR NOS MEMBROS
15 - FEBRE REUMÁTICA
16 - ARTRITE IDIOPÁTICA JUVENIL
17 - DOENÇAS DIFUSAS DO TECIDO CONJUNTIVO NA INFÂNCIA
18 - LES NA INFÂNCIA + LUPUS NEONATAL
19 - ESPONDILOARTRITES JUVENIS
20 - VASCULITES NA INFÂNCIA

PROGRAMA DA DISCIPLINA

BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA

      BÁSICA
          * CARVALHO, Marco Antonio P. Reumatologia: diagnóstico e tratamento. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008-2014.
(Minha Biblioteca)

          * OLIVEIRA, Sheila Knupp Feitosa de; RODRIGUES, Marta Cristine Félix. Reumatologia na prática pediátrica. Rio de Janeiro: Revinter,
2001.
          * YOSHINARI, Natalino Hajime; BONFÁ, Eloísa Silva Dutra de Oliveira. Reumatologia para o clínico. 2. ed. São Paulo: Roca, 2011.

      COMPLEMENTAR
          * AZEVEDO, Carlos Eduardo Schettino. Doenças exantemáticas em pediatria e outras doenças mucocutâneas. São Paulo: Atheneu,
1999.
          * CAMPOS JUNIOR, Dioclécio; ANCONA LOPEZ, Fábio. Tratado de pediatria: Sociedade Brasileira de Pediatria. Barueri: Manole, 2010-
2017. 2v.
(Minha Biblioteca)

          * COUTINHO, Maria de Fátima Goulart; BARROS, Ricardo do Rego. Adolescência: uma abordagem prática. São Paulo: Atheneu, 2001.
          * KLIEGMAN, Robert M. (Ed.). Nelsons textbook of pediatric. 19. ed. Philadephia: Saunders, 2011.

Emissão:  16/08/2018 17:49:35DTI - Divisão de Tecnologia da Informação Pagina 49



Curso: 45 - Medicina Formação: MedicinaCurrículo: 215

Portaria MEC n.º 940/94 de 16 de junho de 1994
Rua Professor José de Souza Herdy, 1160 - Jardim 25 de Agosto, Duque de Caxias - RJ - Brasil
CEP: 25071202  Telefone: (21) 2672-7777  www.unigranrio.br

  DADOS DA DISCIPLINA

EMD287 -  INTERNATO - NEONATOLOGIA

Carga Horária: 200     Créditos: 10     Fase: 9

Conceitos, princípios, métodos e procedimentos em pediatria neonatal. Desenvolvimento de uma mentalidade inquisitiva e crítica no sentido
profissional, ético e social. Os objetivos específicos são: estabelecer uma relação adequada com o binômio mãe-filho; avaliar a dinâmica familiar de
cada paciente e os fatores sociais e psicológicos que possam estar influindo no processo patológico ou dele advindo; realizar anamnese e exame
físico de forma adequada, discriminando o normal do patológico; elaborar e discutir hipóteses para o diagnóstico diferencial, sindrômico e etiológico;
fazer uma análise crítica da indicação e dos exames complementares; realizar procedimentos especializados; aplicar corretamente medidas que
visem à manutenção da saúde; analisar e realizar o atendimento do RN em sala de parto e alojamento conjunto; discutir a necessidade e a
importância do atendimento multidisciplinar aos pacientes; analisar criticamente trabalhos de pesquisa, reconhecendo seu papel no desenvolvimento
da neonatologia.

2.1- Estabelecer uma relação adequada com o binômio mãe-filho
2.2- Avaliar a dinâmica familiar de cada paciente e os fatores sociais e psicológicos que possam estar influindo no processo patológico ou dele
advindo
2.3- Realizar anamnese e exame físico de forma adequada, discriminando o normal do patológico
2.4- Elaborar e discutir hipóteses para o diagnóstico diferencial, sindrômico e etiológico
2.5- Fazer uma análise crítica da indicação e dos exames complementares
2.6- Realizar procedimentos especializados; aplicar corretamente medidas que visem à manutenção da saúde
2.7- Analisar e realizar o atendimento do RN em sala de parto e alojamento conjunto
2.8- Conhecer as indicações de encaminhamento para serviços de atendimento mais complexo (UTI neonatal)
2.9- Discutir a necessidade e a importância do atendimento multidisciplinar aos pacientes
2.10- Analisar criticamente trabalhos de pesquisa, reconhecendo seu papel no desenvolvimento da Neonatologia

Disciplina:

EMENTA DA DISCIPLINA

COMPETÊNCIAS DA DISCIPLINA

1 - Boas Práticas O Que é a Perinatologia
2 - Cuidados com o bebê antes, durante e após o nascimento.
3 - Exame Físico do RN a Termo e Exame Físico do RN Prematuro na UTI, no Alojamento Conjunto e Sala de Parto
4 - Distúrbios Respiratórios do RN
5 - Prematuridade
6 - Reanimação Neonatal
7 - Asfixia Neonatal
8 - Classificação de Idade Gestacional (IG),  Peso e adequação IG x Peso
9 - CIUR e Filho de mãe diabética
10 - Icterícia no período neonatal
11 - Aleitamento materno e IHAC.
12 - Sepse  Neonatal
13 - Sífilis congênita
14 - Transmissão vertical de HIV
15 - Apresentação e Discussão de Artigos. Reapresentação do plano de ensino
16 - Discussão de casos clínicos. Estudo dirigido

PROGRAMA DA DISCIPLINA

BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA

      BÁSICA
          * AVERY, Gordon B (Coord.). Neonatologia: fisiopatologia e tratamento do recém-nascido. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007.
(reimpressão 2010).
          * CLOHERTY, John P.; EICHENWALD, Eric C.; STARK, Ann R. Manual de neonatologia. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010.
(reimpressão 2011).
(Minha Biblioteca)

          * SEGRE, Conceição A. M.; COSTA, Helenilce de Paula Fiod; LIPPI, Umberto Gazi. Perinatologia: fundamento e práticas. 3. ed. São Paulo:
Sarvier, 2015.

      COMPLEMENTAR
          * ALVES FILHO, Navalino et al. Perinatologia básica. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.
          * BHERING, Carlos Alberto et al. Práticas e procedimentos em neonatologia: rotinas do Instituo Fernandes Figueira-FIOCRUZ. Rio de
Janeiro: Revinter, 2011.
          * MAGALHÃES, Mauricio; RODRIGUES, Francisco Paulo. Normas e condutas em neonatologia. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2011.
          * MARBA, Sergio Tadeu Martins; MAZZACAPPA FILHO, Francisco. Manual de neonatologia UNICAMP. 2. ed. Rio de Janeiro: Revinter,
2009.
          * VAZ, Flávio Adolfo Costa et al. Neonatologia. Barueri: Manole, 2011.

Emissão:  16/08/2018 17:49:35DTI - Divisão de Tecnologia da Informação Pagina 50



Curso: 45 - Medicina Formação: MedicinaCurrículo: 215

Portaria MEC n.º 940/94 de 16 de junho de 1994
Rua Professor José de Souza Herdy, 1160 - Jardim 25 de Agosto, Duque de Caxias - RJ - Brasil
CEP: 25071202  Telefone: (21) 2672-7777  www.unigranrio.br

  DADOS DA DISCIPLINA

EMD241 - INTERNATO - DERMATOLOGIA

Carga Horária: 40     Créditos: 2     Fase: 9

Conceitos, princípios, métodos e procedimentos em dermatologia.
Realização de anamnese e exame físico dermatológicos de forma adequada discriminando o normal do patológico; descrevo as lesões
dermatológicas; elaboração e discussão hipóteses para o diagnóstico diferencial, sindrômico e etiológico; reconhecimento das principais afecções
dermatológicas de interesse clínico, conhecendo seu mecanismo etiopatogênico e seu tratamento; análise crítica da indicação e dos exames
complementares; realização dos procedimentos dermatológicos simples; aplicação corretamente medidas que visem a manutenção da saúde;
discussão da necessidade e a importância do atendimento multidisciplinar aos pacientes; análise critica dos trabalhos de pesquisa, reconhecendo
seu papel no desenvolvimento da dermatologia.
Dermatoses prevalentes na adolescência e no idoso.

Ao final do curso o aluno deverá estar apto a realizar anamnese e exame físico dermatológicos adequados e elaborar hipóteses diagnósticas,
realizar adequadamente o atendimento dermatológico ambulatorial, conhecer as indicações para encaminhamento para serviços de atendimento
especializado (dermatologia cirúrgica, oncologia, etc..1).

Disciplina:

EMENTA DA DISCIPLINA

COMPETÊNCIAS DA DISCIPLINA

1 - Estrutura e Função da pele e Semilogia Dermatológica.
   1.1 - Histologia da pele normal com sua função e dos anexos cutâneos;
   1.2 - Classificação das lesões elementares da pele segundo Azulay para a descrição do exame físico na Dermatologia.
2 - Piodermites, micoses superficiais e profundas, dermatozoonoses e dermatoviroses:
   2.1 - Apresentação das principais infecções cutâneas superficiais e profundas de etiologia bateriana, fúngica, viral e zooparasitárias, com enfoque
nas etilogias mais prevalentes;
   2.2 - Discussão de diagnósticos diferenciais, métodos diagnósticos e opções terapêuticas.
3 - Eczemas:
   3.1 - Discussão dos principais  eczemas (atópico, seborreico, alérgico, irritante primário, numular, disidrótico, etc.) e seus mecanismos
etiopatolgênicos;
   3.2 - Diferenciação entre eczemas alérgicos e por irritantes primários além de fotoeczema alérgico e não alérgico.
   3.3 - Principais métodos diagnósticos, diagnósticos diferenciais e opções terapêuticas.
4 - Manifestações cutâneas das doenças sistêmicas:
   4.1 - Apresentação das manifestações que acompanham as doenças sistêmicas mais prevalentes além das manifestações cutâneas reveladoras
de doenças sistêmcias importantes;
   4.2 - Diferenciação de paraneoplasias e manifestações que revelam neoplasias;
   4.3 - Discussão sobre tratamento disponíveis.
5 - Acne/Alopecia:
   5.1 - Apresentação dos mecanismos etiopatogêncos responsáveia pela acne, sua classificação, formas especiais de acne e as opções
terapêuticas;
   5.2 - Discussão sobre os diversos tipos de alopecia e diferenciação entre formas cicatriciais e não ciatriciais de alopecia;
   5.3 - Apresentação da alopecia androgenética masculina e feminina e sua classificação (Norwood/Hamilton);
   5.4 - Métodos diagnósticos e diagnósticos diferenciais;
   5.5 - Discussão sobre opções terapêuticas.
6 - Buloses:
   6.1 - Apresentação das principais doenças bolhosas entre elas os pênficos, penfigóide, dermatite herpetiforme, dermatose por IgA lineas, sua
etiopatogenia, os métodos diagnósticos, histopatologia e imunofluorescência além do tratamento disponível.
7 - Psoríase:
   7.1 - Discussão sobre imunologia, etiologia, genética e mecanismos psicossociais envolvidos;
   7.2 - Apresentação das várias formas de apresentação da psoríase com seus diagnósticos diferenciais;
   7.3 - Histopatologia e métodos diagnósticos disponíveis;
   7.4 - Discussão sobre as opções terapêuticas tópicas e sistêmicas e acompanhamento dos pacientes.
8 - Tumores cutâneos:
   8.1 - Apresentação de tema relacionados à educação em saúde com relação à exposição aguda e crônica à luz ultravioleta (malefícios e
benefícios);
   8.2 - Apresentação das neoplasias cutâneas benignas (ceratose seborreica, ceratoacantoma) e malignas (carcinomas basocelular e espinocelular
e melanoma maligno) mais freqüentes e mais importantes na clínica diária;
   8.3 - Reconhecimento de alterações pré-malignas (ceratoses actínicas);
   8.4 - Opções terapêuticas;
   8.5 - Conscientização do aluno enquanto profissionais da área de saúde da necessidade de orientação à população geral quanto à exposição

PROGRAMA DA DISCIPLINA

BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA

      BÁSICA
          * AZULAY, David Rubem. Dermatologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013-2017.
(Minha Biblioteca)

          * FEROLLA, Ana Carolina Junqueira. Dermatologia. São Paulo: Atheneu, 2010. (reimpressão 2011).
          * KEDE, Maria Paulina Villarejo; SABATOVICK, Oleg. Dermatologia estéstica. 3. ed. São Paulo: Atheneu, 2015.

      COMPLEMENTAR
          * FITZPATRICK, Thomas B.; WOLF, Klaus. Fitzpatrick: tratado de dermatologia. 7. ed. Rio de Janeiro: Revinter, 2011. 2v.
          * KANE, Kay Shou-Mei (Coord.). Atlas colorido e texto de dermatologia pediátrica. 2. ed. Rio de Janeiro: Revinter, 2011.
          * SILVA, Marcia Ramos e; CASTRO, Maria Cristina Ribeiro de. Fundamentos de dermatologia. Rio de Janeiro: Atheneu, 2009.
          * TALHARI, Sinesio et al. Hanseníase. 5. ed. Rio de Janeiro: DiLivros, 2015.
          * WOLFF, Klaus; JOHNSON, Richard Allen. Dermatologia de Fitzpatrick: atlas e texto. 7. ed. Porto Alegre: AMGH, 2015.
(Minha Biblioteca)
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  DADOS DA DISCIPLINA

EMD243 - INTERNATO - GENETICA

Carga Horária: 40     Créditos: 2     Fase: 9

Apresentar a Genética Médica como disciplina que lida com a variação genética humana e seus significados e importância na prática médica.
Descrição do papel dos gens nos processos básicos da vida desde o desenvolvimento embrionário-fetal à vida adulta, seus mecanismos de herança,
e suas possíveis alterações ou desvios, com seu amplo aspectro de manifestações clínicas (abortamentos, malformações, síndromes dismórficas,
neopplasias, doenças de manifestação tardia, dentre outras) e diferentes necessidades do cuidar médico sobre os pacientes afetados e seus
familiares. Ampliação dos conhecimentos acerca da gênese das malformações congênitas humanas associadas ou não à ocorrência de atraso no
desenvolvimento/retardo mental, fatores epidemiológicos e formas de prevenção, introduzindo questões de saúde pública. Promove o conhecimento
de métodos e técnicas diagnósticas pré e pós-natais para os diferentes tipos de patologias genéticas. Noções de aconselhamento genético, riscos de
recorrência e sua importância para o planejamento familiar.Questões éticas dos testes diagnósticos preditivos. Apresentar sintética e
articuladamente, os principais enfoques temáticos que compõem o campo de estudo da disciplina.

elencar, de forma clara, as interações teórico-práticas que se pretende que o aluno construa no processo ensino-aprendizagem.
Promover o entendimento das bases genéticas das doenças humanas, seus mecanismos, manifestações e implicações, repercussões e
necessidades.
Desenvolver conhecimentos de semiologia genética tornando o aluno capaz de conduzir uma anamnese clínica, com confecção de heredograma, e
exame morfológico voltados para suspeição ou detecção de possíveis doenças genéticas, ampliando o raciocínio clínico para o diagnóstico,
indicação de exames diagnósticos adequados e conduta multidisciplinar frente a um paciente portador de atraso de desenvolvimento/retardo mental,
dismorfias, malformação congênita, baixa estatura, dentre outras manifestações clínicas.
Reconhecer ou suspeitar de patologias familiares ou fatores de risco pré-concepcional ou pre-natal que demandem aconselhamento genético ou
investigação genética adequadas de forma a intervenções preventivas ou terapêuticas.
Reconhecer ou suspeitar de patologias familiares ou fatores de risco pré-concepcional ou pré-natal que demandem aconselhamento genético ou
investigação genética adequadas de forma a intervenções preventivas ou terapêuticas.

Disciplina:

EMENTA DA DISCIPLINA

COMPETÊNCIAS DA DISCIPLINA

1 - Bases genéticas da hereditariedade. Mecanismos de herança mendeliana e padrões não tradicionais na gênese das doenças humanas.
Síndromes comuns em Pediatria.
2 - Epidemiologia das Anomalias Cromossômicas - Período embrionário, fetal e pós-natal.
3 - Genes do Desenvolvimento e Genes Homeóticos - correlação clínica.
4 - Malformações congênitas - epidemiologia, dismorfologia, semiologia do recém-nascido e da criança.
5 - A criança e o Adolescente com Atraso no Desenvolvimento/Retardo Mental - epidemiologia, etiologias, abordagem diagnóstica  e terapêutica.
6 - Erros Inatos do Metabolismo: suspeição clínica e condução diagnóstica. Noções de terapêutica.
7 - Diagnóstico citogenético, bioquímico e molecular: Métodos, técnicas e indicações.
8 - Métodos de Diagnóstico Pré-Natal: Invasivos e Não invasivos, indicações e limitações.
9 - Aconselhamento Genético

PROGRAMA DA DISCIPLINA

BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA

      BÁSICA
          * GRIFFITHS, Anthony J. F. Introdução à genética.. 10. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.
(Minha Biblioteca)

          * JORDE, Lynn et al. Genética médica. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004-2010.
          * THOMPSON, James S. et al. Genética médica. Rio de Janeiro: Elsevier, 2002-2016.

      COMPLEMENTAR
          * CARAKUSHANSKY, Gerson. Doenças genéticas em pediatria. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001.
          * JONES, Kenneth Lyons; SMITH, David W. Smith's recognizable patterns of human malformation. Philadelphia: Elsevier Saunders, 2006-
2013.
          * PASTERNAK, Jack J. Uma introdução a genética molecular humana. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007.
          * WESTMAN, Judith A. Genética médica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.
          * YOUNG, Ian D. Genética médica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007.
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  DADOS DA DISCIPLINA

EMD242 - INTERNATO - GERIATRIA

Carga Horária: 40     Créditos: 2     Fase: 9

Formação para o atendimento  à pessoa  idosa na atenção básica de saúde. Identificação, abordagem e acompanhamento de síndromes geriátricas
e principais agravos desta faixa etária. Avaliação funcional e cognitiva. Uso de instrumentos em geriatria. Desenvolvimento de plano terapêutico.

Capacitar os alunos do internato a atuarem, de forma diferenciada e qualificada, no atendimento clínico às pessoas idosas internadas e em nível
ambulatorial, conscientizando-os quanto à apresentação distinta das patologias, comorbidades e iatrogenias.

Disciplina:

EMENTA DA DISCIPLINA

COMPETÊNCIAS DA DISCIPLINA

1 - Oferecer recursos teóricos e práticos para auxilar na avaliação e atendimento terapêutico dos idosos evitando sua fragilização a despeito de seu
estado físico e mental.
2 - Abordar o tratamento de forma multidisciplinar
3 - Reforçar a visão não compartimentalizada  do indivíduo
4 - Iniciar prática clínica gerontológica introduzindo a importância de outras categorias profissionais
5 - Propiciar uma visão da abordagem de reabilitação, nas principais síndromes geriátricas instaladas, visando manter vida funcional
6 - Ressaltar a importância de medidas preventivas, de grande valor para a população idosa
7 - Identificar as pessoas de maior risco para quedas e maus tratos
8 - Buscar ativamente perda de memória e quadros depressivos
9 - Incentivar a formação de hábitos e atitudes condizentes com o processo de prfissionalização

PROGRAMA DA DISCIPLINA

BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA

      BÁSICA
          * FREITAS, Elizabete Viana de; PY, Ligia. Tratado de geriatria e gerontologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011-2016.
(Minha Biblioteca)

          * RAMOS, Luiz Roberto (Coord.); CENDOROGLO, Maysa Seabra. Guia de geriatria e gerontologia. 2. ed. Barueri: Manole, 2011.
(Minha Biblioteca)

          * TOMMASO, Ana Beatriz Galhardi di et al. Geriatria: guia prático. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016.
(Minha Biblioteca)

      COMPLEMENTAR
          * DOMINGUES, Marisa Accioly; LEMOS, Naira Dutra. Gerontologia: os desafios nos diversos cenários de atenção. Barueri: Manole, 2010.
          * GERSHMAN, Karen; MCCULLUGH, Dennis M. (Colab.). Blue book: manual prático indispensável: geriatria. 2. ed. São Paulo: Revinter,
2009.
          * JACOB FILHO, Wilson; GORZONI, Milton Luiz. Geriatria e gerontologia: o que todos devem saber. São Paulo: Roca, 2008.
          * MORAES, Edgar Nunes de. Princípios básicos de geriatria e gerontologia. Belo Horizonte: COOPMED, 2008.
          * NERI, Anita Liberalesso; GUARIENTO, Maria Elena. Assistência ambulatorial ao idoso. Campinas: Alínea, 2010.
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  DADOS DA DISCIPLINA

EMD245 - INTERNATO - MEDICINA LEGAL

Carga Horária: 40     Créditos: 2     Fase: 9

-Aspectos médico-legais do exercício da medicina, noções de perícia médica
-Atestado de óbito x encaminhamento para o IML
-Noções de traumatologia forense, tanatologia, psiquiatria forense, sexologia forense e asfixiologia
-Reconhecimento e descrição de lesões
-Prática da elaboração da declaração de óbito

Orientar o aluno quanto às implicações médico-legais do ato médico, quanto à elaboração da Declaração de óbito; inter-relação entre as diversas
especialidades médicas e a lei. Importância dos documentos médico-legais.

Disciplina:

EMENTA DA DISCIPLINA

COMPETÊNCIAS DA DISCIPLINA

1 - INTRODUÇÃO À MEDICINA LEGAL
   1.1 - Conceitos
   1.2 - Perícias e Peritos
   1.3 - Documentos médico-legais
   1.4 - O atestado de óbito
2 - IDENTIFICAÇÃO MÉDICO-LEGAL
   2.1 - Processos de Identificação e noções de Antropologia Forense
3 - TANATOLOGIA FORENSE
   3.1 - Conceito de morte
   3.2 - Causa jurídica de morte
   3.3 - Cronologia da morte
4 - TRAUMATOLOGIA FORENSE
   4.1 - Conceitos e classificação
   4.2 - Importância médico-legal
      4.2.1 - Energias de ordem física: mecânica, barométrica, elétrica e radiante
         4.2.1.1 - Lesões produzidas por ações perfurante, cortante, contundente, perfuro-cortante e corto-contundente
         4.2.1.2 - Armas de Fogo e suas lesões
         4.2.1.3 - Baropatias
         4.2.1.4 - energia térmica e ekétrica
      4.2.2 - Energias de ordem físico-químicas
         4.2.2.1 - Asfixiologia Forense
      4.2.3 - Energias de ordem química
         4.2.3.1 - Ação cáustica e ação sistêmica
5 - SEXOLOGIA FORENSE
6 - PSIQUIATRIA FORENSE
   6.1 - Responsabilidade Penal e Capacidade Civil
   6.2 - Alcoolismo e a lei
   6.3 - Lei de Tóxicos

PROGRAMA DA DISCIPLINA

BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA

      BÁSICA
          * CROCE, Delton; CROCE JÚNIOR. Manual de medicina legal. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2012.
(Minha Biblioteca)

          * FRANCA, Genival Veloso de. Medicina legal. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011-2015.
(Minha Biblioteca)

          * GALVÃO, Luís Carlos C. Medicina legal. 2. ed. São Paulo: Santos, 2013.

      COMPLEMENTAR
          * BENFICA, Francisco Silveira; VAZ, Márcia. Medicina legal. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012-2015.
          * BINA, Ricardo Ambrósio Fazzani. Medicina legal. São Paulo: Saraiva, 2009. (reimpressão 2012).
(Minha Biblioteca)

          * BITTAR, Neusa. Medicina legal descomplicada. 2. ed. São Paulo: Rideel, 2011.
          * FRANÇA, Genival Veloso de. Fundamentos de medicina legal. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.
(Minha Biblioteca)

          * HERCULES, Hygino de Carvalho. Medicina legal: texto e atlas. São Paulo: Atheneu, 2008. (reimpressão 2011).
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  DADOS DA DISCIPLINA

EMD286 - INTERNATO - OBSTETRICIA

Carga Horária: 240     Créditos: 12     Fase: 9

A gravidez através de quatro olhares: as questões fisiológicas da reprodução, o contexto sócio cultural, as principais condições que comprometem a
saúde da mulher e do concepto e, as orientações condutas e procedimentos  que visem à promoção da saúde e do bem estar físico, mental e social
e, à prevenção e adequado tratamento de doenças por meio de cuidados integrais e assistência de qualidade. Este processo é ocorre
essencialmente em cenários hospitalares e ambulatoriais. O canal teórico é desenvolvido paralelamente às atividades práticas, assim como o
sistema de avaliação do aprendizado

Capacitar o aluno para assistir uma gestante normal durante o período pré-natal, interpretar as queixas comuns e fazer adequado rastreamento da
gestação de alto
risco. Conhecer as principais complicações da gravidez.

Disciplina:

EMENTA DA DISCIPLINA

COMPETÊNCIAS DA DISCIPLINA

1 - Gravidez: conceitos gerais, duração e diagnóstico
2 - Repercussões gerais da gravidez sobre o organismo materno
3 - Alterações gerais do organismo
4 - Repercussões afetivas, emocionais e psico-sociais da gravidez.
5 - Assistência Pré-Natal
6 - Estudos dos objetivos da assistência pré-natal.
7 - Noções sobre a estrutura e programação da assistência prénatal.
8 - Estudo do Parto
9 - Noções básicas sobre os elementos do parto sob o ponto de vista mecânico: objeto, trajeto e motor.
10 - Assistência clínica ao parto
11 - Puerpério
12 - O Pós parto imediato
13 - Fisiologia do Puerpério
14 - Assistência Clínica ao Puerpério
15 - Aleitamento materno
16 - Fisiologia e patologias da mama e da lactação
17 - Promoção, Proteção e apoio ao aleitamento materno. Políticas públicas de saúde - IHAC
18 - Hemorragias Obstétricas
19 - Hemorragias da primeira metade da gravidez
20 - Abortamento
21 - Prenhez Ectópica
22 - Coriomas
23 - Hemorragias da segunda metade da gravidez
24 - Descolamento Prematuro da Placenta
25 - Placenta Prévia
26 - Síndromes Hipertensivas na Gravidez.
27 - Conceitos Básicos sobre Gravidez de Alto Risco e Medicina Fetal.
28 - Gravidez Múltipla
29 - Prematuridade e Gestação Prolongada
30 - Doença Hemólitica Perinatal

PROGRAMA DA DISCIPLINA

BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA

      BÁSICA
          * CHAVES NETTO, Hermógenes; SÁ, Renato Augusto Moreira de. Obstetrícia  básica. São Paulo: Atheneu, 2007-2015.
          * CORREA, Mário Dias et al. Noções práticas de obstetrícia. 14. ed. Belo Horizonte: COOPMED, 2011.
          * MONTENEGRO, Carlos Antonio Barbosa; REZENDE FILHO, Jorge de. Rezende obstetrícia fundamental. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2011-2018.
(Minha Biblioteca)

      COMPLEMENTAR
          * BRIQUET, Raul; GUARIENTO, Antonio. Obstetrícia normal. Barueri: Manole, 2011.
          * CABRAL, Antonio Carlos Vieira; REIS, Zilma Silveira Nogueira. Manual de rotinas em obstetrícia e medicina fetal. Belo Horizonte:
COOPMED, 2008.
          * FREITAS, Fernando et al. Rotinas em obstetrícia. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 2011.
(Minha Biblioteca)

          * LEVENO, Kenneth J. Manual de obstetrícia de Williams: complicações na gestação. 23. ed. Porto Alegre: Artmed, 2014.
(Minha Biblioteca)

          * ZUGAID, Marcelo. Zugaid obstetrícia. 3. ed. Barueri: Manole, 2016.
(Minha Biblioteca)
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  DADOS DA DISCIPLINA

EMD292 - INTERNATO - SAUDE MENTAL

Carga Horária: 100     Créditos: 5     Fase: 9

Noções de técnica de entrevista e acolhimento ao paciente com sofrimento psíquico. Panorama dos preceitos das Políticas Públicas de Saúde
Mental e da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) em vigor. Quadros clínicos dos transtornos mentais mais prevalentes na atenção básica:
Transtorno Mentais Comuns (sintomas sem explicação médica, transtornos do humor e de ansiedade). Principais emergências Psiquiátricas:
Agitação psicomotora, delirium e risco de suicídio. Abordagem dos transtornos relacionados ao álcool. Esquizofrenia como exemplo de transtorno
mental grave. Introdução ao tratamento psicofarmacológico destas patologias. O cuidado integral aos pacientes com sofrimento psíquico em especial
atenção ao acompanhamento psicossocial e multiprofissional.

Estabelecer uma relação adequada com o paciente com transtorno mental
 Avaliar a dinâmica do atendimento dos pacientes e saber relaciona-lo aos fatores sociais e psicológicos que se apresentam
 Realizar anamnese de forma adequada
 Elaborar e discutir hipóteses para o diagnóstico diferencial, sindrômico e etiológico
 Fazer uma análise crítica da indicação e dos exames complementares em quadros psiquiátricos
 Discutir as indicações de encaminhamento e atendimento multidisciplinar para serviços de atendimento mais complexo para pacientes com
transtorno mental grave

Disciplina:

EMENTA DA DISCIPLINA

COMPETÊNCIAS DA DISCIPLINA

1 - Política e Saúde Mental e Rede de Atenção Psicossocial
2 - Noções de Psicopatologia
3 - Esquizofrenia
4 - Transtornos do Humor  Antipsicóticos e anticolinérgicos
5 - Antipsicóticos e anticolinérgicos
6 - Depressão e Risco de Suicídio
7 - Somatização e Sintomas Sem Explicação Médica
8 - Antidepressivos e Estabilizadores do Humor
9 - Somatização e Sintomas Sem Explicação Médica
10 - Transtornos Mentais Pelo Uso de Àlcool
11 - Agitação Psicomotora

PROGRAMA DA DISCIPLINA

BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA

      BÁSICA
          * CORDIOLI, Aristides. Psicofármacos: consulta rápida. Porto Alegre: Artmed, 2011.
(Minha Biblioteca)

          * DALGALARRONDO, Paulo. Psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2008.
(Minha Biblioteca)

          * KAPLAN, Harold I.; SADOCK, Benjamin James. Compêndio de psiquiatria: ciências do comportamento e psiquiatria clínica. 9. ed. Porto
Alegre: Artmed, 2007. (reimpressão 2010).

      COMPLEMENTAR
          * CABALLO, Vicente E. Manual para avaliação clínica de transtornos psicológicos: transtorno da idade adulto e relatórios psicológicos.
São Paulo: Santos, 2012.
          * LOUZA NETO, Mario Rodrigues; ELKIS, Hélio. Psiquiatria básica. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2007. (reimpressão 2011).
(Minha Biblioteca)

          * SADOCK, Benjamin James; SADOCK, Virginia Alcott. Manual conciso de psiquiatria clínica. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2008.
          * TOY, Eugene C.; KLAMEN, Debra L. Casos clínicos em psiquiatria. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2014.
(Minha Biblioteca)

          * ZARIT, Steven H.; ZARIT, Judy M. Transtornos mentais em idosos. 2. ed. São Paulo: Roca, 2010.
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  DADOS DA DISCIPLINA

EMD285 - INTERNATO -GINECOLOGIA

Carga Horária: 200     Créditos: 10     Fase: 9

Fisiologia feminina, das principais  condições que comprometem a saúde da mulher. a capacitação dos inte. Este processo é ocorre essencialmente
em cenários ambulatoriais. O canal  teórico é desenvolvido paralelamente às atividades práticas, assim como o sistema de avaliação do aprendizado

- Realização de anamnese e exame físico fazendo registros de todo o atendimento realizado, de maneira clara e precisa, no prontuário.
- Formular possíveis diagnósticos após a coleta das informações obtidas na anamnese indicando possíveis exames complementares que auxiliem na
elucidação diagnóstica.
- Estimular a busca ativa de conhecimentos para melhor entendimento do que foi trabalhado durante a atividade prática.
- Estímulo ao trabalho em equipe.

Disciplina:

EMENTA DA DISCIPLINA

COMPETÊNCIAS DA DISCIPLINA

1 - Semiologia Divisão dos seminários
2 - Ambulatório
3 - Vulvovaginites
4 - DST
5 - Lesões precursoras do colo uterino
6 - Câncer de colo uterino
7 - Seminário - Pré e pós-operatório em  ginecologia.
8 - Ciclo menstrual
9 - Amenorréia
10 - Sangramento uterino disfuncional
11 - Síndrome de ovários policísticos
12 - Climatério
13 - Seminário - DIP
14 - Distúrbios do assoalho pélvico
15 - Incontinência urinária
16 - Patologias benignas da vagina
17 - Ca de vagina
18 - Patologias benignas da vulva
19 - seminário-Ca de endométrio
20 - Doenças benignas da mama
21 - Ca de mama
22 - Patologias benignas dos ovários
23 - Ca de ovário
24 - Seminário - Puberdade
25 - Dismenorréia
26 - Síndrome de tensão pre-menstrual Endometriose Miomatose uterina
27 - Anticoncepção seminário -Infertilidade

PROGRAMA DA DISCIPLINA

BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA

      BÁSICA
          * BEREK, Jonathan S. Berek e Novak tratado de ginecologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008-2014.
(Minha Biblioteca)

          * GIORDANO, Mario Gaspare. Endocrinologia ginecológica e reprodutiva. Rio de Janeiro: Rubio, 2009.
          * HOFFMANN, Barbara L. (Org.). Ginecologia de Williams. Porto Alegre: Artmed, 2011-2014.
(Minha Biblioteca)

      COMPLEMENTAR
          * AVELAR, José Tadeu Campos (Coord.). Manual de doenças da mama: diretrizes da SBM-MG. Rio de Janeiro: Revinter, 2008.
          * BADALOTTI, Mariangela (Org.). Manual de ginecologia. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2009.
          * BANDEIRA, Francisco (Ed.). Endocrinologia ginecológica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.
          * CALLAHN, Tamara L.; CAUGHEY, Saron B. Ginecologia e obstetrícia. 4. ed. São Paulo: Revinter, 2010.
          * FREITAS, Fernando et al. Rotinas em ginecologia. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 2011.
(Minha Biblioteca)
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  DADOS DA DISCIPLINA

EMD253 - INTERNATO - ANESTESIOLOGIA

Carga Horária: 40     Créditos: 2     Fase: 10

Drogas utilizadas na anestesia e sua aplicação anestésica; indicações e complicações, assistência aos pacientes no pré, per e pós-anestésicos
imediato. Tratamento da dor aguda cirúrgica

O estudo das drogas na anestesia e fármacos coadjuvantes; suporte ventilatório através de máscara facial e laríngea; intubação traqueal por via oral
e nasal; tipos de ventilação e de ventiladores mecânicos; técnicas anestésitcas, indicações e complicações; monitorização e assistência aos
pacientes no pré, per e pós-anestésico imediato. Complementando a sequencia teórica a aulas teórico-práticas no Centro Cirúrgico; e no manequim,
para melhor conhecimento dos procedimentos técnicos e manipulação de equipamentos e instrumental, visando primordialmente a fixação do
aprendizado.

Disciplina:

EMENTA DA DISCIPLINA

COMPETÊNCIAS DA DISCIPLINA

1 - Avaliação pré-anestésica
2 - Medicação pré-anestésica
3 - Monitorização e Anestesia
4 - Anestésicos Venosos
5 - Anestésicos inalatórios
6 - Anestésicos apiódes
7 - Anestésicos locais
8 - Bloqueios espinhais
9 - Bloqueador neuromuscular: uso e complicações
10 - Recuperação pós-anestésica e Escala de Aldrete e Kroulik
11 - Confecção e simbologia usada na ficha de anestésica
12 - Aspectos médico-legais das fichas
13 - Intubação traqueal técnicas
14 - Avaliação da dor aguda. Análise por escalas analógicas e visuais (adultos e crianças)
15 - Tratamento da dor pós-operatório
16 - Bloqueios de nervos isolados do membro superior
17 - Bloqueios de nervos isolados do membro inferior
18 - Hidratação durante a anestesia
19 - Parada cardíaca durante a anestesia. Suporte avançado da vida
20 - Recuperação pós-anestésica
   20.1 - Principais complicações
   20.2 - Análise Clínica

PROGRAMA DA DISCIPLINA

BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA

      BÁSICA
          * BARASH, Paul G. Manual de anestesiologia clínica. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 2011-2015.
(Minha Biblioteca)

          * BEHAR, Nino;BADESSA, Guinther Giroldo; FALCÃO, Luiz Fernando dos Reis. Anestesia: abordagem prática. Vila Mariana: Roca, 2014.
(Minha Biblioteca)

          * CANGIANI, Luiz M. Tratado de anestesiologia SAESP. São Paulo: Atheneu, 2011-2017. 2v.

      COMPLEMENTAR
          * AMARAL, José Luiz Gomes do. Guia de anestesiologia e medicina intensiva. Barueri: Manole, 2011.
(Minha Biblioteca)

          * AULER JUNIOR, José Otávio Costa et al. Anestesiologia básica: manual de anestesiologia, dor e terapia intensiva. Barueri: Manole, 2011.
          * BRUNTON, Laurence L.; CHABNER, Bruce A.; KNOLLMANN, Björn C. (Ed.). As bases farmacológicas da terapêutica de Goodman e
Gilman. 12. ed. Porto Alegre: AMGH, 2012.
(Minha Biblioteca)

          * MANICA, James. Anestesiologia: princípios e técnicas. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2004. (reimpressão 2008).
(Minha Biblioteca)

          * MORGAN, G. Edward; MIKHAIL, Maged S.; MURRAY, Michel J. Anestesiologia clínica. 4. ed. Rio de Janeiro: Revinter, 2010.
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  DADOS DA DISCIPLINA

EMD296 - INTERNATO - CIRURGIA PEDIATRICA

Carga Horária: 40     Créditos: 2     Fase: 10

Conceitos, princípios, métodos e procedimentos em cirurgia pediátrica geral e cirurgia pediatria urológica, desde o período neonatal até a
adolescência. Realização de anamnese e exame físico de forma adequada discriminando o normal do patológico; elaboração e discussão hipóteses
para o diagnóstico diferencial, sindrômico e etiológico; análise crítica da indicação e dos exames complementares; realização dos procedimentos
especializados; aplicação corretamente das medidas que visem a manutenção da saúde; discussão da necessidade e a importância do atendimento
multidisciplinar aos pacientes; análise critica de trabalhos de pesquisa, reconhecendo seu papel no desenvolvimento da especialidade.

Ao final do curso o estudante deverá estar apto a realizar anamnese e exame físico adequados, elaborar hipóteses diagnósticas em cirurgia
pediátrica, realizar adequadamente o atendimento, realizar procedimentos ambulatoriais da especialidade, conhecer as indicações para
encaminhamento para serviços de atendimento mais complexo (UTI)

Disciplina:

EMENTA DA DISCIPLINA

COMPETÊNCIAS DA DISCIPLINA

1 - Procedimentos Comuns em Cirurgia Pediátrica
   1.1 - Dissecção venosa
   1.2 - Punção venosa profunda
   1.3 - Uso de cateteres epicutâneos
   1.4 - Toracocentese
   1.5 - Drenagem torácica
2 - Urgências em Cirurgia Pediátrica
   2.1 - Estenose hipertrófica do piloro
   2.2 - invaginação intestinal
   2.3 - Apendicite aguda
   2.4 - Obstrução por Áscaris lumbricoides
   2.5 - Escroto agudo
   2.6 - Traumatismo abdominal
   2.7 - Traumatismo torácico
3 - Cirurgias Ambulatoriais
   3.1 - Hérnia epigástrica
   3.2 - Hérnia umbilical
   3.3 - Hérnia inguinal
   3.4 - Cisto tireoglosso
   3.5 - Cistos e fístulas branquiais
   3.6 - Fimose
   3.7 - Criptorquidia
4 - Cirurgia Neonatal
   4.1 - Atresias/Estenoses intestinais
   4.2 - Defeitos da parede abdominal
   4.3 - Hérnia diafragmática congênita
   4.4 - Enterocolite necrosante neonatal
   4.5 - Doença de Hirschprung
5 - Urologia Pediátrica
   5.1 - Hidronefrose pré-natal
   5.2 - Infecção do trato urinário
   5.3 - Hipospádia
   5.4 - Estenose de junção pielo-ureteral
   5.5 - Duplicidade reno-ureteral
   5.6 - Válvula da uretra posterior
6 - Principais tumores abdominais na infância

PROGRAMA DA DISCIPLINA

BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA

      BÁSICA
          * PETROIANU, Andy. Clinica cirúrgica do colégio brasileiro de cirurgiões. São Paulo: Atheneu, 2010. (reimpressão 2011).
          * SABISTON, David C.; TOWNSEND, Courtney M. Sabiston tratado de cirurgia: a base biológica da prática cirúrgica moderna. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2010-2015. 2v.
          * SOUZA, João Carlos Ketzer de (Org.). Cirurgia pediátrica: teoria e prática. São Paulo: Roca, 2008.

      COMPLEMENTAR
          * LEGOME, Eric; SHOCKLEY, Lee W. Trauma. Cambridge: Cambridge Univ., 2011.
          * MARTINS FILHO, Euclides Dias (Org.). Clínica cirúrgica. Rio de Janeiro: Medbook, 2011.
          * SAAD JUNIOR, Roberto; SZUTAN, Luiz Arnaldo (Ed.). Tratado de cirurgia do CBC. São Paulo: Atheneu, 2009. (reimpressão 2012).
          * SKINOVSKY, James; FERNANDES, Júlio Wilson; PURIM, Kátia Sheyla Malta. Cirurgia ambulatorial. Rio de Janeiro: Revinter, 2009.
          * VIEIRA, Orlando Marques (Coord.). Clínica cirúrgica: fundamentos teóricos e práticos. São Paulo: Atheneu, 2001. 2v. (reimpressão 2006).
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  DADOS DA DISCIPLINA

EMD288 - INTERNATO - CLINICA CIRURGICA I

Carga Horária: 280     Créditos: 14     Fase: 10

Clínica cirúrgica desde seu histórico, prevenção das principais doenças , fatores de risco,  anatomia cirúrgica , fisiopatologia ,  diagnóstico etiológico
e seu tratamento cirúrgico

3.1.    Reconhecer a anatomia cirúrgica das principais estruturas do tórax e abdômen;

3.2.    Diagnosticar patologias passíveis de correção cirúrgica com base no conhecimento do seu quadro clínico;

3.3.    Poder discutir aspectos atuais da fisiopatologia das principais doenças de tratamento cirúrgico;

3.4.    Saber aplicar adequadamente os métodos diagnósticos em cirurgia e interpretar seus resultados;

3.5.    Saber indicar os recursos terapêuticos adequados e atuais, com bases em evidências ;

3.6.    Saber reconhecer e tratar os distúrbios mais freqüentes do trauma;

3.7.     Poder monitorar á beira do leito o paciente cirúrgico com relevância ao seu estado clínico

3.8.	    Saber atuar de forma ética e com responsabilidade social
3.9.	    Saber organizar adequadamente o pensamento e ser hábil na expressão e comunicação
3.10    Desenvolver a capacidade de atuar em equipes multi, pluri e interdisciplinares;

Disciplina:

EMENTA DA DISCIPLINA

COMPETÊNCIAS DA DISCIPLINA

1 - Anatomia e Fisiologia aplicada à Clínica Cirúrgica
2 - Avaliação pré e pos-operatória Risco cirúrgico
3 - Abdomen agudo; hemorrágico, perfurativo, obstrutivo, isquêmico e inflamatório
4 - Trauma; como abordá-lo. Trauma Torácico e Abdominal
5 - Doenças do esôfago, estômago, cólons, fígado e vias biliares, pâncreas
6 - Tumores  do sistema digestório
7 - Alterações endócrinas e metabólicas do trauma
8 - Hérnias da parede abdominal, diagnóstico e tratamento cirúrgico
9 - Aulas expositivas com participação dos alunos em grupo de três, com escolha do tema cirúrgico
10 - Trabalho em grupo a ser apresentado no final do curso

PROGRAMA DA DISCIPLINA

BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA

      BÁSICA
          * ELLISON, E. Christopher; ZOOLLINGER JÙNIOR, Robert M. Zollinger: atlas de cirurgia. 10. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017.
(Minha Biblioteca)

          * PETROIANU, Andy. Clinica cirúrgica do colégio brasileiro de cirurgiões. São Paulo: Atheneu, 2010. (reimpressão 2011).
          * SABISTON, David C.; TOWNSEND Courtney M. Sabiston tratado de cirurgia: a base biológica da prática cirurgica moderna. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2010-2015. 2v.

      COMPLEMENTAR
          * CATANEO, Antônio José Maria; KOBAYASI, Shoiti. Clínica cirúrgica. Rio de Janeiro: Revinter, 2003.
          * FRAGA, Gustavo Pereira; SEVÁ-PEREIRA, Gustavo; LOPES, Luiz Roberto. Atualidades em clínica cirúrgica-intergastro e trauma. São
Paulo: Atheneu, 2011.
          * GAMA-RODRIGUES, Joaquim José (Coord.). Clínica cirúrgica. Barueri: Manole, 2008. 2v.
          * RODRIGUES, Marco Antonio Gonçalves; CORREIA, Maria Isabel T. D.; ROCHA, Paulo Robero Savassi. Fundamentos em clínica
cirúrgica. Belo Horizonte: COOPMED, 2006.
          * VINHAES, José Carlos. Clínica e terapêuticas cirúrgicas. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003.
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  DADOS DA DISCIPLINA

EMD289 - INTERNATO - CLINICA MEDICA I

Carga Horária: 280     Créditos: 14     Fase: 10

Estudo da Clínica Médica, do adolescente ao idoso, com ênfase na anamnese, no exame físico completo, na investigação diagnóstica e no
tratamento, focando o estudo dos diagnósticos diferenciais e o raciocínio clínico, com participação em todas as fases do atendimento prestado ao
paciente. Construção das habilidades e competências necessárias ao exercício da Medicina, desenvolvendo o raciocínio lógico e a análise crítica
nas situações apresentadas ou vivenciadas, enfatizando sempre os preceitos éticos. Atividades teórico-práticas desenvolvidas sempre sob
supervisão. Discussão com os alunos sobre a atividade realizada, correlacionando-a com os conteúdos teóricos que são de domínio para esse
momento do curso.

2.1 Objetivos:
2.1.1 Capacitar o aluno na realização da entrevista médica do adolescente ao idoso, com especial ênfase na história da doença atual.
2.1.2 Capacitar o aluno na realização do exame físico dos diferentes aparelhos e sistemas.
2.1.3 Capacitar o aluno a se relacionar com todo tipo de paciente, em consonância com os princípios éticos e da dignidade humana.
2.1.4 Capacitar o aluno no desenvolvimento do raciocínio clínico, através do estudo dos métodos complementares de diagnóstico.
2.1.5 Capacitar o aluno nas diversas modalidades de tratamentos clínicos disponíveis.
2.1.6 Capacitar o aluno na busca ativa do conhecimento, a partir da atividade prática.

2.2 Competências / Habilidades:
2.2.1 Conhecer a maneira correta de registrar no prontuário todo o atendimento realizado, interpretando os dados e informações recebidos,
aprendendo a se comunicar com os pacientes e com a equipe multidisciplinar, mantendo a confidenciabilidade das informações e dados, e
interagindo de maneira adequada com colegas, professores e outros profissionais de saúde.
2.2.2 Realizar busca ativa de conhecimentos para melhor compreensão do que foi trabalhado durante a atividade prática, entendendo a tomada de
decisões e a resolução dos problemas vivenciados, aprendendo a otimizar os recursos terapêuticos e a valorizar o método clínico.
2.2.3 Desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde.
2.2.4 Ser crítico quanto ao atendimento realizado, identificando a natureza dos problemas e sua resolução.
2.2.5 Saber trabalhar com equipes multi, pluri e interdisciplinares.

Disciplina:

EMENTA DA DISCIPLINA

COMPETÊNCIAS DA DISCIPLINA

1 - Enfermaria de Clínica Médica  Desenvolver, junto ao aluno, competências importantes para sua prática profissional. Plano de Ensino em anexo.

PROGRAMA DA DISCIPLINA

BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA

      BÁSICA
          * DOHERTY, Gerard M. Current diagnóstico e tratamento: cirurgia. Porto Alegre: AMGH, 2017.
(Minha Biblioteca)

          * GOLDMAN, Lee; ANSIELO, Dennis. Cecil medicina. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009-2018. 2v.
          * NUNES, Maria do Patrocínio Tenório. Clínica médica: grandes temas na prática. São Paulo: Atheneu, 2010.

      COMPLEMENTAR
          * AJZEN, Horácio; SCHOR, Nestor. Guia de nefrologia. 3. ed. Barueri: Manole, 2011.
          * CANNON, Christopher P.; STEINBERG, Benjamin A.. Cardiologia baseada em evidências. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2012.
(Minha Biblioteca)

          * NERY, Luiz Eduardo; FERNANDES, Ana Luisa Godoy (Coord.). Guia de pneumologia. Barueri: Manole, 2006.
          * RODRIGUES, Marcelo Masruha; BERTOLUCCI, Paulo Henrique Ferreira. Neurologia para o clínico geral. Barueri: Manole, 2014.
(Minha Biblioteca)

          * SANTOS, Itamar de Souza et al. Clínica médica: diagnóstico e tratamento. São Paulo: Sarvier, 2008.
          * SATO, Emilia Inoue. Guia de reumatologia. 2. ed. Barueri: Manole, 2010.
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  DADOS DA DISCIPLINA

EMD249 - INTERNATO - OFTALMOLOGIA

Carga Horária: 40     Créditos: 2     Fase: 10

Prevenção, tratamento das doenças e erros de refração apresentado pelo olho

O Curso está comprometido em desenvolver a competência profissional, com profundo conhecimento teórico e prático, com treinamento exaustivo
de habilidades de profissionais voltados para o desenvolvimento de atitudes compatíveis com um profissional moderno e humano.

Disciplina:

EMENTA DA DISCIPLINA

COMPETÊNCIAS DA DISCIPLINA

1 - Pálpebra, Órbita e Anexos
2 - Córnea e Conjuntiva / Transplante de Córnea
3 - Desenvolvimento da Visão e Estrabismo
4 - Inflamações Oculares
5 - Cristalino
6 - Glaucoma e Nervo Óptico
7 - Retina e Vítreo
8 - Vias Ópticas
9 - Oftalmologia Geral

PROGRAMA DA DISCIPLINA

BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA

      BÁSICA
          * CONSELHO, BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA. Oftalmologia brasileira. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.
(Minha Biblioteca)

          * KANSKI, Jack J. Oftalmologia clínica: uma abordagem sistemática. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008-2016.
          * YAMANE, Riuitiro. Semiologia ocular. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009.

      COMPLEMENTAR
          * FRIEDMAN, Neil J.; KAISER, Peter K.; PINEDA, Roberto. Manual ilustrado de oftalmologia. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.
          * HÖFLING-LIMA, Anna Luísa et al. Manual de condutas em oftalmologia. São Paulo: Atheneu, 2008.
          * RIORDAN-EVA, Paul; WHITCHER, John. Oftalmologia geral de Vaughan e Asbury. 17. ed. Porto Alegre: AMGH, 2011.
(Minha Biblioteca)

          * WILSON, Fred M. Oftalmologia prática: manual para o residente. 4. ed. Rio de Janeiro: Revinter, 2004.
          * YANOFF, Myron; DUKER, Jay S. (Ed.). Oftalmologia. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier Mosby, 2011.
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  DADOS DA DISCIPLINA

EMD252 - INTERNATO - ORTOPEDIA

Carga Horária: 40     Créditos: 2     Fase: 10

Anatomia, fisiopatologia, biomecânica, propedêutica, terapêutica e profilaxia das alterações mais freqüentes e / ou incapacitantes do aparelho
locomotor. Implicações psico-sociais, econômicas e éticas

Capacitar o aluno para:
- Diagnosticar as alterações mais freqüentes e / ou incapacitantes do aparelho locomotor;
- Reconhecer as condições de urgência / emergência, utilizando oportunamente os recursos diagnósticos e terapêuticos mais adequados;
- Valorizar a importância do diagnóstico precoce e da adoção de medidas profiláticas;
- Reconhecer as condições em que somente o ortopedista deve intervir, tomando as providências necessárias para o enceminhamento do paciente à
tratamento especializado.

Disciplina:

EMENTA DA DISCIPLINA

COMPETÊNCIAS DA DISCIPLINA

1 - Ortopedia  definições e conceitos
2 - Semiologia ortopédica
3 - Exames complementares na prática ortopédica
4 - Coluna vertebral: exame físico, principais patologias, métodos de diagnóstico e tratamento, traumas da coluna.
5 - Membros superiores (ombro/cotovelo e punho/mão): exame físico, principais patologias, métodos de diagnóstico e tratamento, traumas dos
membros superiores.
6 - Membros inferiores (quadril/joelho, pé/tornozelo): exame físico, principais patologias, métodos de diagnósticos e tratamento, traumas dos
membros inferiores.
7 - Traumatologia ortopédica: fraturas expostas, descolamentos epifisários, osteomielite e sindromes compartimentais.

PROGRAMA DA DISCIPLINA

BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA

      BÁSICA
          * CASTRO, William H. M.; JEROSCH, Jorg. Exame e diagnóstico dos distúrbios musculoesquelético. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2005.
          * HEBERT, Sizínio et al. Ortopedia e traumatologia: princípios e prática. Porto Alegre: Artmed, 2009-2017.
(Minha Biblioteca)

          * SKINNER, Harry B. Current ortopedia: diagnóstico e tratamento. 5. ed. Porto Alegre: AMGH, 2015.
(Minha Biblioteca)

      COMPLEMENTAR
          * AVANZI, Osmar (Org.). Ortopedia e traumatologia. 2. ed. Rio de Janeiro: Roca, 2009.
          * BARROS FILHO, Tarcisio E. P. Casos clínicos em ortopedia e traumatologia. Barueri: Manole, 2009.
(Minha Biblioteca)

          * BARROS FILHO, Tarcisio E. P. Exame físico em ortopedia. 2. ed. São Paulo: Sarvier, 2002. (reimpressão 2010).
          * DANDY, David J.; EDWARDS, Dennis G. Fundamentos em ortopedia e traumatologia. 5. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.
          * WEISTEIN, Stuart L.; BUCKWALTER, Joseph. Ortopedia de Turek: princípios e suas aplicações. 5. ed. Barueri: Manole, 2000.
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  DADOS DA DISCIPLINA

EMD291 - INTERNATO - OTORRINILARINGOLOGIA

Carga Horária: 40     Créditos: 2     Fase: 10

A Otorrinolaringologia e a cirurgia cérvico-facial na prática generalista, definições e conceitos. Semiologia otorrinolaringológica. Exames
complementares na prática otorrinolaringológica. Principais doenças do nariz. Principais doenças das orelhas. Principais doenças da garganta.
Fisiopatologia e tratamento das principais doenças otorrinolaringológicas.

3.1 - Reconhecer principais estruturas anatômicas otorrinolaringológicas;
3.2 - Identificar as principais doenças otorrinolaringológicas, tanto no manejo clínico, quanto através de recursos de imagens (radiológicas e
endoscópicas);
3.3  Desenvolver habilidades na propedêutica otorrinolaringológica.

Disciplina:

EMENTA DA DISCIPLINA

COMPETÊNCIAS DA DISCIPLINA

1 - Apresentação do Curso de Otorrinolaringologia  definições e conceitos
2 - Semiologia, propedêutica e discussão de casos em Otorrinolaringológica
3 - Exames complementares na prática otorrinolaringológica e cirurgia cévico-facial
4 - Orofaringe e Laringe: exame físico, principais doenças, métodos de diagnóstico e tratamento. Seminários (1° grupo)
5 - Nariz: exame físico, principais doenças, métodos de diagnóstico e tratamento.
6 - Orelha: exame físico, principais doenças, métodos de diagnóstico e tratamento.
7 - Otorrinolaringologia: exame físico, principais doenças, métodos de diagnóstico e tratamento.

PROGRAMA DA DISCIPLINA

BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA

      BÁSICA
          * FALCÃO, Luiz Fernando dos Reis (Org.). Manual de otorrinolaringologia. São Paulo: Roca, 2010.
(Minha Biblioteca)

          * MEIRELLES, Roberto Campos;  ATHERINO, Ciriaco Cristovão. Semiologia em otorrinolaringologia. 2. ed. Rio de Janeiro: Rubio, 2010.
          * NEVILLE, B. W. et al. Patologia oral e maxilofacial. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009-2016.

      COMPLEMENTAR
          * BECKER, Walter; NAUMAN, Hans Heinz; PFALTZ, Carl Rudolf. Otorrinolaringologia prática: diagnóstico e tratamento. 2. ed. Rio de
Janeiro: Revinter, 1999.
          * DI FRANCISCO, Renata Castisani; BENTO, Ricardo Ferreira (Coord.). Otorrinolaringologia na infância. 2. ed. Barueri: Manole, 2012.
          * FIGUEIREDO, Ricardo. Urgências e emergências em otorrinolaringologia. São Paulo: Revinter, 2006.
          * FOCACCIA, Roberto (Ed.). Tratado de infectologia. 4. ed. São Paulo: Atheneu, 2009. 2v.
          * PITTCHER, Otavio B. et al. Rotinas em otorrinolaringologia. Porto Alegre: Artmed, 2015.
(Minha Biblioteca)
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  DADOS DA DISCIPLINA

EMD251 - INTERNATO - UROLOGIA

Carga Horária: 40     Créditos: 2     Fase: 10

Diagnóstico e tratamento de doentes portadores de patologia genito-urinária  exercendo suas atividades de acordo com a melhor prática à luz dos
conhecimentos atuais, segundo os princípios éticos e de qualidade. A patologia abrangida inclui todas as doenças urológicas passíveis de tratamento
clínico-cirúrgico.

As principais competências são as bases anatômicas, fisiológicas e radiológicas da urologia; enfocando as principais patologias urológicas e os
possíveis métodos de tratamento.

Disciplina:

EMENTA DA DISCIPLINA

COMPETÊNCIAS DA DISCIPLINA

1 - Prática urológica em ambulatório  praticando anamnese, exame físico,formulação de hipóteses diagnóstica,discussão, prescrição e orientação.

PROGRAMA DA DISCIPLINA

BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA

      BÁSICA
          * GIRON, Amilcar Martins; DÉNES, Francisco Tibor; SROUGI, Miguel. Urologia. Barueri: Manole, 2011.
(Minha Biblioteca)

          * MCANINCH, Jack W.; LUE, Tom F. Urologia geral de Smith e Tanagho. 17. ed. Porto Alegre: AMGH, 2010.
(Minha Biblioteca)

          * SEABRA, Daniel D. G.; FARIA, Eliney Ferreira; MACHADO, Roberto Dias. Uro-oncologia: dúvidas e controvérsias. Ribeirão Preto: Novo
Conceito, 2009.

      COMPLEMENTAR
          * DAMBROS, Miriam; ORTIZ, Valdemar; TONIOLO NETO,  João. Urologia geriátrica. São Paulo: Roca, 2009.
          * FONSECA, Gilvan Neiva (Org.). Complicações em vídeo cirurgia urológica. São Paulo: Roca, 2010.
          * KLIEGMAN, Robert M. (Ed.). Nelson tratado de pediatria. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009-2018. 2v.
          * RHODEN, Ernani Luis et al. Urologia. Porto Alegre: Artmed, 2009.
(Minha Biblioteca)

          * RODRIGUES NETTO, Nelson (Org.). Urologia prática. 5. ed. São Paulo: Roca, 2008.
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  DADOS DA DISCIPLINA

EMD254 - TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO I

Carga Horária: 40     Créditos: 2     Fase: 10

Etapas de elaboração de uma monografia científica-técnicas de redação de uma trabalho científico. Metodologia da pesquisa científica. Elaboração
do projeto de pesquisa. Desenho de estudo científico.

- Orientar o aluno na elaboração de uma monografia, de acordo com a metodologia da pesquisa científica.
- Levar o aluno a iniciar a elaboração de uma monografia científica, relatando dissertativamente os resultados de uma pesquisa numa determinada
área.
- Fomentar a publicação em revistas especializadas, além da divulgação através de congressos, seminários, etc...

Disciplina:

EMENTA DA DISCIPLINA

COMPETÊNCIAS DA DISCIPLINA

1 - A construção lógica do trabalho (proposições e exposições logicamente encadeadas)
2 - A redação do texto
3 - Técnicas de redação de um trabalho científico
4 - Redação de monografia de acordo com o tipo de artigo escolhido

PROGRAMA DA DISCIPLINA

BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA

      BÁSICA
          * MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de metodologia científica. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010.
(Minha Biblioteca)

          * SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23. ed. São Paulo: Cortez, 2007.
          * VIEIRA, Sonia; HOSSNE, William Saad. Metodologia científica para a área de saúde. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.

      COMPLEMENTAR
          * CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro A.; SILVA, Roberto da. Metodologia científica. 6. ed. São Paulo: Prentice Hall Brasil, 2007.
(reimpressão 2011).
(Biblioteca Virtual Pearson)

          * LUNA, Sergio Vasconcelos de. Planejamento de pesquisa: uma introdução. 2. ed. São Paulo: EDUC, 2009. (reimpressão 2013).
          * MATTAR, João. Metodologia científica na era da informática. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. (reimpressão 2011).
(Minha Biblioteca)

          * RUIZ, João Álvaro. Metodologia científica: guia para eficiência nos estudos. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008. (reimpressão 2011).
          * VIEIRA, Sonia. Bioestatística tópicos avançados. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.
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  DADOS DA DISCIPLINA

EMD255 - INTERNATO - CLINICA MEDICA II

Carga Horária: 240     Créditos: 12     Fase: 11

Anamnese, exame físico, diagnóstico sindrômico e diferencial, investigação diagnóstica, diagnóstico definitivo, terapêutica, evolução e prognóstico no
paciente de pé e deitado.
Atividade prática na emergência.

O Serviço de Clínica Médica do HQD tem como objetivos para o internato:
1- Atividades Práticas
   - Oferecer atividades de atendimento aos pacientes internados no HQD, com a melhor qualidade possível, seguindo rotinas estabelecidas pelo
Serviço;
   - Oferecer atividades de atendimentos de ambulatório aos pacientes previamente internados no HQD;
2- Atividades Discursivas
   - Oferecer atividades de ensino discursivas, sobre temas relevantes em Clínica Médica
   - Atividades científicas complementares (eventos, simpósios, jornadas)
O staff do Serviço de Clínica Médica do HQD se propõe a trabalhar integrado aos outros Serviços do hospital, assegurando a inter e a
transdisciplinaridade, e participando do programa de qualidade total

Disciplina:

EMENTA DA DISCIPLINA

COMPETÊNCIAS DA DISCIPLINA

1 - Unidades de Internação
   1.1 - Visita diária aos pacientes internados nas Unidades de Internação em um hospital de alta complexidade
2 - Sessão Radiológica
3 - SESSÃO CLÍNICO-RADIOLÓGICA
   3.1 - Sessão multidisciplinar
4 - TEMAS PROGRAMADOS E TREINAMENTO PARA RESIDÊNCIA

PROGRAMA DA DISCIPLINA

BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA

      BÁSICA
          * DOHERTY, Gerard M. Current diagnóstico e tratamento: cirurgia. Porto Alegre: AMGH, 2017.
(Minha Biblioteca)

          * GOLDMAN, Lee; ANSIELO, Dennis. Cecil medicina. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009-2018. 2v.
          * NUNES, Maria do Patrocínio Tenório. Clínica médica: grandes temas na prática. São Paulo: Atheneu, 2010.

      COMPLEMENTAR
          * AJZEN, Horácio; SCHOR, Nestor. Guia de nefrologia. 3. ed. Barueri: Manole, 2011.
          * CANNON, Christopher P.; STEINBERG, Benjamin A. Cardiologia baseada em evidências. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2012.
(Minha Biblioteca)

          * NERY, Luiz Eduardo; FERNANDES, Ana Luisa Godoy (Coord.). Guia de pneumologia. Barueri: Manole, 2006.
          * RODRIGUES, Marcelo Masruha; BERTOLUCCI, Paulo Henrique Ferreira. Neurologia para o clínico geral. Barueri: Manole, 2014.
(Minha Biblioteca)

          * SANTOS, Itamar de Souza et al. Clínica médica: diagnóstico e tratamento. São Paulo: Sarvier, 2008.
          * SATO, Emilia Inoue. Guia de reumatologia. 2. ed. Barueri: Manole, 2010.
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  DADOS DA DISCIPLINA

EMD300 - INTERNATO - MEDICINA DE FAMILIA I

Carga Horária: 360     Créditos: 18     Fase: 11

A prática de Medicina de Família e Comunidade. A Estratégia de Saúde da Família na abordagem de todos os ciclos de vida. Atenção Primária em
Saúde; Medicina Centrada na Pessoa. Principais Doenças Crônicas Não Transmissíveis; Doenças Transmissíveis; Saúde da Criança, Saúde do
Adolescente; Saúde da Mulher; Saúde do Adulto; Saúde do Idoso; Saúde Mental; Educação em Saúde. Trabalho em equipe multidisciplinar.
Qualidade da atenção à saúde da família.

O Internato em Medicina de Família e Comunidade tem como objetivo fazer com que nosso aluno adquira as seguintes competências:
1. Capacidade de gestão em cuidados primários. 2.Capacidade para realizar abordagem centrada na pessoa.
3.Aptidão para resolução de problemas específicos de acordo com diferentes necessidades dos pacientes.
4. Abordagem abrangente dos problemas de saúde do paciente e capacidade para realizar ações de promoção de saúde e prevenção de doenças.
5. Capacidade para abordar os problemas do paciente no contexto comunitário. Capacidade para abordar o paciente considerando todas as
diferentes dimensões biopsicossociais.

Disciplina:

EMENTA DA DISCIPLINA

COMPETÊNCIAS DA DISCIPLINA

1 - Consultas clinicas realizadas  na Unidade
2 - Visitas Domiciliares realizadas na área da unidade
3 - Ações de atenção à saúde em cenários de atenção primária/unidades básicas de saúde/unidades de saúde da família/clínicas da família
4 - A Medicina de Família e Comunidade
5 - A Estratégia de Saúde da  Família
6 - Atenção Primária em Saúde
7 - Medicina Centrada na  Pessoa
8 - Doenças Crônicas Não Transmissíveis
9 - Doenças Transmissíveis
10 - Saúde da Criança
11 - Saúde do Adolescente
12 - Saúde da Mulher
13 - Saúde do Adulto
14 - Saúde do Idoso
15 - Saúde Mental
16 - Educação em Saúde.

PROGRAMA DA DISCIPLINA

BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA

      BÁSICA
          * DUNCAN, Bruce B.; SCHMIDT, Maria Inês; GIUGLIANI, Elsa R. J. Medicina ambulatorial: condutas de atenção primária baseadas em
evidências. Porto Alegre: Artes Medicas, 2004-2013.
          * MCWHINNEY, Ian R.; FREEMAN, Thomas.. Manual de medicina de família e comunidade. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2010.
(Minha Biblioteca)

          * TOY, Eugene C. Casos clínicos em medicina de família e comunidade. 3. ed. Porto Alegre: McGraw-Hill, 2013.
(Minha Biblioteca)

      COMPLEMENTAR
          * BARACAT, Edmund Chasa; AMARAL, José Luiz Gomes do; SILVA, Leonardo da (Ed.). Atualização em saúde da família. Barueri: Manole,
2010.
          * BASSINELLO, Greice (Org.). Saúde coletiva. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2014.
(Biblioteca Virtual Pearson)

          * LUNA, Rafael Leite; SABRÁ, Aderbal. Medicina de família: saúde do adulto e do idoso. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.
(reimpressão 2012).
          * PENDLETON, David et al. A nova consulta: : desenvolvendo a comunicação entre médico e paciente. Porto Alegre: Artmed, 2011.
          * STEWART, Moira et al. Medicina centrada na pessoa: transformando o método clinico. Porto Alegre: Artmed, 2010-2017.
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  DADOS DA DISCIPLINA

EMD256 - INTERNATO - PEDIATRIA I

Carga Horária: 240     Créditos: 12     Fase: 11

Principais programas do Ministério da Saúde do Brasil no que diz respeito à atenção a saúde da criança e do adolescente (Imunizações, Infecções
respiratórias agudas, Tuberculose, Diárreia e Desitratação); discussão teórica sobre os principais temas em pediatria, Uso de medicamentos em
crianças e adultos.

Ao final do rodízio o aluno deverá estar apto a realizar anamnese e exame físico adequados, elaborar hipóteses diagnósticas e solicitar exames
laboratoriais que confirmem ou afastem essas hipóteses, além de encaminhar, com senso crítico, o paciente ás diversas especialidades contidas em
um ambiente hospitalar terciário. Além disso, cabe ao interno saber como preencher o prontuário médico (evolução, folha de exames, folha de
problemas, resumo e orientações de alta) e saber como realizar uma prescrição médica em pediatria, desde orientações dietéticas, hidratação
venosa a uso de antibióticos e outros medicamentos de uso amiúde na prática do pediatra geral.

Disciplina:

EMENTA DA DISCIPLINA

COMPETÊNCIAS DA DISCIPLINA

1 - Programa Nacional de Imunizações
   1.1 - Apresentar o programa nacional de imunizações particularizando cada vacina utilizada, calendário oficial e sua importância e compará-lo ao
cronograma preconizado pela Sociedade Brasileira de Pediatria
2 - Programa de Infecções Respiratórias Agudas:
   2.1 - Apresentar o programa nacional de diagnóstico e tratamento de infecções respiratórias agudas e aplicá-lo na prática clínica diária da
enfermaria.
3 - Programa Nacional de Diagnóstico e Tratamento da Tuberculose:
   3.1 - Discutir as várias apresentações clínicas de tuberculose na infância e diferenciá-las da doença do adulto. Transmitir a investigação básica na
suspeita do diagnóstico. Reconhecimento dos contactantes íntimos na patogenia da doença na infância.
   3.2 - Apresentar o esquemas terapêuticos disponíveis e suas indicações, além de discutir as indicações e importância da quimioprofilaxia para
pacientes pediátricos.
4 - Programa Nacional de Combate a Doença Diarréica e Desidratação
   4.1 - Reconhecer a doença diarréica como causa de morbi-mortalidade na faixa etária pediátrica.Discutir a avaliação dos diversos quadros
diarréicos bem como de suas gravidades e avaliação do estado de hidratação segundo as normas do Ministério da Saúde/OMS
   4.2 - Indicações de terapêutica de reidratação oral e venosa.
5 - Doenças infecciosas e parasitárias em pediatria
   5.1 - Avaliar a importância das infecções bacterianas comunitárias e hospitalares, discutir o papel importante dos vírus na pediatria, parasitoses e
seu papel em um país em desenvolvimento como o Brasil.
   5.2 - Infecções congênitas (toxoplasmose, citomegalovirose, sífilis, HIV, herpes e rubéola). Doenças fúngicas adquiridas na comunidade e em
ambiente hospitalar sendo essa última de vital importância na última década.
   5.3 - Discutir as opções terapêuticas para as mais variadas doenças infecciosas. Medidas de prevenção (higiene, quimioprofilaxia, vacinação,
isolamento, lavagem das mãos).
6 - Hematologia
   6.1 - Apresentar as principais causa de anemia na infância com ênfase nas anemias carenciais. Discutir as indicações do uso de hemoderivados
em pediatria.
7 - Neurologia
   7.1 - Reconhecer as principais doenças neurológicas em pediatria (encefalopatia hipóxico-isquêmica não progressiva,sídromes
convulsivas,convulsão febril,seqüelas neurológicas de insultos externos como o trauma,doenças infecciosas do sistema nervoso central
   7.2 - Avaliar corretamente o crescimento e o desenvolvimento da criança e adolescente
8 - Nefrologia
   8.1 - Diferenciar síndrome nefrítica da nefrótica, reconhecer sua principais causas, seus cursos clínicos, investigação diagnóstica e conduzir
medidas terapêuticas básicas para as duas patologias e suas complicações
   8.2 - Analisar o papel da infecção do trato urinário como entidade nosológica em pacientes ambulatoriais e internados, conduzir investigação
diagnóstica adequada para essa patologia bem como tratamento e profilaxia;
   8.3 - Reconhecer a importante associação com malformações do trato urinário e possível evolução para insuficiência renal crônica
9 - Gastroenterologia e Nutrição
   9.1 - Reconhecer e diagnosticar as principais afecções do trato digestivo da criança tais como: doença do refluxo gastro-esofágico, refluxo
fisiológico, hepatites, alergias e intolerâncias alimentares, diárreias agudas e crônicas hipo e hipervitaminoses
   9.2 - Reconhecer os tipos e as indicações das diversas fórmulas pediátricas comercializadas. Reconhecer as formas de desnutrição na infância,
sua conseqüências e manejo clínico.
10 - Endocrinologia
   10.1 - Reconhecimento, diagnóstico e tratamento básico do Diabetes mellitus do tipo 1 e de suas complicações com ênfase na cetoacidose
diabética. Hipotireodismo e hiperplasia congênita da supra-renal diagnóstico e tratamento.
11 - Pneumologia
   11.1 - Investigação e tratamento das principais doenças do trato respiratório alto e baixo na infância (Sinusites, Otites, Faringites, Faringo-
amigdalites, Pneumonias, Bronquiolites, Asma, Rinite,Empiema, Fibrose cística, Broncodisplasia).
   11.2 - Avaliação radiológica do aparelho respiratório com uso de raio-x, ultrassonografia e tomografia computadorizada.
12 - Cardiologia
   12.1 - Reconhecimento das principais cardiopatias congênitas cianóticas e acianóticas, miocardites, pericardites. Diagnóstico, tratamento e
prevenção da febre reumática.
13 - Reumatologia e Ortopedia
   13.1 - Diagnóstico, tratamento das principais patologias pediátricas reumatológicas e ortopédicas como: artrite idiopática juvenil, lupus, fraturas,
deformidades e infecções osteo-articulares

PROGRAMA DA DISCIPLINA

BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA

      BÁSICA
          * CAMPOS JUNIOR, Dioclécio; ANCONA LOPEZ, Fábio. Tratado de pediatria: Sociedade Brasileira de Pediatria. Barueri: Manole, 2010-
2017. 2v.
(Minha Biblioteca)

          * KLIEGMAN, Robert M. (Ed.). Nelson tratado de pediatria. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009-2018. 2v.
          * MALAGUTTI, William. Imunização, imunologia e vacinas. Rio de Janeiro: Rubio, 2011. (reimpressão 2013).

      COMPLEMENTAR
          * BARBOSA, Adauto Dutra Moraes. Semiologia pediátrica. 2. ed. Rio de Janeiro: Rubio, 2010.
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          * FERREIRA, Adriana Vada Souza et al. Emergências pediátricas. Barueri: Manole, 2014.
(Minha Biblioteca)

          * RODRIGUES, Ivon Toledo; RODRIGUES, Pedro Paulo Bastos. Semiologia pediátrica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009.
(Minha Biblioteca)

          * SANTANNA, Clemax Couto; LOBOGUERRERO, Magnolia Arango (Org). Tuberculose em crianças e jovens. São Paulo: Atheneu, 2015.
          * STONE, C. Keith. Current emergências pediátricas: diagnóstico e tratamento. Porto Alegre: AMGH, 2016.
(Minha Biblioteca)
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  DADOS DA DISCIPLINA

EMD301 - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II

Carga Horária: 40     Créditos: 2     Fase: 11

Etapas da elaboração de uma Monografia Científica, de acordo com a metodologia científica, considerando-se quais as atividades de pesquisa
constituem parte importante da formação médica.	trabalho de cunho científico, que represente à trajetória vivenciada pelo aluno, no decorrer do
curso.
trabalho de conclusão de curso relativo ao produto da pesquisa;
Submissão da pesquisa à Banca, mediante avaliação oral e escrita.

Desenvolver investigação científica, vinculando-as a decisões metodológicas quanto à escolha, coleta e análise de dados, no projeto de pesquisa.
Saber buscar e usar o conhecimento científico necessário à atuação profissional, assim como gerar conhecimento a partir da prática profissional.
Adquirir domínio sobre o processo de sistematização dos conhecimentos ligados ao tema estudado.
Demonstrar clareza na exposição dos questionamentos e desafios suscitados pelo estudo, em sua apresentação oral.

Disciplina:

EMENTA DA DISCIPLINA

COMPETÊNCIAS DA DISCIPLINA

1 - Boas vindas aos alunos. Introdução à Metodologia Científica
2 - Estruturação de um Projeto de Pesquisa .
3 - O Projeto de Pesquisa e os tipos de Trabalhos Científicos
4 - Referências Bibliográficas  Sistema ABNT
5 - Referências  Bibliográficas  Sistema Vancouver
6 - Entrega dos Projetos de Pesquisa e Discussão com os alunos.
7 - Estruturação de uma Monografia.
8 - Estruturação de uma Apresentação perante a Banca Examinadora.
9 - Consulta à bibliografia Médica Universal
10 - Orientação individual

PROGRAMA DA DISCIPLINA

BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA

      BÁSICA
          * ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico: elaboração de trabalhos na graduação. São Paulo:
Atlas, 2010.
(Minha Biblioteca)

          * MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de metodologia científica. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010.
(Minha Biblioteca)

          * SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23. ed. São Paulo: Cortez, 2007.

      COMPLEMENTAR
          * CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro A.; SILVA, Roberto da. Metodologia científica. 6. ed. São Paulo: Prentice Hall Brasil, 2007.
(reimpressão 2011).
(Biblioteca Virtual Pearson)

          * DENZIN, Norman K.; LINCOLN, Yvonna S. O planejamento da pesquisa qualitativa: teorias e abordagens. 2. ed. Porto Alegre: Artmed,
2006.
          * LUNA, Sergio Vasconcelos de. Planejamento de pesquisa: uma introdução. São Paulo: EDUC, 2009. (reimpressão 2013).
          * MATTAR, João. Metodologia científica na era da informática. São Paulo: Saraiva, 2008. (reimpressão 2011).
(Minha Biblioteca)

          * RUIZ, João Álvaro. Metodologia científica: guia para eficiência nos estudos. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008. (reimpressão 2011).
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  DADOS DA DISCIPLINA

EMD307 - INTERNATO - CLINICA CIRURGICA II -URGENCIA E EMERGENCIA

Carga Horária: 120     Créditos: 6     Fase: 12

Aborda a clínica cirúrgica desde seu histórico, prevenção das principais doenças, fatores de risco, anatomia cirúrgica, fisiopatologia, diagnóstico
etiológico e seu tratamento cirúrgico,
identificando em gênero, número e grau os altos ditames de complexidade envolvidos no contexto.

Reconhecer a anatomia cirúrgica das principais estruturas do tórax e abdômen. Executar o diagnostico patologias passíveis de correção cirúrgica
com base no conhecimento do seu quadro clínico.  Justificar o uso de os métodos diagnósticos em cirurgia e interpretar seus resultados.  Julgar a
evolução do paciente cirúrgico com relevância ao seu estado clínico.  Executar seu ofício de forma ética e com responsabilidade social.Organizar
adequadamente o pensamento e ser hábil na expressão e comunicação.  Executar o trabalho em equipes multi, pluri e interdisciplinares

Disciplina:

EMENTA DA DISCIPLINA

COMPETÊNCIAS DA DISCIPLINA

1 - Anatomia cirúrgica
2 - Etiologia e diagnóstico das doenças de tratamento cirúrgico e do trauma
3 - Propedêutica Cirúrgica
   3.1 - Reconhecer, selecionar e avaliar o tratamento da resposta ao trauma
   3.2 - trauma abdominal e torácico
   3.3 - queimaduras
   3.4 - Diferentes formas de abdome agudo
   3.5 - obstruções intestinais
   3.6 - colecistopatias
   3.7 - tumores gastrintestinais e endócrinos
   3.8 - hérnias de parede abdominal
4 - Anamnese, exame físico, evolução e prescrição
5 - Desempenho atitudinal na atenção ao paciente cirúrgico
6 - Prática cirúrgica
7 - Pequenas cirurgias
8 - Multi e inter-profissionalidade

PROGRAMA DA DISCIPLINA

BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA

      BÁSICA
          * ELLISON, E. Christopher; ZOOLLINGER JÙNIOR, Robert M. Zollinger: atlas de cirurgia. 10. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017.
(Minha Biblioteca)

          * PETROIANU, Andy. Clinica cirúrgica do colégio brasileiro de cirurgiões. São Paulo: Atheneu, 2010. (reimpressão 2011).
          * SABISTON, David C.; TOWNSEND, Courtney M. Sabiston tratado de cirurgia: a base biológica da prática cirúrgica moderna. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2010-2015. 2v.

      COMPLEMENTAR
          * FIGUEIREDO, Euridice; FERREIRA, Alexandre; MONTEIRO, Mauro. Tratado de oncologia. Rio de Janeiro: Revinter, 2013. 2v.
          * FRAGA, Gustavo Pereira; SEVÁ-PEREIRA, Gustavo; LOPES, Luiz Roberto. Atualidades em clínica cirúrgica-intergastro e trauma. São
Paulo: Atheneu, 2011.
          * GAMA-RODRIGUES, Joaquim José (Coord.). Clínica cirúrgica. Barueri: Manole, 2008. 2v.
          * RODRIGUES, Marco Antônio Gonçalves; CORREIA, Maria Isabel T. D.; ROCHA, Paulo Roberto Savassi. Fundamentos em clínica
cirúrgica. Belo Horizonte: COOPMED, 2006.
          * VINHAES, José Carlos. Clínica e terapêuticas cirúrgicas. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003.
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  DADOS DA DISCIPLINA

EMD303 - INTERNATO - CLINICA MEDICA III -URGENCIA E EMERGENCIA

Carga Horária: 120     Créditos: 6     Fase: 12

Anamnese. Exame físico. Diagnóstico sindrômico e diferencial. Investigação diagnóstica. Diagnóstico definitivo. Terapêutica, evolução e prognóstico
no paciente de pé e deitado. Particularidades dos adolescentes e idosos.

- Capacitar o aluno na realização da entrevista médica do adolescente ao idoso, com especial ênfase na história da doença atual.
- Capacitar o aluno na realização do exame físico dos diferentes aparelhos e sistemas.
- Capacitar o aluno a se relacionar com todo tipo de paciente, em consonância com os princípios éticos e da dignidade humana.
- Capacitar o aluno no desenvolvimento do raciocínio clínico, através do estudo dos métodos complementares de diagnóstico.
- Capacitar o aluno nas diversas modalidades de tratamentos clínicos disponíveis.
- Capacitar o aluno na busca ativa do conhecimento, a partir da atividade prática.

Disciplina:

EMENTA DA DISCIPLINA

COMPETÊNCIAS DA DISCIPLINA

1 - Enfermaria de Clínica Médica / Unidade de Terapia Intensiva  Desenvolver, junto ao aluno, competências importantes para sua prática
profissional
2 - Atividades em cenário hospitalar em Centro de Terapia Intensiva com anamnese, exame físico, conduta e discussão dos casos vistos.
3 - Estudo de questões das diferentes especialidades (nefrologia, reumatologia, gastroenterologia, endocrinologia, cardiologia, pneumologia,
hematologia, neurologia, doenças infectoparasitárias)

PROGRAMA DA DISCIPLINA

BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA

      BÁSICA
          * GOLDMAN, Lee; ANSIELO, Dennis. Cecil medicina. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009-2018. 2v.
          * NUNES, Maria do Patrocínio Tenório. Clínica médica: grandes temas na prática. São Paulo: Atheneu, 2010.
          * PORTO, Celmo Celeno (Ed.). Exame clínico. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008-2017.
(Minha Biblioteca)

      COMPLEMENTAR
          * AJZEN, Horácio; SCHOR, Nestor. Guia de nefrologia. 3. ed. Barueri: Manole, 2011.
          * BRUNTON, Laurence L.; CHABNER, Bruce A.; KNOLLMANN, Björn C. (Ed.). As bases farmacológicas da terapêutica de Goodman e
Gilman. 12. ed. Porto Alegre: AMGH, 2012.
(Minha Biblioteca)

          * CANNON, Christopher P.; STEINBERG, Benjamin A. Cardiologia baseada em evidências. 3. ed. Porto Alegre: AMGH, 2012.
(Minha Biblioteca)

          * NERY, Luiz Eduardo; FERNANDES, Ana Luisa Godoy (Coord.). Guia de pneumologia. Barueri: Manole, 2006.
          * RODRIGUES, Marcelo Masruha; BERTOLUCCI, Paulo Henrique Ferreira. Neurologia para o clínico geral. Barueri: Manole, 2014.
(Minha Biblioteca)
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  DADOS DA DISCIPLINA

EMD302 - INTERNATO - MEDICINA DE FAMILIA II

Carga Horária: 260     Créditos: 13     Fase: 12

A prática de Medicina de Família e Comunidade. Atenção integral à saúde da família. Principais Urgências na Atenção Primária. Procedimentos
clínicos em saúde da família. Gestão do Cuidado.  Trabalho em equipe multidisciplinar. Abordagem familiar e Comunitária. Qualidade da atenção à
saúde da família. O planejamento e avaliação na atenção primária. Gestão de processos e regulação em saúde na Atenção Primária.

Capacidade de gestão em cuidados primários.Capacidade para realizar abordagem centrada na pessoa. Aptidão para resolução de problemas
específicos de acordo com diferentes necessidades dos pacientes.Abordagem abrangente dos problemas de saúde do paciente e capacidade para
realizar ações de promoção de saúde e prevenção de doenças. Capacidade para abordar os problemas do paciente no contexto comunitário.
Capacidade para abordar o paciente considerando todas as diferentes dimensões biopsicossociais

Disciplina:

EMENTA DA DISCIPLINA

COMPETÊNCIAS DA DISCIPLINA

1 - Consultas clinicas realizadas na Unidade
2 - Visitas Domiciliares realizadas na área da unidade
3 - Ações de atenção à saúde em cenários de atenção primária/unidades básicas de saúde/unidades de saúde da família/clínicas da família
4 - A Medicina de Família e Comunidade
5 - A Estratégia de Saúde da Família
6 - Atenção Primária em Saúde
7 - Doenças Crônicas Não Transmissíveis
8 - Saúde da Criança
9 - Saúde do Adolescente
10 - Saúde da Mulher
11 - Saúde do Adulto
12 - Saúde do Idoso
13 - Saúde Mental
14 - Educação em Saúde.

PROGRAMA DA DISCIPLINA

BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA

      BÁSICA
          * DUNCAN, Bruce B.; SCHMIDT, Maria Inês; GIUGLIANI, Elsa R. J. Medicina ambulatorial: condutas de atenção primária baseadas em
evidências. Porto Alegre: Artes Medicas, 2004-2013.
          * GUSSO, Gustavo; LOPES, José Mauro Ceratti (Org.). Tratado de medicina de família e comunidade: princípios, formação e prática. Porto
Alegre: Artmed, 2012. 2v.
(Minha Biblioteca)

          * MCWHINNEY, Ian R; FREEMAN, Thomas. Manual de medicina de família e comunidade. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2010.
(Minha Biblioteca)

      COMPLEMENTAR
          * BARACAT, Edmund Chasa; AMARAL, José Luiz Gomes do; SILVA, Leonardo da (Ed.). Atualização em saúde da família. Barueri: Manole,
2010.
          * BASSINELLO, Greice (Org.). Saúde coletiva. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2014.
(Biblioteca Virtual Pearson)

          * HELMAN, Cecil G.; BOLNER, Ane Rose. Cultura, saúde e doença. 5. ed. Porto Alegre: Artes Medicas, 2009.
          * LUNA, Rafael Leite; SABRÁ, Aderbal. Medicina de família: saúde do adulto e do. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. (reimpressão
2012).
          * STEWART, Moira et al. Medicina centrada na pessoa: transformando o método clinico. Porto Alegre: Artmed, 2010-2017.
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  DADOS DA DISCIPLINA

EMD305 - INTERNATO * OBSTETRICIA II-URGENCIA E EMERGENCIA

Carga Horária: 120     Créditos: 6     Fase: 12

Esta Unidade Curricular tem como objetivo a capacitação dos alunos durante esta fase do internato é consolidar a formação de do médico
generalista, conhecedor da realidade brasileira e das políticas públicas, capaz de identificar e entender a gravidez através de quatro olhares: as
questões fisiológicas da reprodução, o contexto sócio cultural, as principais condições que comprometem a saúde da mulher e do concepto e, as
orientações condutas e procedimentos  que visem à promoção da saúde e do bem estar físico, mental e social e, à prevenção e adequado
tratamento de doenças por meio de cuidados integrais e assistência de qualidade. Este processo é ocorre essencialmente em cenários hospitalares
e ambulatoriais e inclui a revisão e avaliação do resíduo dos principais temas obstétricos abordados no nono fluxo com ênfase nos temas associados
à mortalidade materna (hipertensão arterial, hemorragias e infecções) assim como a incorporação de novas habilidades relacionadas À medicina
fetal e à operatória obstétrica.

Saber acompanhar a gestante nas consultas pré-natais, a partir das atividades práticas desenvolvidas no ambulatório de Pré-natal da Unigranrio e
na Maternidade Leila Diniz, e das atividades teóricas em sala de aula.
Identificar e avaliar as principais complicações do parto, a partir das atividades práticas desenvolvidas na Maternidade Leila Diniz, e das atividades
teóricas em sala de aula.
Identificar e avaliar as principais complicações da gravidez, com foco nas intercorrências clínicas, a partir das atividades práticas desenvolvidas no
ambulatório de Pré-natal da Unigranrio e na Maternidade Leila Diniz, e das atividades teóricas em sala de aula.

Disciplina:

EMENTA DA DISCIPLINA

COMPETÊNCIAS DA DISCIPLINA

1 - Especificidades das Gestações de Alto-Risco e Grupos de Maior Vulnerabilidade.
2 - Métodos complementares da propepedêutica fetal nas gestantes normais e de alto risco.
3 - Parto eutócico e distócico
4 - Operatória Obstétrica
5 - Gravidez Gemelar
6 - Distúrbios Hipertensivos na Gravidez
7 - Hemorragias Obstétricas

PROGRAMA DA DISCIPLINA

BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA

      BÁSICA
          * CHAVES NETTO, Hermógenes; SÁ, Renato Augusto Moreira de. Obstetrícia básica. São Paulo: Atheneu, 2007-2015.
          * CUNNINGHAM, F. Gary et a. Obstetrícia de Williams. 24. ed. São Paulo: Artmed, 2016.
(Minha Biblioteca)

          * MONTENEGRO, Carlos Antônio Barbosa; REZENDE FILHO, Jorge de. Rezende obstetrícia fundamental. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2011-2018.
(Minha Biblioteca)

      COMPLEMENTAR
          * BRIQUET, Raul; GUARIENTO, Antônio. Obstetrícia normal. Barueri: Manole, 2011.
          * CABRAL, Antônio Carlos Vieira; REIS, Zilma Silveira Nogueira. Manual de rotinas em obstetrícia e medicina fetal. Belo Horizonte:
COOPMED, 2008.
          * CORREA, Mário Dias et. al. Noções práticas de obstetrícia. 14. ed. Belo Horizonte: COOPMED, 2011.
          * FREITAS, Fernando et al. Rotinas em obstetrícia. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 2011.
(Minha Biblioteca)

          * ZUGAIB, Marcelo (Coord.). Zugaib obstetrícia. 3. ed. Barueri: Manole, 2016.
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  DADOS DA DISCIPLINA

EMD304 - INTERNATO - PEDIATRIA II -URGENCIA E EMEMERGENCIA

Carga Horária: 120     Créditos: 6     Fase: 12

Introduzir na prática médica os fundamentos teóricos, métodos e técnicas do conhecimento da clínica pediátrica. Desenvolver uma visão crítica da
literatura médica pediátrica. Aplicar os fundamentos da ética médica. Capacitar o aluno para alta resolutividade e excelente desempenho na clínica
pediátrica. Capacitar o aluno com maior habilidade técnica e realização de procedimentos na especialidade.

Atividade clínica em pediatria com o acadêmico de Medicina como sujeito da aprendizagem, tendo como base a resolução de problemas, utilizando a
interdisciplinaridade e a busca do conhecimento nos recursos disponíveis como discussão e interlocução com outros especialistas da área e de
outras áreas, internet, revistas científicas, livros, participações em congressos.
No ambiente hospitalar é necessário que o interno busque resolutividade junto aos especialistas que o cenário oferece.
O interno atuará na emergência pediátrica durante o rodízio tendo o cenário pediátrico para acompanhamento e resolução de seu paciente. Desta
forma o aluno terá condições conjuntamente com seu preceptor de atender o paciente com a queixa inicial na emergência pediátrica visualizar a
evolução clínica e seu desfecho. Para isso o cenário oferece berçário de risco , a unidade de terapia intensiva pediátrica  e o cti neonatal e a
emergência pediátrica. O aluno deverá acompanhar seu paciente em caso de intervenções cirúrgicas tendo a atribuição de relatar em prontuário as
intercorrências ocorridas no centro cirúrgico, assim como verificar a prescrição no pré e pós-operatório.
A emergência do HEAPN tem como característica atendimento ao politraumatizado que oferece aos alunos a compreensão necessária dos cuidados
básicos no primeiro atendimento.
A observação do paciente que inspira cuidados é sem dúvida uma das mais preocupantes tarefas que o aluno terá, uma oportunidade ímpar na sua
formação. O trabalho em equipe e com as seguintes especialidades na emergência: cirurgia bucomaxilofacial,cirurgia
vascular,oftalmologia,otorinolaringologia,cirurgia plástica, endocrinopediatria,cardiopediatria,neuropediatria,ortopedia,cirurgia pediátrica, cirurgia
geral, trauma,anestesia, gineco obstetrícia (maternidade de risco), cirurgia vascular,
Psicologia, assistente social, fonoaudiologia e fisioterapeuta.
Exames complementares: Ressonância magnética, tomografia,endoscopia,ultrassonografia,ecocardiograma,ecocardiograma,RX
Exames laboratoriais
Cabe ao interno:
 Acompanhar a evolução do seu paciente com visita pela manhã e tarde documentadas no prontuário
 Prescrever após discussão das condutas com seu preceptor
 Verificar o prontuário e atualizar os exames solicitados
 Preparar a internação para os setores conforme indicação clínica

É responsabilidade do interno o bom relacionamento com seu paciente e seus familiares observando e encaminhando ao staff quando houver
dúvidas no comportamento do responsável legal do paciente ou qualquer outro desvio de comportamento quanto ao seu paciente.
HORARIO DAS ATIVIDADES: O horário das atividades na emergência pediatria é 8:00h tendo tolerância de trinta minutos. Após esse horário, o
aluno assinará a presença com atraso, com falta no primeiro tempo.

Disciplina:

EMENTA DA DISCIPLINA

COMPETÊNCIAS DA DISCIPLINA

1 - Abordagem do paciente grave
2 - Infecção respiratória aguda
   2.1 - Principais patologias respiratórias (Pneumonia, Bronquiolite, Asma, quadros virais)
3 - Obstrução respiratória alta
4 - A criança politraumatizada
5 - Traumatismo cranioencefálico
6 - Cetoacidose diabética
7 - Patologias cirúrgicas em emergência
   7.1 - Apendicite, Volvo, Megacolon Congênito, Estenose Hipertrófica de Piloro
   7.2 - Encefalite
   7.3 - Meningites Bacterianas
   7.4 - Prematuridade
   7.5 - Reanimação Neonatal
   7.6 - Infecções congênitas
   7.7 - Sífilis, Toxoplasmose, Rubéola,Citomegalovírus, Herpes
8 - Hemoderivados e Hemocomponentes
9 - Reações Transfusionais
10 - Transfusão - principais indicações
11 - Crise Convulsiva

PROGRAMA DA DISCIPLINA

BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA

      BÁSICA
          * CAMPOS JUNIOR, Dioclécio; ANCONA LOPEZ, Fábio. Tratado de pediatria: Sociedade Brasileira de Pediatria. Barueri: Manole, 2010-
2017. 2v.
(Minha Biblioteca)

          * FAUCI, Anthony S. (Ed.). Harrison medicina interna. Porto Alegre: Artmed, 2008-2017. 2v.
(Minha Biblioteca)

          * KLIEGMAN, Robert M. (Ed.). Nelson tratado de pediatria: Tratado de Pediatria. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009-2018. 2v.

      COMPLEMENTAR
          * BARBOSA, Adauto Dutra Moraes. Semiologia pediátrica. 2. ed. Rio de Janeiro: Rubio, 2010.
          * FERREIRA, Adriana Vada Souza. Emergências pediátricas. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2010.
          * RODRIGUES, Yvon Toledo; RODRIGUES, Pedro Paulo Bastos. Semiologia pediátrica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009.
(Minha Biblioteca)

          * SANTANNA, Clemax Couto; LOBOGUERRERO, Magnolia Arango (Org). Tuberculose em crianças e jovens. São Paulo: Atheneu, 2015.
          * STONE, C. Keith. Current emergências pediá: diagnóstico e tratamento. Porto Alegre: AMGH, 2016.
(Minha Biblioteca)
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  DADOS DA DISCIPLINA

EMD306 - INTERNATO -GINECOLOGIA II

Carga Horária: 120     Créditos: 6     Fase: 12

Fisiologia menstrual. Endocrinologia ginecológica. Patologias benignas e malignas dos órgãos genitais e mamas.

Realizar exame ginecológico;
Formular diagnósticos e estabelecer condutas nas principais patologias ginecológicas

Disciplina:

EMENTA DA DISCIPLINA

COMPETÊNCIAS DA DISCIPLINA

1 - Ciclo Menstrual
2 - Sangramento uterino anormal
3 - Planejamento Familiar
4 - Infertilidade
5 - Endometriose
6 - Vulvovaginites
7 - Mioma uterino
8 - Hirsutismo
9 - Síndrome de ovários micropolicísticos
10 - Climatério
11 - Incontinência urinária de esforço
12 - Dismenorréia
13 - Síndrome de tensão pré-menstrual
14 - Doença inflamatória pélvica
15 - Dor pélvica
16 - Patologia benigna da mama
17 - Galactorréia
18 - Câncer de mama
19 - Câncer do corpo uterino
20 - Câncer de ovário
21 - Câncer de vulva, vagina e tubas
22 - Câncer de colo uterino

PROGRAMA DA DISCIPLINA

BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA

      BÁSICA
          * BEREK, Jonathan S. Berek e Novak tratado de ginecologia. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008-2014.
(Minha Biblioteca)

          * HOFFMANN, Barbara L. (Org.). Ginecologia de Williams. Porto Alegre: Artmed, 2011-2014.
(Minha Biblioteca)

          * MACHADO, Lucas Vianna. Endocrinologia ginecológica. 3. ed. Rio de Janeiro: Medbook, 2015.

      COMPLEMENTAR
          * BADALOTTI, Mariangela (Org.). Manual de ginecologia. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2009.
          * BANDEIRA, Francisco (Ed.). Endocrinologia ginecológica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.
          * CAMARGOS, Aroldo Fernando. Anticoncepção, endocrinologia e infertilidade: soluções para questões da ciclicidade feminina. Belo
Horizonte: COOPMED, 2011.
          * GIORDANO, Mario Gaspare. Endocrinologia ginecológica e reprodutiva. Rio de Janeiro: Rubio, 2009.
          * GONÇALVES, Wagner José. Ginecologia oncológica. São Paulo: Atheneu, 2014.
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  DADOS DA DISCIPLINA

EMD275 - INTERNATO GENERALISTA

Carga Horária: 100     Créditos: 5     Fase:

Aprimoramento de habilidades na obtenção de dados da história e exame físico. Aprimoramento dos fundamentos do raciocínio diagnóstico e
diagnóstico diferencial, Aprender a formular hipóteses de diagnóstico e, em função das mesmas, desenvolver estratégias de comprovação das
hipóteses através de exames subsidiários. Aprender a formular o plano terapêutico e estratégias de prevenção nos níveis pertinentes aos casos em
questão. Desenvolver habilidades de apresentar, sob orientação casos de pacientes selecionados em Sessões Clínicas e Clínico-Radiológicas e
Seminários. Complementando as vivências prévias em Clínica Cirúrgica o aluno vai experimentar técnicas operatórias avançadas e problemas clinico
-cirúrgicos de média/alta complexidade. Pré e pós operatório dos pacientes cirúrgicos. Estudo das diferentes patologias cirúrgicas e das condições
determinantes da opção pelo tratamento cirúrgico ou clínico. Diagnóstico das urgência cirúrgicas. Procedimentos invasivos de emergência.
Atendimento inicial ao politraumatizado. Revisão e avaliação do resíduo dos principais temas obstétricos: Gravidez: interação dos aspectos médicos
e sócio culturais. Modificações da gravidez sobre o organismo materno e sua repercussão nas principais morbidades maternas. Principais programas
do Ministério da Saúde do Brasil no que diz respeito à atenção a saúde da criança e do adolescente (Imunizações, Infecções respiratórias agudas,
Tuberculose, Diárreia e Desitratação); discussão teórica sobre os principais temas em pediatria, Uso de medicamentos em crianças e adultos.

- Desenvolvimento de habilidades e competências, com ética e humanismo, em ações integradas de treinamento em serviço, em todas as áreas do
conhecimento, oferecidas nas grandes areas de clínica médica, no último período de internato, considerando que o estudante já se encontra
habilitado ao exercício de atividade clínica em todas as áreas da clínica médica, da criança ao idoso.
-Rotação obrigatória em todas as cinco grandes áreas do saber médico.

Disciplina:

EMENTA DA DISCIPLINA

COMPETÊNCIAS DA DISCIPLINA

1 - Atendimento Ambulatorial nas seis áreas básicas do Curso: Clínica Médica, Pediatria, Clínica Cirúrgica, Ginecologia, Obstetrícia e Saúde da
Família.
2 - Grupos de Discussão de casos Clínicos

PROGRAMA DA DISCIPLINA

BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA

      BÁSICA
          * CUNNINGHAM, F. Gary et al. Obstetrícia de Williams. 24. ed. São Paulo: Artmed, 2016.
(Minha Biblioteca)

          * FAUCI, Anthony S. (Ed.). Harrison medicina interna. Porto Alegre: Artmed, 2008-2017. 2v.
(Minha Biblioteca)

          * KLIEGMAN, Robert M. (Ed.). Nelson tratado de pediatria. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009-2018. 2v.

      COMPLEMENTAR
          * BEREK, Jonathan S. Berek e Novak tratado de ginecologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008-2014.
(Minha Biblioteca)

          * CAMPOS JUNIOR, Dioclécio; ANCONA LOPEZ, Fábio. Tratado de pediatria: Sociedade Brasileira de Pediatria. Barueri: Manole, 2010-
2017. 2v.
(Minha Biblioteca)

          * GOLDMAN, Lee; ANSIELO, Dennis. Cecil medicina. 23. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009-2018. 2v.
          * SABISTON, David C.; TOWNSEND, Courtney M. Sabiston tratado de cirurgia: a base biológica da prática cirúrgica moderna. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2010-2015. 2v.
          * SCHWARTZ, Seymour I.; BRUNICARDI, F. Charles; ANDERSEN, Dana K. Schwartz's priciples of surgery. 10. ed. New York: McGraw-Hill
Medical, 2015.
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Curso: 45 - Medicina Formação: MedicinaCurrículo: 215

Portaria MEC n.º 940/94 de 16 de junho de 1994
Rua Professor José de Souza Herdy, 1160 - Jardim 25 de Agosto, Duque de Caxias - RJ - Brasil
CEP: 25071202  Telefone: (21) 2672-7777  www.unigranrio.br

  DADOS DA DISCIPLINA

IHM088 - LIBRAS

Carga Horária: 40     Créditos: 2     Fase:

Aspectos legais que fundamentam a Inclusão no contexto escolar Brasileiro. A visão contemporânea de aspectos sócio-antropológicos, clínicos e
educacionais da surdez. A língua brasileira de sinais LIBRAS e os critérios diferenciados da língua portuguesa para surdos. LIBRAS e noções
básicas de: léxico, morfologia, e sintaxe. A expressão visual-espacial como recurso facilitador da aprendizagem. Dinâmicas e técnicas para

Avaliar o processo evolutivo da educação de surdos, considerando os contextos socioantropológicos  que influenciam o cenário atual da educação.
Reconhecer os indicadores linguístico, fonológico e morfológico na LIBRAS, compreendendo-os como fatores presentes na aprendizagem de
sujeitos em diferentes modalidades e níveis de ensino.Articular os conhecimentos e os processos investigativos do campo da educação, da docência
e da inclusão, promovendo a ressigfinicação de saberes e práticas.Utilizar nos processos didático-pedagógicos diferentes linguagens e recursos de
comunicação, adequando-os  às diferentes faixas etárias e modalidades de ensino.Compreender os processos legais que a educação dos surdos
passou, analisando as leis, decretos e convenções sancionadas e/ou ratificadas no Brasil.

Disciplina:

EMENTA DA DISCIPLINA

COMPETÊNCIAS DA DISCIPLINA

1 - Introdução a Língua Brasileira de Sinais
   1.1 - A história da educação dos surdos no Brasil.
   1.2 - Alfabeto Manual e o Uso da Datilologia.
   1.3 - Tipos Numéricos em LIBRAS.
2 - Conceito de Comunicação e Linguagem.
   2.1 - Os parâmetros da LIBRAS e as Expressões não manuais.
   2.2 - Saudações e Formas de Tratamento.
3 - Expressões e Advérbios de Tempo.
   3.1 - Horários e Tempo de Duração.
   3.2 - Advérbios de Frequência e Modo.
4 - Uso dos Pronomes na Língua de Sinais.
   4.1 - Pronomes: Pessoais/ Demonstrativos.
   4.2 - Possessivos Indefinidos e quantificadores/ Interrogativos.
   4.3 - Expressões importantes para Comunicação em LIBRAS.
5 - Tipos de verbos em LIBRAS.
   5.1 - Com concordância: número-pessoal,  localização e verbos classificadores.
   5.2 - Verbos que não possuem marca de concordância.
6 - Tipos de Frases na LIBRAS.
   6.1 - Afirmativa, Negativa, Exclamativa e InterrogaTiva.
7 - Sinais do dia a dia: Vocabulário.
   7.1 - Cores e Alimentos.
   7.2 - Família e Profissões.
8 - Legislação e direito das pessoa surda e/ou com deiciência auditiva.
   8.1 - Lei 10.436/02 e Decreto 5.626/05
   8.2 - Lei  10.098/00
   8.3 - LDB e Convenção da ONU.
9 - Dialogo ou conversaçao

PROGRAMA DA DISCIPLINA

BIBLIOGRAFIA DA DISCIPLINA

      BÁSICA
          * LACERDA, Cristina Broglia Feitosa de. Intérprete de libras. Porto Alegre: Mediação, 2013-2015.
          * QUADROS, Ronice Müller de; KARNOPP, Lodenir Becker. Língua de sinais brasileira: estudos lingüísticos. Porto Alegre: Artmed, 2004.
(reimpressão 2009).
(Minha Biblioteca)

          * REILY, Lucia Helena. Escola inclusiva: linguagem e mediação. Campinas: Papirus, 2008-2011.

      COMPLEMENTAR
          * FERNANDES, Sueli. Educação de surdos. Curitiba: Intersaberes, 2012.
(Biblioteca Virtual Pearson)

          * FIGUEIRA, Alexandre dos Santos. Material de apoio para o aprendizado de libras. São Paulo: Phorte, 2011.
          * GESSER, Audrei. Libras: que língua é essa? :crenças e preconceitos em torno da língua de sinais e da realidade surda. São Paulo:
Parábola, 2009. (reimpressão 2015).
          * PEREIRA, Maria Cristina da Cunha et al. Libras: conhecimento além dos sinais. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.
(Biblioteca Virtual Pearson)

          * SKLIAR, Carlos (Org.). A surdez: um olhar sobre as diferenças. Porto Alegre: Mediação, 2012-2015.

Emissão:  16/08/2018 17:49:36DTI - Divisão de Tecnologia da Informação Pagina 79



Anexo 7 – Cenários de Ensino-aprendizagem 

 

Unidade Própria: 
 

 Ambulatorio Nilza Cordeiro Herdy 
 

Endereço: Av. Ayrton Senna, 3383 - Barra da Tijuca 
Gestão Direção Unidade Centro de Estudos Salas 

Própria Nome: Valter Maluly Nome: Unidade Própria Total 20 
Tel: 3329-2005 Tel: 999851702 Tel: 3329-2005  

Disciplinas 
9º PERÍODO INTERNATO - DERMATOLOGIA 
9º PERÍODO INTERNATO – GENETICA 
9º PERÍODO INTERNATO – GERIATRIA 
9º PERÍODO INTERNATO – OBSTETRICIA 

12º PERÍODO INTERNATO OBSTETRICIA II 
10º PERÍODO INTERNATO – OFTALMOLOGIA 
10º PERÍODO INTERNATO – ORTOPEDIA 
10º PERÍODO INTERNATO – OTORRINILARINGOLOGIA 
10º PERÍODO INTERNATO – UROLOGIA 
12º PERÍODO INTERNATO GENERALISTA 
9º PERÍODO INTERNATO -GINECOLOGIA 

12º PERÍODO INTERNATO -GINECOLOGIA II 
5º PERÍODO PRATICA MEDICA III 
6º PERÍODO PRATICA MEDICA IV 
7º PERÍODO PRATICA MEDICA V 
8º PERÍODO PRATICA MEDICA VI 

 
 

Unidades de Saúde conveniadas com a Secretaria 
Municipal de Saúde do Rio de Janeiro: 
 

CER Leblon 
 

Endereço: Rua Mário Ribeiro, 1.080 – Leblon 
Gestão Direção Unidade Centro de Estudos Leitos 

OS Andrea Paredes Nome: Luiz Alexandre Nome:  Total 57 
Tel: 967253100 Tel: 999851702 Tel: UTI 35 

Disciplinas 
10º PERÍODO INTERNATO - CLINICA MEDICA I 
12º PERÍODO INTERNATO - CLINICA MEDICA III 
12º PERÍODO INTERNATO GENERALISTA 
5º PERÍODO PRATICA MEDICA III 



6º PERÍODO PRATICA MEDICA IV 
7º PERÍODO PRATICA MEDICA V 
8º PERÍODO PRATICA MEDICA VI 

 

 

Hospital Municipal Souza Aguiar 
 

Endereço: Praça da República, 111 - Centro 
Gestão Direção Unidade Centro de Estudos Leitos 

Municipal Nome: Antônio Araújo Nome: Martinelli Total 406 
Tel: 2976-2023 Tel: 31112804 Tel: 31112603 UTI 66 

Disciplinas 
10º PERÍODO INTERNATO - CLINICA CIRÚRGICA I 
12º PERÍODO INTERNATO - CLINICA CIRURGICA II 
12º PERÍODO INTERNATO GENERALISTA 

 
 
 
Hospital Municipal Jesús 
 

Endereço: Rua 8 de dezembro, nº 717 – Vila Izabel - RJ 
Gestão Direção Unidade Centro de Estudos Leitos 

Municipal Nome: Ariane Molinaro Nome:  Total 120 
Tel: 22042366 Tel:  22042366 Tel:  UTI 3 

Disciplinas 
10º PERÍODO INTERNATO - CIRURGIA PEDIATRICA 

 
 
Instituto Philippe Pinel 
 

Endereço: Av. Venceslau Brás, 65 - Botafogo 
Gestão Direção Unidade Centro de Estudos Leitos 

Municipal Nome: Ana Carla Nome: Aline Cescon Total 71 
Tel: 2976-2023 Tel:  998891418 Tel: 2976-2023  

Disciplinas 
9º PERÍODO INTERNATO - SAUDE MENTAL 

 
 
 
Maternidade Leila Diniz 
 

Endereço: Av. Ayrton Senna, 2000 - Barra da Tijuca 
Gestão Direção Unidade Centro de Estudos Leitos 

Municipal Nome: Fátima Penso Nome:  Total 82 
Tel: 2976-2023 Tel:  31114950 Tel:   

Disciplinas 



9º PERÍODO INTERNATO - NEONATOLOGIA 
9º PERÍODO INTERNATO - OBSTETRICIA 

12º PERÍODO INTERNATO - OBSTETRICIA II 

 
 
Unidade de Pronto Atendimento Cidade de Deus 
 

Endereço: Rua Edgard Werneck, S/N - Cidade de Deus 
Gestão Direção Unidade Centro de Estudos Atendimentos 

OS Rio Saúde Nome: José R. Figueiredo Nome:  400/dia  
Tel: 2976-2023 Tel:  2232-3173 Tel:   

Disciplinas 
7º PERÍODO PRÁTICA MEDICA V 
8º PERÍODO PRÁTICA MEDICA VI 

 
 
Centro Municipal de Saúde Municipal Raphael de Paula Souza 
 

Endereço: Estr. de Curicica, 2000 – Curicica, Jacarepaguá 
Gestão Direção Unidade Centro de Estudos Leitos 

Municipal Nome:  Nome:  Salas 
Tel: 2976-2023 Tel:   Tel:   

Disciplinas 
11º PERÍODO INTERNATO - MEDICINA DE FAMILIA I 
6º PERÍODO PRÁTICA MEDICA IV 
7º PERÍODO PRÁTICA MEDICA V 
8º PERÍODO PRÁTICA MEDICA VI 

 
 
Clínica da Família Prof. José de Souza Herdy 
 

Endereço: Av. Ayrton Senna, 3383 - Jacarepagua 
Gestão Direção Unidade Centro de Estudos Leitos 

OS IABAS Nome: Valéria Nome:  Salas 
Tel: 967253100 Tel:   Tel:   

Disciplinas 
11º PERÍODO INTERNATO - MEDICINA DE FAMILIA I 
5º PERÍODO PRATICA MEDICA III 
6º PERÍODO PRATICA MEDICA IV 
7º PERÍODO PRATICA MEDICA V 
8º PERÍODO PRATICA MEDICA VI 

 
 
Clinica da Familia Huns Jurger Fernando Dohmann 
 

Endereço: Estr. do Piaí, S/N - Guaratiba 

https://www.google.com.br/search?ei=8F_wWvX5GJOvwgTa5pFg&q=telefone+da+UPA+cidade+de+deus&oq=telefone+da+UPA+cidade+de+deus&gs_l=psy-ab.3..0i30k1.8527.12327.0.12540.9.9.0.0.0.0.345.1295.0j8j0j1.9.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.9.1288...0i7i30k1j0i8i7i30k1j0i8i13i30k1j0i13k1.0.sB4cZD7mJTc


Gestão Direção Unidade Centro de Estudos Leitos 
OS IABAS Nome: Mayara Karla Nome:  Salas 
Tel: 967253100 Tel: 2417-6014 Tel:   

Disciplinas 
12º PERÍODO INTERNATO - MEDICINA DE FAMILIA II 
12º PERÍODO INTERNATO GENERALISTA 

 
 

Unidades de Saúde conveniadas com a Secretaria 
Estadual de Saúde do Rio de Janeiro: 

 
 
Hospital Estadual Adão Pereira Nunes 
 

Endereço: Rodovia Washington Luiz Br 040 km 109, S/N - Jardim Primavera, Duque de Caxias 
Gestão Direção Unidade Centro de Estudos Leitos 

OS IABAS Nome: Manuel Moreira Nome: Sheila Total 291 
Tel: 967253100 Tel: 996312620 Tel: UTI 56 

Disciplinas 
11º PERÍODO INTERNATO - PEDIATRIA II 

 
 
Hospital Estadual Santa Maria 
 

Endereço: Estr. Rio Pequeno, 656 – Taquara, Jacarepagua 
Gestão Direção Unidade Centro de Estudos Leitos 

Estadual Nome: Hedi Oliveira Nome: Total 73 
Tel:  Tel: 23336549 Tel:  

Disciplinas 
5º PERÍODO PRATICA MEDICA III 
6º PERÍODO PRATICA MEDICA IV 
7º PERÍODO PRATICA MEDICA V 
8º PERÍODO PRATICA MEDICA VI 

 
 
Inst. Est. de Cardiologia Aloysio de Castro 
 

Endereço: Rua Cesario Alvim, 28 - Humaitá 
Gestão Direção Unidade Centro de Estudos Leitos 

Estadual Nome: Rossi Murilo Nome: Total 157 
Tel:  Tel: 23348092 Tel: UTI 57 

Disciplinas 
6º PERÍODO PRATICA MEDICA IV 
7º PERÍODO PRATICA MEDICA V 
8º PERÍODO PRATICA MEDICA VI 

 



 

Unidades de Saúde conveniadas com a Rede D´or 

 
Hospital Quinta D´or  
 

Endereço: R. Alm. Baltazar, 435 - São Cristóvão 
Gestão Direção Unidade Centro de Estudos Leitos 

Privada Nome: Laura Arruda Nome:  Total 206 
Tel: 34613600 Tel: 34613600 Tel:  

Disciplinas 
11º PERÍODO INTERNATO - CLINICA MEDICA II 

 
 
 

Unidades da Secretaria de Segurança do Estado do Rio de 
Janeiro com Termo de Cooperação Técnica 

 
 
 
Instituto Médico Legal 
 

Endereço: Av. Francisco Bicalho, 300 - Centro 
Gestão Direção Unidade Centro de Estudos Leitos 

Estadual Nome: Reginaldo Franklin Nome:  Salas 
Tel:  Tel: 23324693 Tel:  

Disciplinas 
9º PERÍODO INTERNATO - MEDICINA LEGAL 

 



 
 
 

SOCIEDADE NILZA CORDEIRO HERDY DE EDUCAÇÃO E CULTURA S/S LTDA 
MANTENEDORA DA UNIVERSIDADE DO GRANDE RIO “PROFESSOR JOSÉ DE SOUZA HERDY” – UNIGRANRIO    

  
CCOONNSSEEPPEE--  CCoonnsseellhhoo  ddee  EENNSSIINNOO  EE  PPEESSQQUUIISSAA  

  
RREEGGUULLAAMMEENNTTOO  DDAASS  AATTIIVVIIDDAADDEESS  CCOOMMPPLLEEMMEENNTTAARREESS  CCUURRRRIICCUULLAARREESS  --  AACCCC  

 
Art. 1º As Atividades Complementares Curriculares (ACC) compreendidas no currículo pleno dos cursos de Graduação 
da Universidade do Grande Rio “Prof. José de Souza Herdy” – UNIGRANRIO são estatuídas pelo presente 
Regulamento, sendo o seu integral cumprimento indispensável para a colação de grau. 
 
Art. 2º A presente regulamentação de funcionamento atende aos objetivos de: 
a) buscar uma maior integração entre os corpos docente e discente; 
b) flexibilizar o currículo pleno do curso; 
c) proporcionar ao discente maior aperfeiçoamento crítico-teórico e técnico-instrumental; 
d) aprofundar os graus de multiprofissionalidade e de interdisciplinariedade necessários à formação acadêmica dos 

egressos; 
e) diversificar e enriquecer a formação humanística oferecida nos Cursos de Graduação; 
f) desenvolver no discente a competência de resolver problemas, de construir suas próprias oportunidades e de 

manter-se em processo de atualização de conhecimento; 
g) possibilitar ao discente autonomia na ampliação de seu universo cultural e enriquecimento de seu processo 
formativo; 
h) promover a indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão. 
 
Art. 3º Os discentes dos Cursos de Graduação deverão cumprir, obrigatoriamente, a carga horária de Atividades 
Complementares Curriculares definida no Projeto Pedagógico do Curso a que se encontra vinculado na Instituição. 
   
Parágrafo Único. As horas de que trata este artigo deverão ser cumpridas em, no mínimo, duas atividades 
diversificadas. 

 
Art. 4º As Atividades Complementares Curriculares deverão ser realizadas durante o período em que o aluno estiver 
regularmente matriculado em Curso de Graduação da UNIGRANRIO, podendo ser cumpridas a partir do primeiro 
período de matrícula. 
 
Art. 5º As Atividades Complementares Curriculares a serem reconhecidas para efeito de aproveitamento da carga 
horária encontram-se assim organizadas:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Grupo I: Atividades de Iniciação à Docência, Pesquisa e Extensão (ACC "1") 
01- Exercício de monitoria 
02- Participação em pesquisas como bolsista ou aluno voluntário. 
03- Participação em atividades de extensão da UNIGRANRIO 
04- Participação em programas e projetos de responsabilidade social e extensão universitária da UNIGRANRIO 
05- Participação nos núcleos multidisciplinares da UNIGRANRIO  
06- Participação na gestão de entidades socioculturais no âmbito universitário 
07- Participação em atividades de extensão da UNIGRANRIO  
08- Participação em programas e projetos sociais desenvolvidos por outras organizações civis. 
09- Participação na comissão organizadora em eventos acadêmico-científicos. 
 
 
Grupo II: Atividades para enriquecimento profissional (ACC "2")  
01- Participação em congressos, seminários, conferências, mostras e oficinas organizadas por associações de classe 
ou entidades da área profissional.  
02- Participação, como ouvinte, em defesas de Trabalho de Conclusão de Curso, Dissertação de Mestrado e Tese de 
Doutorado. 
03- Participação em Atividades Culturais - teatro, cinema, visitas a exposições.  
04-  Participação em cursos de extensão de natureza acadêmica e profissional na modalidade presencial ou a distância 
ofertados por instituições universitárias. 
05- Disciplinas cumpridas em outros cursos de graduação da UNIGRANRIO  
06- Realização de Curso Regular de Língua Estrangeira com certificação de no mínimo de nível de Intermediário 
 
 
Grupo III: Produção e apresentação de trabalhos científicos (ACC "3") 
01- Apresentação de trabalhos em eventos científicos (pôster, resumo, painel, apresentação oral), organizadas por 
associações de classe ou entidades da área profissional.  
02- Publicação de artigos em periódicos ou anais de congresso e seminários organizados por associações de classe ou 
entidades da área profissional.  
03- Publicação de resumo em periódico ou anais de congresso organizado por associações de classe ou entidades da 
área profissional 
04- Publicação de capítulo em livro 
05- Criação e produção de tecnologias inovadoras e material didático. 
06- Premiação em eventos científicos organizados por associações de classe ou entidades da área profissional.  
 
Grupo IV: Vivência profissional complementar (ACC "4") 
01- Realização de estágios não-curriculares desde que oficialmente aprovados pelo NUCEN, ou seja, com Termo de     
       Compromisso devidamente assinado, antes do início do estágio. 
02- Atuação em Empresa Junior e/ou Incubadora de Empresa. 
03- Participação em ligas estudantis reconhecidas no âmbito da UNIGRANRIO. 
04- Participação em intercâmbio universitário desde que aprovado pela PROCE. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Art. 6º Ficam estabelecidos os seguintes limites e requisitos para aproveitamento da carga horária: 
 
Grupo I: Atividades de Iniciação à Docência, Pesquisa e Extensão 

ATIVIDADES CARGA HORÁRIA REQUISITOS 

Exercício de Monitoria Até 80h Certificado (NUCEN) 

Participação em pesquisas como bolsista ou aluno voluntário. 
(I.C) 

Até 100h Relatório do Professor 
Orientador ou 
declaração/certificado de 
participação emitido pela 
instituição responsável. 

Participação em programas e projetos de responsabilidade social 
e extensão universitária da UNIGRANRIO 

Até 100h Certificado da PROCE 

Participação nos Núcleos Multidisciplinares da UNIGRANRIO  Até 80h Relatório do Professor 
Orientador com validação da 
PROPEP 

Participação na gestão de entidades socioculturais no âmbito 
universitário  

Até 20h Ata da eleição e posse. 

Participação em atividades de extensão da UNIGRANRIO Até 20h Certificado da PROCE 
Participação em programas e projetos sociais desenvolvidos por 
outras organizações civis. 

Até 80h Certificado com validação da 
PROCE ou da instituição 
responsável 

Participação na comissão organizadora em eventos acadêmico-
científicos 

 Até 20h Certificado ou declaração de 
participação com validação da 
PROCE ou da instituição 
responsável 

 
Grupo II: Atividades para enriquecimento profissional 

ATIVIDADES CARGA HORÁRIA REQUISITOS 
Participação em congressos, seminários, conferências, mostras e 
oficinas organizadas por associações de classe ou entidades da 
área profissional 

Até 60h   Certificado ou declaração de 
presença  

Participação, como ouvinte em Defesas de TCC, Dissertação de 
Mestrado e Tese de Doutorado assistidas. 

Até 10h Certificado ou declaração de 
presença com validação do 
Coordenador do Curso 

Participação em Atividades Culturais - teatro, cinema, visitas a 
exposições 

Até 40h Relatório com validação do 
professor. 

Participação em cursos de extensão de natureza acadêmica e 
profissional na modalidade presencial ou a distância ofertados 
por instituições universitárias. 

Até 40h Certificado ou declaração de 
presença 

Disciplinas cursadas em outros cursos de graduação da 
UNIGRANRIO  

Até 80 h Histórico Escolar ou Boletim de 
Notas 



 

Realização de Curso Regular de Língua Estrangeira com 
certificação de no mínimo nível Intermediário 

Até 20h Certificado ou Declaração do 
Curso 

 
Grupo III: Produção e apresentação de trabalhos Científicos 

ATIVIDADES CARGA HORÁRIA REQUISITOS 
Apresentação de trabalhos em eventos científicos (pôster, 
resumo, painel, apresentação oral), organizadas por associações 
de classe ou entidades da área profissional 

Até 40h Certificado  

Publicação de artigos e/ ou trabalhos completos em periódicos 
ou anais de congresso e seminários organizados por 
associações de classe ou entidades da área profissional 

Até 80h Texto publicado no evento 

Publicação de resumo em periódico ou anais de congresso 
organizado por associações de classe ou entidades da área 
profissional 

Até 60h Texto publicado no evento 

Publicação de capítulo em livro. 
 

Até 80h Capitulo publicado  

Criação e produção de tecnologias inovadoras e material 
didático. 

Até 60h Relatório com validação do 
professor orientador. 

Premiação em eventos científicos organizadas por associações 
de classe ou entidades da área profissional  

Até 40h Declaração comprobatória  

Grupo IV: Vivência profissional complementar 

ATIVIDADES CARGA HORÁRIA REQUISITOS 

Realização de estágios não obrigatórios, desde que oficialmente 
aprovados pelo NUCEN, ou seja, com Termo de Compromisso 
devidamente assinado, antes do início do estágio 

Até 100h Termo de Compromisso de 
Estágio e declaração da 
empresa com período do 
estágio cumprido. 

Atuação em Empresa Junior e/ou Incubadora de Empresa Até 100h Atestado de realização e 
apresentação de relatório  

Participação em ligas estudantis reconhecidas no âmbito da 
UNIGRANRIO 

Até 20h Atestado de realização e 
apresentação de relatório com 
validação da PROCE 

Participação em intercâmbio universitário desde que aprovada 
pela PROCE. 

Até 100h Declaração comprobatória com 
validação da PROCE 

  

Parágrafo Único. Caberá ao Colegiado de cada Curso de Graduação da UNIGRANRIO aprovar um quadro de validação 
da carga horária unitária de cada atividade. 

 
Art. 7º As Atividades Complementares Curriculares, quando realizadas durante as férias escolares, terão a carga 
horária computada no semestre letivo subseqüente, desde que renovada a matrícula acadêmica. 
 



 
Art. 8º Caberá ao aluno solicitar junto ao UniAtendimento durante o período letivo parecer final ao Coordenador 
Acadêmico do Curso sobre o aproveitamento da carga horária da atividade realizada, apresentando original e cópia da 
documentação comprobatória.  
          
§ 1.º O Coordenador do Curso deverá emitir parecer em, no máximo, 20 (vinte) dias, publicando o resultado, 
procedendo ao registro na ficha do aluno no sistema acadêmico, quando for o caso, e encaminhar o processo à Divisão 
de Administração Acadêmica - D.A.A. para arquivo. 
 
 
Art. 9º Caberá ao Coordenador Acadêmico analisar e emitir parecer sobre as Atividades Complementares Curriculares 
regulamentadas por outras IES em caso de aluno transferido, observadas as normas deste Regulamento. 
 
Art. 10 Caberá ao Colegiado de Curso julgar os casos omissos e decidir, em primeira instância, sobre os recursos 
interpostos. 
 
Art. 11 Este Regulamento integra o currículo pleno de cada Curso de Graduação da UNIGRANRIO como anexo, e entra 
em vigor na data de sua aprovação pelo CONSEPE. 
 
 

Este Regulamento foi aprovado pelo CONSEPE e entrou em vigor no dia  16 de agosto de 2013 
Resolução CONSEPE  n.º 15/13  de 16 de agosto de 2013 
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REGULAMENTO PARA TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) 
 

 

CONCEITUAÇÃO E OBJETIVOS 
 
 

Art. 1º - O Trabalho de Conclusão de Curso - TCC é componente curricular obrigatório dos 

cursos de graduação do Curso de Medicina da UNIGRANRIO, com carga  horária  definida no 

projeto de curso e pode ser iniciado desde o primeiro período do curso, com o término até o 

décimo primeiro período. 

 
Art. 2º - O TCC caracteriza-se como um trabalho técnico - acadêmico de pesquisa científica e 

tem como finalidade a articulação entre ensino e pesquisa. 

 
Art. 3º - O TCC atende aos seguintes objetivos: 

I. possibilitar ao estudante o desenvolvimento de habilidades para a realização de um 

trabalho de pesquisa sobre tema relevante na área de saúde; 

II. familiarizar o estudante no uso dos recursos metodológicos para a elaboração de um 

trabalho científico; 

III. proporcionar ao estudante a utilização de referencial teórico dos conteúdos dos 

módulos no estudo de problemas relevantes para a sua futura prática profissional. 

 
 

DA COORDENAÇÃO DO TCC 
 
 

Art. 4º - A coordenação geral do TCC será realizada por docentes do Núcleo Docente 

Estruturante do Curso de Medicina da UNIGRANRIO. 

 
Art. 5º - À Coordenação compete: 

I. divulgar a lista dos orientadores disponíveis e suas áreas de pesquisa a cada semestre; 

II. preparar e apresentar o calendário anual com as datas para entrega do trabalho final, 
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bem como da apresentação pública e avaliação dos mesmos por uma Banca 

Examinadora; 

III. cuidar para que o cronograma seja rigorosamente cumprido; 

IV. divulgar as normas do TCC para todos os estudantes e docentes; 

V. avaliar e controlar o número de trabalhos por docente; 

VI. formalizar a escolha do orientador e co-orientador pelo estudante, de acordo com 

formulário próprio; 

VII. elaborar a escolha dos docentes que comporão as bancas examinadoras; 

VIII. mediar os problemas que surgirem, durante o ano, entre orientador e estudantes; 

IX. receber os resultados das avaliações das bancas examinadoras; 

X. proceder à análise e para a certificação da aprovação do TCC; 

XI. encaminhar planilha de análise dos TCC para a Coordenação do Curso de Medicina no 

prazo de, aproximadamente, 30 dias após a realização dos eventos de apresentação do 

TCC. 

 
DOS REQUISITOS GERAIS DO TCC 

 
 

Art. 6º - Os trabalhos de pesquisa (PIBIC, PIC, publicações em revistas científicas, trabalho em 

congresso de âmbito nacional ou internacional), desenvolvidos durante a graduação e 

devidamente orientados por tutores ou preceptores da UNIGRANRIO poderão ser considerados 

Trabalhos de Conclusão de Curso. 

 
Art. 7º - Os trabalhos citados no artigo anterior deverão ser submetidos, apresentados e 

aprovados por banca examinadora. 

 
Art. 8º - O TCC tem como requisitos: 

I. ser inscrito em formulário próprio, com indicação e o aceite do orientador, nos casos 

não inclusos no Art. 6º deste capítulo; 

II. ser desenvolvido por, no máximo, dois estudantes; 

III. ser desenvolvido por, no máximo, três estudantes, para os cursos de medicina; 
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IV. ser elaborado segundo as normas do manual do TCC; 

V. submeter o projeto para análise e avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa em Seres 

Humanos da UNIGRANRIO, caso seja necessário; 

VI. ser desenvolvido sob a orientação de um docente do Curso de Medicina da 

UNIGRANRIO; 

VII. ser desenvolvido segundo o cronograma proposto pela Coordenação do TCC do curso; 

VIII. ser escrito em formato de artigo científico segundo as normas da Revista XXXXXX; 

IX. ser o trabalho, em sua forma final, aprovado por uma banca examinadora; 

X. ser apresentado em forma oral, em sessão pública. 

 
DA ORIENTAÇÃO 

 
 

Art. 9º - A orientação do TCC tem como requisitos: 

I. cada estudante ou grupo de estudantes deverá escolher um docente ou preceptor para 

ser o orientador; 

II. Em casos especiais poderá se admitir orientador externo (de outras instituições de ensino 

e pesquisa) em decorrência de especificidades do tema da pesquisa. Nesta situação, é 

obrigatório a co-orientação por parte de docente da UNIGRANRIO; 

III. o docente escolhido pelos estudantes poderá recusar a orientação de um trabalho quando 

já tiver assumido a orientação de três TCC ou quando o trabalho não se enquadrar na 

sua área de interesse de pesquisa; 

IV. o orientador poderá desistir da orientação ou co-orientação de um trabalho, se não 

houver o cumprimento das normas pelo(s) orientando(s), formalizando sua decisão à 

Coordenação do TCC que a apreciará; 

V. o orientador deve assegurar o cumprimento efetivo do cronograma do TCC, proposto 
pela Coordenação do TCC do Curso de Medicina. 

 
 

DOS ORIENTANDOS 
 
 

Art. 10 - Os estudantes do curso têm como atribuições: 

I. apresentar o TCC para conclusão do Cursos de Medicina da UNIGRANRIO; 

II. ser responsável, juntamente com seu orientador, pelo cumprimento dos requisitos 

metodológicos adequados, segundo o tipo de pesquisa, bem como o seguimento das 

normas éticas para as pesquisas em seres humanos; 



III. construir os conhecimentos, bem como a sua aplicabilidade correta, referente a normas 

metodológicas adotadas pelo Curso, conforme descrito no Art. 8º inciso IV; 

IV. ser responsável por cumprir efetivamente o cronograma estabelecido pelo orientador e 

pela Coordenação de TCC do curso; 

V. ser responsável por sua participação e colaboração efetiva durante todo o processo de 

desenvolvimento do TCC; 

 
DOS REQUISITOS E ETAPAS PARA VALIDAÇÃO FINAL DO TCC 

 
Art. 11 - A validação final do TCC tem como requisitos: 
 
 
Para a Coordenação do TCC 
 

I. Realizar a checagem das atas de TCC após a realização das bancas avaliadoras. 
II. Lançar as notas dos TCC no Sistema Acadêmico. 
 
Para o estudante: 

I. Entregar à Coordenação do TCC Pen drive contendo: Versão final do artigo de TCC em 

PDF aprovado e depois de realizadas as devidas correções sugeridas pela banca 

avaliadora. O documento deve estar identificado com o nome completo do estudante 

responsável pela entrega do material e o curso ao qual pertence. 

II. Declaração do orientador, informando que se trata da versão final após as correções da 

banca avaliadora e os nomes dos estudantes para os quais o trabalho está sendo validado 

como TCC (no máximo dois estudantes por trabalho para medicina). A declaração 

deverá conter nome completo e a assinatura do orientador (modelo de declaração em 

anexo no regulamento de TCC). 

III. A Coordenação do TCC transferirá os documentos entregues pelo estudante para a 

biblioteca para armazenamento no repositório de acesso interno sem restrições. 

 
 

Obs: 

O pen drive deverá conter apenas os documentos solicitados para o ato da entrega. Essa 

orientação é para evitar possíveis falhas no recebimento do arquivo. 
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DA BANCA EXAMINADORA DOS TCC 
 
 

Art. 12 - Serão de responsabilidade da banca examinadora a análise e avaliação de TCC. 
 
 

Art. 13 - A banca examinadora será composta de, no mínimo dois membros e, no máximo três 

membros, indicados pelo Orientador do trabalho juntamente com a Coordenação do TCC do curso. 

 
Art. 14 - Poderão ser admitidos como membros da banca examinadora, docentes do Curso de 
Medicina da UNIGRANRIO; profissionais e docentes externos, com experiência em pesquisa 
Cursoentífica e/ou notória atuação na área. 

 
Art. 15 Na banca examinadora deverá ter sempre um membro que seja profissional da 

UNIGRANRIO. 

 
 

CAPÍTULO VIII – 

DA AVALIAÇÃO DO TCC 
 
 

Art. 17 - A Coordenação do TCC é responsável pela emissão dos conceitos: APROVADO ou 

REPROVADO. 

 
Art. 18 - Serão considerados APROVADOS, os trabalhos que obtiverem notas  variando  entre 

6,0 e 10,0 e, serão considerados REPROVADOS, os trabalhos que obtiverem notas inferiores 

a 6,0. 

I. Nos casos em que houver recomendações da banca examinadora, será responsabilidade 

do orientador avaliar se as mesmas foram realizadas, devendo o trabalho ser depositado 

com as modificações no prazo de trinta dias; 

II.  O trabalho considerado reprovado deverá ser refeito e submetido à nova banca 

examinadora, e somente após essa nova avaliação e aprovação, o estudante estará apto 

para a colação de grau do curso; 

III. Os estudantes que obtiverem conceito REPROVADO em seus trabalhos, terão até o 

prazo máximo de integralização do curso para sua apresentação. 

 
Art. 19 - Discrepâncias significativas de avaliação entre os membros da banca examinadora 

serão dirimidas em reunião convocada pela Coordenação de TCC com a banca em questão. 
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Art. 20 - O TCC não apresentado na data estabelecida pela Coordenação de TCC de cada curso 

deverá apresentar as justificativas que serão analisadas por essa coordenação. 
 

Art. 21 - Em caso de deferimento, o TCC deverá ser apresentado à banca examinadora na forma 

de exposição oral na data a ser fixada pela Coordenação. 

 
 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
 

Art. 23 - A divulgação das normas vigentes para o TCC e cronograma será realizada pela 

Coordenação de TCC do curso. 

 
Art. 24 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do Curso. 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIGRANRIO 
Curso de Medicina 

 
 
 
 

MANUAL DE ELABORAÇÃO DE 
TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO 
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   Introdução 

 
O manual tem como objetivo atuar como um guia, orientando e facilitando a 

confecção e o encaminhamento dos Trabalhos de Conclusão de Curso no âmbito 
Institucional estando, entretanto, de acordo com as normas e metodologias empregadas 
atualmente.  

Com efeito, serão uniformizados os trabalhos de conclusão de curso produzidos e 
defendidos no Curso de Medicina da UNIGRANRIO, facilitando a recuperação do 
conteúdo em arquivos digitais de texto completo.  

Os itens de padronização foram baseados na Associação Brasileira de Normas 
Técnica (ABNT) - 14724/2005, 10520/2002 e 6023/2002 e nas normas vigentes da 
Instituição. 

 
 

1 Modalidades de Trabalhos de Conclusão de Curso 

 
 
       Existem basicamente três modalidades de TCC:  

 
Revisão Bibliográfica, Pesquisa Experimental e Estudo de Caso. 
 

 
1.1.1 Modalidade Revisão Bibliográfica – nesta modalidade, o enfoque do 

TCC é a ampliação do conhecimento científico, sem preocupação imediata de 
aplicação prática dos resultados. A revisão bibliográfica consiste no exame da literatura 
científica, para levantamento e análise do que já se produziu sobre determinado tema. O 
trabalho consiste basicamente em se levantar exaustivamente o conhecimento do que já foi 
publicado sobre um determinado assunto, promovendo assim a atualização do pesquisador. 
Deve-se, no entanto, tomar o cuidado para não realizar a duplicação de pesquisas e 
redescobertas evitando assim, acusações de plágio e a perda de tempo. 

A revisão bibliográfica deve reunir um conjunto de autores e fontes (atuais e de 
qualidade) para a discussão dos conteúdos que fundamentem uma discussão teórica. 
O pesquisador deve saber reunir as informações coletadas e desenvolver uma análise 
crítica sobre o tema, evitando um trabalho meramente descritivo.
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1.1.2 Modalidade Pesquisa Experimental – Nesta modalidade qualquer 
uma das seguintes questões serão respondidas: 

 
a) Qual a abrangência e importância dos resultados da pesquisa para o 

desenvolvimento da ciência e tecnologia e sua relação com as prioridades do 
município, estado, nação e, ou, mundo. 

b) Quais são os ganhos tecnológicos, econômicos, sociais e ambientais por ele 
determinados e quais as projeções e reflexos de sua permanência. 

c) Como o produto/serviço, recurso, clientes/usuários ou beneficiários são e, ou, 
serão afetados pela situação-problema. 

 
1.1.3 Modalidade Estudo de Caso – Neste caso, desenvolve-se um 

processo de investigação com o qual se pretende estudar um fenômeno contemporâneo 
no contexto real em que este ocorre. O estudo de caso pode incluir tanto estudos de caso 
único, quanto de casos múltiplos. Pode-se basear os estudos de caso em provas 
quantitativas e qualitativas. 

 
Nesta categoria se enquadram os estudos de percepções psicológicas e questões 

levantadas cujas respostas buscadas são numéricas e não categóricas. O estudo de caso 
tem como base evidências qualitativas, e não quantitativas. Esta modalidade é muito 
aplicada quando as fronteiras entre o fenômeno em estudo e o contexto em que ele ocorre 
não são claramente evidentes. 

 
Muitas vezes é difícil isolar o fenômeno em estudo do contexto em que ocorre; 

sendo assim, torna-se necessário usar múltiplas fontes de evidência e cruzar os diferentes 
dados recolhidos. 

 
 O estudo de caso fica intimamente ligado ao contexto ou processo estudado. 
 Esse tipo de abordagem não representa um método por si só, mas uma estratégia 

de pesquisa que permite o uso de métodos qualitativos e quantitativos. 
 

Etapas a serem seguidas na maioria das pesquisas definidas como estudos de caso: 
 

 Formulação do problema. 
 Definição da unidade-caso. 
 Determinação do número de casos. 
 Elaboração do protocolo. 
 Coleta de dados. 
 Avaliação e análise dos dados. 
 Preparação do relatório. 

 
 
Independente da modalidade do TCC, deve-se analisar os conhecimentos existentes 

(estado atual) sobre o problema e destacar o(s) elemento(s) inovador(es). Deve ficar claro 
que o conhecimento acumulado ou as ações até então desenvolvidas não foram suficientes 
para o equacionamento do problema. O material bibliográfico consultado deve ser atual 
e consistente em relação ao problema. Uma revisão incompleta ou uma abordagem 
inconsistente do problema podem desqualificar o TCC, resultando em desperdício de 
tempo e de recursos. 
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ESTRUTURAS DE TRABALHOS DE CONCLUSÃO 

DE CURSO 
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Independemente da modalidade do TCC (Pesquisa Experimental; Revisão 
Bibliográfica ou Estudo de Caso) a estrutura seguirá estritamente os itens 1 e 2 abaixo 
especificados. 

 
1. Projeto de Pesquisa (TCC1) 

 
O projeto de pesquisa é desenvolvido no primeiro semestre do desenvolvimento 

do TCC. Esta é a fase em que o discente organiza as atividades a serem desenvolvidas no 
seu TCC em forma de Projeto de Pesquisa. 

 
1.1. Estrutura do projeto de pesquisa que originará o TCC 

 
a. Capa (obrigatória - conforme modelo) 
b. Folha de rosto (obrigatória - conforme modelo) 
c. Dedicatória (opcional – conforme o modelo) 
d. Agradecimentos (opcional – conforme o modelo) 
e. Epígrafe (opcional – conforme o modelo) 
f.  Listas de abreviaturas; siglas e símbolos, de figuras, de quadros, de 

tabelas etc. (caso necessário) 
g. Sumário (obrigatório - conforme modelo) 
h. Introdução (obrigatória - conforme modelo) 
i. Objetivos geral (obrigatório - conforme modelos) 
j. Objetivos específicos – (obrigatórios - conforme modelos) 
k. Justificativa (obrigatória) 
l. Hipóteses (obrigatória) 
m. Referencial teórico (obrigatório) 
n. Material e Métodos (obrigatório) 
o. Cronograma (opcional) 
p.  Referências bibliográficas (utilizada até o presente momento –obrigatório – 

conforme modelo) 
q. Apêndices (caso necessário) 
r. Anexos (caso necessário) 
s. Glossário (caso necessário) 
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2. Trabalho de Conclusão de Curso (TCC2) 

 
Seu desenvolvimento ocorre no segundo semestre da redação do TCC. Etapa em 

que o trabalho está na fase de coleta final de dados, análise e elaboração dos resultados e 
conclusão. 

 
2.1 Estrutura do TCC: 

 
 

a. Capa (obrigatória - conforme modelo) 
b. Folha de rosto (obrigatória - conforme modelo) 
c. Termo de aprovação (obrigatório - conforme modelo) 
d. Dedicatória (opcional – conforme o modelo) 
e. Agradecimentos (opcional – conforme o modelo) 
f. Epígrafe (opcional – conforme o modelo) 
g. Resumo e palavras-chave (obrigatórios - conforme modelo) 
h. Listas de Abreviaturas; siglas e símbolos, de figuras, de quadros, de 

tabelas etc. (caso necessário) 
i. Sumário (obrigatório - conforme modelo) 
j. Introdução (obrigatório - conforme modelo) 
k. Referencial Teórico (obrigatório) 
l. Material e Métodos (obrigatório para Pesquisa Experimental e Estudo de 

Caso) 
m. Resultados e Discussão (obrigatório para Pesquisa Experimental e Estudo de 

Caso) 
n. Conclusões (obrigatório) 
o. Referências Bibliográficas (obrigatório – conforme modelo) 
p. Apêndices (caso necessário) 
q. Anexos (caso necessário) 
r. Glossário (caso necessário) 
s. Declaração e autorização (obrigatório) 
t. Resumo para Congresso de Iniciação Científica - CIC (obrigatório) 
u. Capa final (obrigatório) 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS DE TRABALHOS 
DE CONCLUSÃO DE CURSO 
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2 Elementos pré-textuais que compõem os trabalhos de conclusão de curso 
 

2.1 Capa – obrigatória. Seu objetivo é oferecer uma proteção externa ao 
trabalho; deve conter os seguintes dados que identificam a obra e o autor: instituição, 
curso, título do trabalho, nome do autor, local da instituição e data. A Figura 2.1 é uma 
ilustração de como deve ser elaborado a capa do TCC. 

 
 

Figura 2.1. Ilustração de como deve ser elaborado a capa do TCC. 
 

2.2 Lombada – utilizada nas encadernações em capa dura. A lombada 
deverá trazer impresso longitudinalmente do alto para o pé, o nome do autor, o título do 
trabalho e, se for o caso, os elementos alfanuméricos de identificação, por exemplo: 
volume 2 (escrito desta forma: v. 2). 

 
3 cm 

 
UNIGRANRIO 

CURSO DE MEDICINA 
 
 

Fonte Times12 
centralizado e negrito 

 
 
 
 
 
 
 
 

TÍTULO DO TRABALHO 
 

Fonte Times 12 centralizado 
negrito e letras maiúsculas 

 
 
 
 

NOME DO AUTOR 
(parágrafo justificado à direita da página 

com os espaços adequados em caixa alta) 
 
 
 
 

Fonte Times 12centralizado 
sem negrito, esp. simples 

 
Local  
Data 
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Fonte Arial 12 
Centralizado sem 
negrito 

 

2.3 Folha de rosto e ficha catalográfica – obrigatória. Deve conter os 
elementos que identificam o trabalho obedecendo a seguinte ordem: nome do autor, título 
do trabalho, nota de apresentação, nome do orientador, local da instituição e data. A ficha 
catalográfica é elaborada pela bibliotecária e deve vir no verso da folha de rosto. A Figura 
2.2 é uma ilustração de como deve ser elaborado a folha de rosto. 

 

Figura 2.2. Ilustração de como deve ser elaborado a folha de rosto. 
 

2.4 Errata – opcional e se extremamente necessária, pode ser apresentada 
em papel avulso, e entregue aos professores da banca antes da apresentação, ou encartada 
no trabalho já impresso, logo após a folha de rosto. A Figura 2.3 é uma ilustração de como 
deve ser elaborado a errata. 

Local 
data 

2 cm 

    Times   12   semGOneIÂgrNtoITimes  12 sem  negrito 
                                                            com recuo   de 11cm da margem esquerda.  

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao 
Curso de Medicina da UNIGRANRIO, sob 
orientação do Professor Dr./Ms (colocar o nome 
do orientador), como requisito parcial para 
obtenção do bacharelado Medicina 

Times 12 centralizado com negrito, 
pouco acima do meio da folha 

TÍTULO DO TRABALHO 

Fonte Times 12 centralizado 
com negrito. 

2 cm NOME DO AUTOR 3cm 

3 cm 
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Página linha Onde se lê Leia-se 
66 25 Instituicão instituição 
25 12 erata Errata 
92 10 aprovado aprovação 

Figura 2.3: Ilustração de como deve ser elaborado a errata. 
 

2.5 Folha de aprovação – Deve conter as informações essenciais à aprovação 
do trabalho, na seguinte ordem: autor do trabalho, título do trabalho, subtítulo  se houver, 
nota de apresentação, composição da banca examinadora, local da instituição e data. 
Exigida apenas para o trabalho de conclusão de curso, dissertações de programa de 
mestrado e teses de programa de doutorado. A Figura 2.4 é uma ilustração de como deve 
ser elaborado a folha de aprovação. 

 

Figura 2.4. Ilustração de como deve ser elaborado a folha de aprovação. 
 

2.6 Dedicatória – opcional – é uma homenagem que se faz a determinada 
pessoa ou pessoas. Deve ser transcrita na parte inferior direita da página. Página que  não 
recebe número, mas é contada. A Figura 2.5 é uma ilustração de como deve ser elaborado 
a dedicatória. 

3 cm  

3 cm 
TERMO DE APROVAÇÃO 

 

NOME DOS AUTORES 

TÍTULO DO TCC 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à banca examinadora como requisito parcial para 
obtenção do Bacharelado em Medicina da Unigranrio, defendido e aprovado em           de         de 
 pela banca 
examinadora constituída por: 

 
2cm 

Fonte Times 12espaço 
simples, sem negrito 

 
 
 

Fonte Times 12, sem 
negrito e espaços de 1,5 

 
 

Prof.(ª) Dr.(ª)/Ms. (nome do Orientador(a)) 
(Orientador(a)) 

 
 

Prof.(ª) Dr.(ª)/Ms. (nome do membro) 
(Membro) 

 
Prof.(ª) Dr.(ª)/Ms. (nome do Professor) 

(Membro) 



15 

 

 

 
 

 
Figura 2.5. Ilustração de como deve ser elaborado a dedicatória. 

 

2.7 Agradecimentos – opcional. É uma manifestação de agradecimento a 
pessoas e ou instituições que efetivamente contribuíram para a realização do trabalho. 
Página que não recebe número, mas é contada. A Figura 2.6 é uma ilustração de como 
deve ser elaborado os agradecimentos. 

Figura 2.6. Ilustração de como deve ser elaborado os agradecimentos. 
 

2.8 Epígrafe – opcional. É um pensamento e/ou ideias que estejam 
relacionadas com a gênese do trabalho, seguido do nome do autor. Deve ser apresentada 
no meio da folha. A Figura 2.7 é uma ilustração de como deve ser elaborado a epígrafe. 

2 cm 
8 cm 

Letras normais sem negrito 
e com entrelinhamento de 1,5 

Fonte Times 12 

2cm 3cm 

3cm 

.... Agradeço também a todos  aqueles  que 
me ajudaram ao longo destes anos. 
Não importa a forma material, intelectual 

emocional... 

6cm 

Fonte Times 12, sem negrito e 
com entrelinhamento de 1,5 

2cm 

AGRADECIMENTOS 
(letras maiúsculas, negritadas, 
tamanho 12 e centralizadas) 

3cm 
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Fonte Arial 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7 

 
 

 
Figura 2.7. Ilustração de como deve ser elaborado a epígrafe. 

 
 
 

2.9 Resumo: é obrigatório para trabalhos de conclusão de curso. É digitado em 
um parágrafo único e sem recuo. Não é uma enumeração de tópicos, mas um texto curto 
onde apresenta: uma breve introdução, os objetivos em frases concisas e descrição sucinta 
da metodologia empregada, os principais resultados e a conclusão resumida. A linguagem 
deve ser clara, concisa e direta na terceira pessoa. Sua redação deve ser a última etapa do 
TCC. O texto deve conter entre 150 e 300 palavras no máximo, com espaço simples. A 
Figura 2.8 é uma ilustração de como deve ser elaborado o resumo. 

Ponha na mente bem-estar, trabalho e esperança, que são sinais de fortaleza 
e despreze o que for tristeza, problematização e desespero, que são sinais 
de fraqueza. A mente, se bem dirigida, aperfeiçoa e melhora a vida, eleva 
você a alturas não imaginadas e faz jorrar saúde e alegria. 
 

Luidi 
 

(Obs.: Se a epígrafe não ocupar toda a página, o espaço livre da parte 
superior deve ser aproximadamente igual na parte inferior. O texto é sem 
título e sem recuo de parágrafo, digitado com letras normais, tamanho 12, 

justificadas, sem negrito e com entrelinhamento 1,5, no lado direito da 
página, com recuo esquerdo de 8 cm. A pagina não recebe número mas 

deve ser contada). 

2 cm 8 cm 
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Resumo 5cm5lkjsdgnsnglknsfgnk 

 
 
 
 

 
 

Figura 2.8. Ilustração de como deve ser elaborado o resumo. 
 

2.9.1 Palavras-chave: Ao final do resumo devem vir as palavras-chave, 
separadas do resumo por uma linha em branco de espaçamento e antecedidas 
pelo título PALAVRAS-CHAVE. Cada palavra começa com letra maiúscula 
e termina com ponto final e não poderão ser usadas palavras contidas no  título 
do TCC. As palavras-chave deverão ser em um mínimo de três (3) e um 
máximo de cinco (5). Se houver mais de uma linha de palavras-chave, essas 
serão alinhadas abaixo e no início da primeira palavra-chave. 

 
2.10 Listas – de abreviaturas, de figuras, de ilustrações, de símbolos e siglas, 

de tabelas – (opcionais). Devem ser apresentadas na encadernação sempre em folhas 
distintas e em ordem alfabética de posicionamento das listas. Por exemplo: 1º coloca-se 

5cm da margem + 3 cm da borda 
 
 

2cm 
Resumo 

 
3cm 

Disserta-se sobre a nulidade matrimonial no Direito Canônico e no Direito  Civil, 
a luz do Código de Direito Canônico de1983 e  do  Código  civil brasileiro, que 
entrou em vigência em 10 de janeiro de 2003, apresentando preliminarmente as 
propriedades essenciais do matrimônio, conceito, motivos ensejadores da 
nulidade matrimonial nessas duas legislações; ao final a posição religiosa do 
matrimônio trata dos efeitos e do procedimento para obtenção da declaração de 
nulidade no Direito Canônico. Considera-se que na Espanha, Itália, Portugal e 
República Dominicana, por força de concordata firmada entre o Estado e a Igreja, 
a celebração e a declaração de nulidade ditada pelo Tribunal Eclesiástico tem 
efeitos civis uma vez atendido o disposto na lei. Apresenta-se proposta para que 
no Brasil, assim como os nubentes podem atribuir efeitos civis à celebração 
religiosa do casamento uma vez procedendo a habilitação previa ou posterior a 
celebração perante o oficial do registro civil através de metodologia 
….. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Matrimônio. Declaração. Tribunal. Nulidade. Impedimento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2cm 
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a lista de Abreviaturas; 2º a lista de figuras e assim por diante. A Figura 2.9 é uma 
ilustração de como deve ser elaborado as listas. 

 
 

Figura 2.9. Ilustração de como deve ser elaborado as listas. 

 
2.11 Sumário – é obrigatório. Nele devem estar descritas as principais 

divisões do trabalho como partes, capítulos e seções na ordem de sua localização no texto. 
Não constam do sumário as partes que o antecedem, mas sim as partes que o sucedem. 
As características gráficas e os padrões numéricos adotados no sumário devem ser 
reproduzidos na digitação desses itens ao longo do texto. O espaçamento entre os itens 
deve ser de dois espaços de 1,5 e entre os subitens deve ser de apenas 1,5 cm. A Figura 
2.10 é uma ilustração de como deve ser elaborado o sumário. 

 
 
 
 

*Próxima folha (separada) 
 
 
 
 
 

*Próxima folha (separada) 
 
 
 
 

*Próxima folha (separada) 

15 
16 
17 

LISTAS DE TABELAS 
Mortalidade infantil 
Uso de drogas: crianças e adolescentes década de 80 e 90 
Crianças encaminhadas ao conselho tutelar 

LISTA DE SÍMBOLOS E SIGLAS 
ONGS – Organização não Governamental 

LMP – Lei Maria da Penha 

15 
16 

LISTAS DE FIGURAS 
Capa dos trabalhos de conclusão de curso 
Folha de rosto 
(espaço de 1,5 de entrelinhamento) 

LISTA DE ABREVIATURAS 
Out.- Outubro 
Jan. - Janeiro 
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5 cm + 3cm (borda) 

3 cm SUMÁRIO (Times 12, negrito e centralizado) 

2 cm 
INTRODUÇÃO 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 . TÉCNICAS DE LEITURA (caixa alta com negrito) 15 
1.1 Elementos (caixa baixa com negrito) 18 
1.2 Como ler bem (caixa baixa com negrito) 25 
1.3 Como organizar a leitura (caixa baixa com negrito) 31 
1.4 Como fazer fichamento (caixa baixa com negrito) 37 

2 TIPOS DE CONHECIMENTO E CIÊNCIA 
2.1 Introdução (caixa baixa com negrito) 

 
40 

2.2 Conhecimento popular (caixa baixa com negrito) 41 
2.3 Conhecimento científico (caixa baixa com negrito) 46 
2.3.1 Características do conhecimento científico (itálico) 49 
2.3.2 Diferença entre conhecimento científico e popular (itálico) 59 
2.4 Conhecimento filosófico (caixa baixa com negrito) 56 
2.5 Conhecimento teológico (caixa baixa com negrito) 59 

CONCLUSÕES (caixa alta com negrito) 64 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS (caixa alta com negrito) 70 

ANEXOS (caixa alta com negrito) 74 

APÊNDICES (caixa alta com negrito) 82 
 
 

Figura 2.10. Ilustração de como deve ser elaborado o sumário. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELEMENTOS TEXTUAIS DE TRABALHOS DE 
CONCLUSÃO DE CURSO 
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3 Elementos textuais que compõem os trabalhos de conclusão de curso 
 

3.1 Introdução (Projeto de Pesquisa e TCC) 
 

É a parte inicial do texto onde se expõe: a delimitação do assunto tratado, os 
objetivos da pesquisa, importância e sua natureza. É uma rápida explanação do que se vai 
encontrar a seguir e é por esse motivo que a introdução é a última parte do trabalho  a ser 
redigida, portanto, o tempo verbal a ser utilizado na introdução deve ser o  presente. O 
último parágrafo da introdução deverá conter o objetivo do estudo (se o trabalho for de 
revisão bibliográfica deverá ser informado juntamente com seu objetivo). 

 
Independente da modalidade do TCC, deve-se analisar os conhecimentos 

existentes (estado atual) sobre o problema e destacar o(s) elemento(s) inovador(es). Deve 
ficar claro que o conhecimento acumulado ou as ações até então desenvolvidas não foram 
suficientes para o equacionamento do problema. 

 
Todo material bibliográfico utilizado no Projeto de Pesquisa e no TCC deve ser 

atual e consistente em relação ao problema. Uma revisão incompleta ou uma abordagem 
inconsistente do problema pode desqualificar o TCC, resultando em desperdício de tempo 
e de recursos. 

 
 
 

3.2 Objetivos (Projeto de Pesquisa) 
 

Os objetivos devem ser expressos de forma clara e realista, em termos de respostas 
às questões relevantes do problema focalizado na apresentação. Os verbos utilizados na 
redação dos objetivos deverão estar no infinitivo. 

 
3.2.1 Objetivo geral – Indique de forma genérica qual objetivo 

deve ser alcançado. É o objetivo maior do TCC. 
 

3.2.2 Objetivos específicos – Arrole o(s) objetivo(s) específico(s) 
em itens separados e consecutivos de forma a apresentar claramente os 
objetivos que deverão ser alcançados pela execução da proposta de 
pesquisa, com o uso de verbos que denotarão as ações a serem 
desenvolvidas pelo autor. As proposições devem ser inovadoras, viáveis e 
capazes de superar as limitações atuais e atender às expectativas de quem 
é afetado pelo problema. Deixar claro quem serão os beneficiários diretos 
dos resultados. 

 
Exemplo: - Avaliar o custo-benefício de jardins verdicais; 

- Identificar necessidades da uso de jardins verticais em condomínios. 
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3.3 Justificativa (Projeto de Pesquisa) 
 

Essa fase do trabalho deve levar o pesquisador a repensar a escolha do assunto 
e a razão de sua escolha. A justificativa destaca a importância do tema abordado, a 
contribuição que se pretende proporcionar ao pesquisar o problema abordado, deixando 
assim, claro os motivos para a execução da pesquisa. 

A justificativa envolve aspectos de ordem teórica e prática, relativas ao tema 
sob estudo, de forma a apresentar ao leitor a importância do tema tratado no projeto de 
pesquisa. 

 

3.4 Hipóteses (Projeto de Pesquisa) 
 

O ponto básico do tema a ser pesquisado, usualmente uma dificuldade sentida, 
compreendida e definida, necessita de resposta “provável, suposta e  provisória”, isto é, 
uma hipótese. A hipótese é, portanto, provável resposta às questões, às interrogações 
apresentadas no problema, ou seja, a questão a ser testada para a sua solução . Lakatos e 
Marconi (2000, p. 42) afirmam que: 

 
A principal resposta é denominada básica, que pode ser complementada por 
outras, que recebem a denominação de secundárias. Há diferentes formas de 
hipóteses, como: 
  As que afirmam, em dada situação, a presença ou ausência de 

certos fenômenos; 
  As que se referem à natureza ou características de certos 

fenômenos em uma situação específica; 
  As que dizem respeito à natureza de determinadas  relações 

entre fenômenos; 
  As que provêem criação concomitante, direta ou inversa, entre 

certos fenômenos; 
 

Exemplo: Em pesquisa sobre a realidade da família brasileira na década de 
1990, poderia apresentar como hipótese: Pais com melhor situação econômica 
financeira podem estabilizar a família. 

 
As hipóteses secundárias são afirmações complementares da hipótese básica, 

que também no ensinamento de Lakatos e Marconi (2000, p. 42) podem: 
 

a. Abranger em detalhes o que a hipótese básica afirma em geral; 
b. Englobar aspectos não especificados na básica; 
c. Indicar relações deduzidas da primeira; 
d. Decompor em pormenores a afirmação geral; 
e. Apontar outras relações que possam ser encontradas. 

 
Exemplo: A desunião dos pais, prejudica a formação dos filhos. 

O desemprego é causa de instabilidade familiar. 
 
 

Toda hipótese é o enunciado geral de relações entre, pelo menos, duas 
variáveis. Por sua vez, variável é um conceito que contém ou apresenta valores como: 
quantidades, qualidades, características, magnitudes, traços; o conceito pode ser um 
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objeto, um processo, um agente, um fenômeno, ou mesmo um problema. Exemplo: A 
educação informal e formal são importantes na família. 

No decorrer da pesquisa, as hipóteses podem ser totalmente confirmadas, não 
confirmadas ou parcialmente confirmadas. Nos dois últimos casos, é preciso explicar o 
porquê da não-confirmação e o que falta, reformulando-se a hipótese. O pesquisador 
precisa estar aberto a essa possibilidade. 

Na elaboração da hipótese deve-se evitar: 

 Questões muito abrangentes, por exemplo: A falta de segurança no 
Brasil.

 
 Problemas relacionados a crenças e valores como: Existência de vida 

após a morte. Ou ainda, Influência da internet sobre as crianças.
 
 

3.5 Referencial Teórico (Projeto de Pesquisa e TCC) 
 
 

Fornece os antecedentes sobre o tema em estudo, além de trazer informações sobre 
os aspectos metodológicos e, sobretudo, sobre que tipo de informação já está disponível 
na literatura. Outra importância recai no tipo de informação necessária para a ampliação 
do conhecimento a respeito do tema. 

Tanto na redação do projeto, quanto na do TCC, a leitura é fundamental para 
captar a ideia geral da fonte bibliográfica consultada para que as partes de maior interesse 
do tema sejam entendidas. A revisão bibliográfica não deve ser uma compilação de 
resumos de vários trabalhos. Isso é um erro, a revisão deve ser crítica, mostrando vivência 
científica e, sobretudo conhecimento do assunto. É importante colocar as revisões de cada 
autor seguindo as prioridades dos assuntos e ordem cronológica. 

É interessante consultar fontes primárias que contém trabalhos originais como 
livros, artigos científicos, resumos de anais de congresso, dissertações de mestrado e teses 
de doutorado que tratam do tema da pesquisa. Além das fontes primárias, pode-se 
consultar fontes secundárias e terciárias. As secundárias revisam e interpretam os 
trabalhos originais como artigos de revisão bibliográfica, livros texto e enciclopédias. As 
terciárias contêm índices categorizados de trabalhos primários e secundários, com ou sem 
resumo, como bases de dados bibliográficos, índices e listas bibliográficas. É importante 
ler e anotar o que é mais interessante para o trabalho de pesquisa, tendo o cuidado de 
anotar a citação bibliográfica do material bibliográfico consultado, bem como a referência 
bibliográfica. 

O referencial teórico deve ter o número necessário de seções para o detalhamento 
do TCC (3.1.; 3.2.; etc.). Nesta seção deverão ser incluídas obras que servirão de base 
para a fundamentação do problema de pesquisa. As seções precisam se conectar entre si, 
de modo a tornar a leitura agradável. Use a terceira pessoa do singular em todo o texto. 

Todos os autores citados no texto, assim como documentos, deverão constar das 
Referências Bibliográficas. 
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3.6 Material e Métodos (Projeto de Pesquisa e TCC nas modalidades Pesquisa 
Experimental e Estudo de Caso) 

 
 

É a descrição detalhada de todas as atividades e instrumentos a serem 
desenvolvidos para a avaliação dos dados (teóricos ou de campo) com os quais se 
desenvolverá a questão proposta pela pesquisa. A especificação da sessão de material e 
métodos visa responder de forma objetiva e clara as seguintes questões sobre o estudo: 
Como? Com que? Onde? Quanto? Quando? 

A seção de material e métodos representa o “coração” do projeto de pesquisa 
e do TCC de modalidade Pesquisa Experimental e Estudo de Caso. O principal objetivo 
do material e métodos é permitir a repetição exata do estudo, por isso funciona como uma 
“receita de bolo”, em que todos os ingredientes tem que ser detalhados e quantificados. 
Nesse contexto, também devem constar todas as instruções de preparo, “tipo de forma e 
temperatura do forno”. Essa analogia, permite a redação adequada do material e métodos. 

 
 
 

3.7 Cronograma (Projeto de Pesquisa) 
 

É a distribuição, ao longo de uma linha temporal, das fases/atividades da 
pesquisa. Deve contemplar desde a escolha do tema até a defesa da monografia ou TCC. 
Diz respeito ao futuro. Essa previsão ajudará a desenvolver cada fase da pesquisa  dentro 
de certo lapso de tempo evitando, assim, improvisações de última hora. Uma das formas 
recomendadas para apresentação do cronograma é por meio do Gráfico de Gantt. 

 
Exemplo: 

 

 
 
 

Atividade 

 

 
Nov./ 
Dez 

 
2014 

 
Jan- 
Mar 

 
2015 

 
Abr- 
Jun 

 
2015 

 
Jul- 
Set 

 
2015 

 
Out- 
Dez 

 
2015 

 
Jan- 
Mar 

 
2016 

 
Abr- 
Jun 

 
2016 

Reunião e Treinamento da equipe de pesquisadores x       

Aplicação dos questionários em campo  x x x x   

Tabulação e análise de dados  x x x x x  

Apresentação de trabalho em Congresso Científico     x   

Redação e defesa do TCC      x  

Redação e submissão do artigo à publicação       x 
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3.8 Orientação para uso de siglas, ilustrações e tabelas no texto 
 

3.8.1 Siglas 
 

Na primeira vez que a sigla aparecer no texto deverá constar por extenso, 
seguida da sigla, como no caso abaixo: 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

a) Siglas com até três letras são escritas com todas as letras maiúsculas. Ex.: 

ONU – Organização das Nações Unidas 
IML – Instituto Médico Legal 

 
b) Siglas com quatro letras ou mais devem ser escritas com todas as letras maiúsculas 
quando cada uma de suas letras ou parte delas é pronunciada separadamente, ou somente 
com a inicial maiúscula, quando formam uma palavra pronunciável. Ex.: 

 
BNDE – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 
Masp – Museu de Arte de São Paulo 

 
Embrapa – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
c) Mantem-se com maiúsculas e minúsculas as siglas originalmente criadas com essa 
estrutura para se diferenciarem de outras, independentemente de seu tamanho. Ex.: 

 
CNPq – Conselho Nacional de Pesquisa (para diferenciá-lo de CNP – Conselho 
Nacional do Petróleo). 

 
d) No caso de siglas de origem estrangeira, deve-se adotar a sigla e seu nome em 
português quando houver forma traduzida, ou adotar a forma original da sigla estrangeira 
quando esta não tiver correspondente em português, mesmo que o seu nome por extenso 
em português não corresponda perfeitamente à sigla. Ex.: 

 
ONU – Organização das Nações Unidas 
FAO – Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. 

 
e) Deve-se adicionar a letra s (sempre minúscula) para indicar o plural das siglas 
somente quando a concordância gramatical assim o exigir. Ex.: 

 
O trabalho das ONGs vem repercutindo cada vez mais na sociedade. 

 
 

3.8.2 Ilustrações 
 

Todas as ilustrações (desenhos, esquemas, fluxogramas, fotografias, gráficos, 
mapas, organogramas, plantas, quadros, retratos e outros) devem ser identificadas como 
Figura na parte inferior com a palavra que a especifique, título e numeração em 
algarismos arábicos (fonte 10), além de ser adicionada a fonte de onde foi retirada a 
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Tabela 3.1. Atribuições das bandas do espectro, na região do infravermelho, modo 
transmitância, da primeira alíquota de tolueno com resíduo de PDMS de 
500cSt. 

 
 

ilustração. Antes de inserir a ilustração sua apresentação precisa ser feita no parágrafo 
que a antecede, conforme exemplo a seguir: 

A estrutura física do mineral amianto crisotila pode ser observada na Figura 3.1. 

Figura 3.1. Amostra do mineral amianto crisotila. 
Fonte: ADAMSON (2007). 

 
 

3.8.3 Tabelas 
 

Os títulos das tabelas devem figurar na parte superior, o mais próximo possível da 
Tabela, e constar a palavra Tabela e o seu número de ordem em algarismos arábicos como, 
por exemplo: Tabela 1. Título da tabela. O título da tabela deve ser autoexplicativo, 
dispensando a consulta do trabalho para seu entendimento. Caso a tabela seja de outro 
autor deverá ser adicionada a fonte de onde foi retirada. 

Caso a Tabela não caiba em uma única folha, deverá ser repetido o título e o 
cabeçalho na folha seguinte. A Figura 3.2 é um modelo de tabela. 

 
 
 
 
 

Regiões (em cm-1)  
Atribuições 

2962 Estiramento assimétrico em –CH3 
2906 Estiramento simétrico em –CH3 
1412 Deformação angular assimétrica –CH3 em Si–CH3 
1260 Deformação angular simétrica –CH3 em Si–CH3 
1090 Estiramento assimétrico Si-O-Si 

 

Fonte: Adaptado de MARTINS, 2003. 
Figura 3.2. Modelo de uma tabela. 
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3.9 Resultados e Discussão (TCC nas modalidades Pesquisa Experimental e 
Estudo de Caso) 

 
Neste tópico, são descritos todos os resultados encontrados na pesquisa 

experimental. No caso de se utilizar questionário, pode-se descrever a frequência, os 
percentuais, as médias e os desvios padrão das respostas ou valer-se de gráficos (figuras) 
ou tabelas para descrever as respostas, como forma de melhorar o entendimento e a 
visualização dos resultados. No caso de entrevistas, descrever as categorias de respostas 
que apareceram. No caso de monografias que tenham utilizados testes estatísticos, seus 
resultados poderão ser apresentados em forma de tabelas ou de gráficos. 

Deve-se detalhar de forma clara e em uma ordem que possibilite a compreensão 
dos resultados, relembrando ao leitor os objetivos do estudo no início dessa seção. Todos 
os resultados descritos devem ser analisados e discutidos à luz do material bibliográfico 
revisado. Isso significa que haverá interpretação dos resultados e discussão de sua 
importância, convergências e divergências entre os autores, tendo como base a revisão 
bibliográfica realizada e sua experiência profissional. Todos os autores citados deverão 
ser referenciados no item Referências Bibliográficas. 

Aproveite para comentar sobre a forma de garantir a continuidade do TCC e/ou 
seus desdobramentos depois de encerrado, descrevendo algumas perspectivas futuras do 
trabalho. 

 
 

3.10 Conclusões (TCC) 
 

Nesta seção, devem constar as conclusões do estudo correspondentes ao problema 
de pesquisa e objetivos. Devem ser evidenciadas as limitações do estudo, as principais 
contribuições e sugestões de estudos futuros. Não deve ser extensa e não se incluem 
citações de autores. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELEMENTOS PÓS-TEXTUAIS DE TRABALHOS 
DE CONCLUSÃO DE CURSO 
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4 Elementos pós-textuais que compõem os trabalhos de conclusão de curso 
 

4.1 Referências bibliográficas (Projeto de Pesquisa e TCC) 
 

Devem ser listadas, em ordem alfabética de sobrenome de autor, conforme NBR 
6023, apenas as obras citadas no texto. Usar espacejamento simples em uma mesma 
referência e um espaço de um e meio entre uma referência e outra. As referências devem 
ser alinhadas junto à margem esquerda (não podem ser justificadas). Não poderá ser usado 
“et al.” na seção de referências bibliográficas, e sim todos os autores de cada bibliografia. 

O título “Referências Bibliográficas” não é numerado e deve ser centralizado. A 
Figura 4.1 é um modelo de referências bibliográficas e fontes consultadas. 

 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: Informações e 
documentação: referências: elaboração. Rio Janeiro. 2002. 

 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10520: Informações e 
documentação: citação em documentos: apresentação. Rio Janeiro. 2002. 

 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14724: Informações e 
documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação. Rio Janeiro. 2002. 

 
DIEZ, Carmen Lúcia Fornari; HORN, Geraldo Balduino. Orientações para 
elaboração de projetos e monografias. Petropolis: Vozes, 2005. 

 
FACHIN, Odília. Fundamentos de metodologia. 4. ed., São Paulo: Saraiva, 2005. 

GOYA, Ricardo Rodrigues. Monografia jurídica. Campinas: Bookseller, 2001. 

HENRIQUES, Antonio; MEDEIROS, João Bosco. Monografia no curso de direito. 
Ribeirão Preto: Atlas, 2001. 

 
LEITE, E. O. A monografia jurídica. 6. ed, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, v. 
1. 

 
LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. de A. Metodologia científica: para o curso de 
direito. São Paulo: Atlas, 2000. 

 
Figura 4.1. Modelo de referências bibliográficas e fontes consultadas. 

 
 
 

4.2 Apêndice 
 

É uma parte opcional e complementar do texto elaborado pelo autor. Por 
exemplo: vamos supor que tenha sido aplicado um questionário para levantar dados 
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sobre o problema de pesquisa. Este questionário não deve ser incluído no corpo do texto, 
mas no final do trabalho, no Apêndice. Cada apêndice leva uma letra maiúscula, em 
ordem alfabética e respectivo título. 
Ex: APÊNDICE A – Avaliação numérica de células inflamatórias totais aos quatro dias 
de evolução (ABNT, 2002a, p.5). A Figura 4.2 é um modelo de apêndice. 

 

Figura 4.2. Modelo de um apêndice. 
 
 

4.3 Anexos 
 

É também um elemento opcional e complementar ao texto. A diferença com 
relação ao apêndice é que o anexo não é elaborado pelo autor (por exemplo um 
questionário validado por outro autor, uma lei etc.). Assim como o apêndice, o anexo é 
identificado por letra maiúscula, em ordem alfabética, seguida do nome. 
Ex: ANEXO A. Representação gráfica de contagem de células inflamatórias presentes 
nas caudas em regeneração – Grupo de controle I (Temperatura...) (ABNT, 2002a, p.5). 
A Figura 4.3 é um modelo de anexo. 

 

Figura 4.3. Modelo de um anexo. 
 
 

4.4 Glossário 
 

É definido pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (2002c) como “uma 
relação de palavras ou expressões técnicas utilizadas no texto, de uso restrito ou de sentido 
obscuro seguidas das respectivas definições”. A Figura 4.4 é um modelo de glossário. 

 
 

Figura 4.4. Modelo de um glossário. 
 

4.5 Declaração e Autorização – obrigatória. É uma declaração e autorização 
exigida pela biblioteca para publicação final do trabalho. Deverá seguir um dos modelos 
apresentados nas Figuras 4.5 ou 4.6: 

 
APÊNDICE A – Questionário aplicado aos professores da UNIGRANRIO 

 

ANEXO A. Certidão do testamento cerrado. 

GLOSSÁRIO 
 

ED – Estudo Dirigido 

NED – Núcleo de Educação a Distância 

Apud – Citado por 
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Figura 4.5. Modelo de declaração e autorização elaborado por dois alunos. 

Local /data 

(escrever o nome do segundo autor) 

(escrever o nome do primeiro autor) 

residente  e  domiciliada  na  rua ,  telefone  (0xx62) e  (0xx62) , endereço eletrônico 

declaramos, para os devidos fins e sob pena da lei, que o Trabalho de Conclusão de Curso: ...escrever o nome do TCC..., 

é de nossa exclusiva autoria. 

Autorizamos a UNIGRANRIO a disponibilização do texto integral deste trabalho na biblioteca 

(consulta e divulgação pela Internet), estando vedadas apenas a reprodução parcial ou total, sob pena de ressarcimento 

dos direitos autorais e penas cominadas na lei. 

, emitida pelo Departamento Geral da Polícia Civil, inscrito (a) no CPF sob nº 

, residente e domiciliada na rua 

, e Eu, ,portador (a) da Carteira de , endereço eletrônico e (0xx62) , telefone (0xx62) 

Identidade nº 

emitida pelo Departamento Geral da Polícia Civil, inscrito (a) no CPF sob nº 

, portador (a) da Carteira de Identidade nº Eu, 

DECLARAÇÃO E AUTORIZAÇÃO 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORIENTAÇÕES PARA APRESENTAÇÃO DE 
CITAÇÕES 
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5. O que é citação? 
 

É “a menção de uma informação extraída de outra fonte” (SILVA; SILVEIRA, 
2007, p. 93). O objetivo dessa transcrição é, principalmente, enriquecer, sustentar, 
esclarecer e comprovar o tema estudado. Booth; Colomb e Williams apud Silva e Silveira 
(2007, p. 97) recomendam que: 

 
 O tamanho da citação deve ser o menor possível; 
 Nunca construa o trabalho remendando citações, uma após outra; 
 No trabalho escrito, após a pesquisa de dados, o aluno deve apresentar 

os próprios argumentos, com base na pesquisa realizada, pois as 
citações são apenas um meio auxiliar. 

 
ATENÇÃO! 
A ABNT 10520 (2002) apresenta formas diversas de referências de citações. 

Usaremos unicamente o sistema autor-data. 
 
 

5.1 Sistema autor-data: 
 

A indicação da fonte de onde foi extraída a citação é apresentada  da seguinte 
forma: 

 
a. Pelo sobrenome de cada autor ou pelo nome de cada entidade responsável até 
o primeiro sinal de pontuação, seguido(s) da data de publicação do documento 
e da(s) página(s) da citação; 

 
b. A referência completa do documento deve figurar em lista, no final do 
trabalho, organizada alfabeticamente. 

 
c. Quando a menção do autor está inserida na frase, deverá também ser pelo 
sobrenome escrito em minúsculo, apresentando entre parêntese a data da 
publicação e a página de onde extraiu; 

 
d. Quando não houver menção do autor na frase, ao final da citação, entre 
parênteses, escrito com letra maiúscula, seguido do ano e página, deve-se 
apresentar a fonte. 

 
e. o uso de “et al.” e “apud” deverá ser feito com fonte normal e sem itálico. 

 
 
 

5.1.1 Citação direta de um autor 
 

Citações com até 3 linhas deve estar contida no próprio texto entre aspas:“É 
comum exigir-se no mestrado a apresentação de uma dissertação, para que o candidato 
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5.1.2 Citação direta de dois ou três autores incluídos na sentença 
separados por ponto e vírgula antes da indicação da data. 

 

 
 

5.1.3 Citação direta de mais de três autores: depois da indicação do 
primeiro sobrenome, emprega-se a expressão et al que significa: e outros, 
seguidos do ano e página de onde extraiu. 

 

 

5.1.4 Na citação direta de autor entidade, apresenta-se o nome da 
entidade escrito por extenso, com letras maiúsculas se for entre 
parênteses, com somente as iniciais maiúsculas se for incluído na 
sentença. 

 

à carreira de estudioso e pesquisador se habitue e se ambiente ao mundo da investigação 
científica.” (LEITE, 2004, p. 31). 

 
Segundo Leite (2004, p. 23): “o autor de uma monografia ou de uma tese deve ter sempre 
presente a preocupação primeira de qualquer autor: escrever para os outros, [...]”. 

 
“Não poderá, na vizinhança de coisa tombada, fazer construção que impeça ou reduza a 
visibilidade [...]”. (ALBERTO; MALUF; SANTOS, 2004, p. 136) 

 
Segundo Alberto; Maluf; Santos (2004, p. 136) “Não poderá, na vizinhança de coisa 
tombada, fazer construção que impeça ou reduza a visibilidade [...]”. 

 
Segundo Alberto et al., (2004, p. 15) “Não poderá, na vizinhança de coisa tombada, 
fazer construção que impeça ou reduza a visibilidade [...]”. 

 
(ALBERTO et al., 2004, p. 15). 

 
“A numeração das notas de referências é feita por algarismos arábicos, devendo ter 
numeração única e consecutiva para cada capítulo ou parte.” (ASSOCIAÇÃO 
BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS 10520, 2002, p. 5). 

 
Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas 10520 (2002, p. 5), “a numeração 
das notas de referências é feita por algarismos arábicos, devendo ter numeração única e 
consecutiva para cada capítulo ou parte.” 
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5.2 Citação direta 
 

É aquela que traz a transcrição literal de um texto ou parte dele, 
conservando a grafia, pontuação, o uso de maiúsculo e até mesmo o idioma original. 
Veja algumas regras gerais para apresentação de citações diretas: 

 
 É obrigatória a menção à página onde se encontra o texto citado. 

 
 Partes do texto citado (início, meio ou fim de uma frase) podem,quando não 

prejudica a compreensão, ser suprimidas. Em seu lugar, colocam-se reticências 
entre colchetes: [...]. 

 

 

  Acréscimos ou comentários ao texto citado, por outro lado, devem vir 
entre colchetes. 

 
 

 

  Ênfase ou destaques em trechos da citação devem ser feitos por 
intermédio de grifo, negrito ou itálico, indicando-se essa alteração com a 
expressão “grifo nosso”, ou minha ênfase, entre parênteses, finalizando a 
chamada da citação. 

 

 

  Se no texto citado já se encontra um trecho destacado, a expressão 
utilizada deve ser grifo do autor. 

 

 
“[...] como parte principal e mais extensa do artigo, visa a expor as principais idéias.” 
(UNIVERSIDADE FEDERA DO PARANÁ, 2002, p. 27) 

 
Globaliza-se em “ondas de transformação social [...]” (GIDDENS apud HALL, 2002, 
p. 15). 

 
De olho no desfecho da guerra no Iraque “o segredo do regime comunista norte- 
americano para acossar a superpotência americana [...] chama-se chantagem nuclear.” (O 
RATO..., 2003, p. 54). 

 
No rol dos elementos pré-textuais dos trabalhos acadêmicos temos o resumo, 
considerado como “apresentação concisa, objetiva, (grifo nosso) do texto, destacando 
seus aspectos de maior relevância”. (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, 
2002, p. 23) 

 
Citação direta pode ser definida como a “transcrição textual de parte da obra do autor 
consultado.” (ABNT, 2002b, p. 2, grifo do autor). 
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  Se o texto citado já se encontrar uma palavra ou um trecho com aspas, 
essas, ao serem transcritas, transformam-se em aspas simples. 

 

 
 

ATENÇÃO! 
 

Não fazer citações em outros idiomas. Deve-se traduzir o texto e colocar ao seu 
final, entre parênteses, finalizando-se a chamada, a expressão tradução nossa. 

 
O ponto final nas citações diretas obedece à seguinte regra geral: se o texto citado 
terminar com ponto final, as aspas vêm depois do ponto; se não, as aspas vêm 
antes dele. 

 
Quando a citação contiver pontuação encerrando a frase, as aspas devem ser 
colocadas após o ponto, caso contrário, as aspas vêm apresentadas primeiro que o 
ponto. Vejam exemplos: 

 

 

Citações com até três linhas, ou citação curta, é transcrita entre aspas dupla, no 
próprio parágrafo, com a mesma letra e fonte. Se houver aspas em palavras ou 
frases da citação estas, devem ser representadas por aspas simples. 

 

 

Quando a citação contiver mais de três linhas, também denominadas citações 
longas, deve ser transcrita em parágrafo distinto, recuado a 4 cm da margem 
esquerda, sem recuo na primeira linha, em fonte 10, espaços simples e sem 
outros destaques como, por exemplo: negrito, itálico, sublinhado etc. e com 
entrelinhamento simples. Deve-se deixar uma linha em branco de 
espaçamento antes e depois desse parágrafo. 

 
De uma questão o debate atual não pode fugir: “As identidades nacionais estão sendo 
‘homogeneizadas’?” (HALL, 2002, p. 77). 

“O projeto de pesquisa é uma das etapas componentes do processo de elaboração, 
execução e apresentação da pesquisa, que necessita ser planejada com extremo rigor.” 
(LAKATOS; MARCONI, 2000, p. 38) 

 
“Leitura significa a arte de ler. Por meio dela, pode-se conhecer, interpretar e decifrar um 
texto. Grande parte dos conhecimentos são adquiridos com a leitura, que permite não só 
a ampliação, como também o aprofundamento do saber”. (LAKATOS; MARCONI, 
2000, p. 29) 

 
De uma questão o debate atual não pode fugir: “As identidades nacionais estão sendo 
‘homogeneizadas’?” (HALL, 2002, p. 77) 
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  Quando se tratar de dados obtidos por informação verbal como, por exemplo: 
palestras, debates, comunicações etc. indica-se entre parênteses a expressão – 
informação verbal – mencionando-se os dados disponíveis, em nota de 
rodapé. 

 

 

5.3 Citação indireta 
 

Citação indireta é quando o texto é escrito pelo pesquisador com reprodução 
das ideias, sem que haja uma transcrição das palavras do autor em que está pesquisando. 
Podem ser apresentadas de duas formas: a) síntese ou condensação: quando o pesquisador 
condensa as ideias do autor. b) paráfrase: quando mantém a expressão da ideia de outro. 

 
Veja algumas regras gerais para apresentação de citações indiretas: 

 
- Transcrições sem destaques (aspas, itálico etc.), pois somente as ideias foram 
citadas e não as palavras do autor. 

 
- É facultativa a menção à pagina da obra de onde a ideia foi extraída. Caso se 
opte pela menção, ela deve vir logo após a data, precedida por vírgula. 

 
- Diferentes obras de um mesmo autor, publicadas em anos diferentes e citadas 
simultaneamente, têm as suas datas separadas por vírgula: Lakatos (1987, 2002, 
2007) ou (LAKATOS, 1987, 2002, 2007). 

 
- Diferentes obras de uma mesma autoria são separadas por vírgula: Lakatos 
(1987, 1987). 

O método consiste em uma série de regras com a finalidade de resolver determinado 
problema ou explicar um fato por meio de hipóteses ou teorias que devem ser testadas 
experimentalmente e que podem ser comprovadas ou refutadas. Se a hipótese for 
aprovada nos testes, será considerada uma justificativa adequada dos fatos e aceita 
ou adotada para fins práticos (LAKATOS; MARCONI, 2000, p. 15) 

3+4CM 

No texto: 
 
A reunião dos coordenadores de redes de pesquisa concorrentes na ETAPA I do Edital 
da FAPEG será no dia 18/05/2007, às 14 horas. 

 
No rodapé: 

 
Notícia fornecida por Juliana M. S, na sede da FAPEG, em 16 de maio de 2007. 
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Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas (2002b), citação 

indireta é um texto que se baseia na obra do autor consultado. 
 

A citação indireta é um texto que se baseia na obra do autor consultado 
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2002b). 

5.3.1 Citação indireta de autor pessoal 

Autor pessoal incluído na sentença 

 
 
 

5.3.2 Citação indireta de autor institucional 

Autor institucional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.4 Citação de citação 
 

É a citação direta ou indireta de um texto, cuja obra original não se teve acesso. 
Ao consultar determinado autor este cita outro, e esta citação é apresenta no trabalho. Esse 
tipo de citação deve ser sempre evitado uma vez que ao fazê-la o autor do TCC assume a 
responsabilidade de que não teve acesso à obra original, podendo sofrer com as 
consequências dessa ação. 

 
 

5.4.1 Citação indireta 
 
 

Como ensina Rodrigues (2006, p.115-200), a união estável é caracterizada 
pelos requisitos da continuidade, publicidade, durabilidade e intenção de constituir 
família. 

Afirma Savigny (apud MONTEIRO, 1967, p. 48) que os códigos são 
fossilizações do direito [...]. 
 

Silva (apud NUNES, 2003, p. 169), afirma que na medida em que áreas 
diferentes do globo são postas em interconexão umas com as outras, ondas de 
transformação social atingem virtualmente toda a superfície da terra. 
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5.4.2 Citação direta 
 

 

5.4.3 Autor instituição 
 

Molina (apud MEDEIROS, 2003, p. 90), aponta que “A melhor forma de 
despertar o prazer pela leitura e consolidar o hábito de ler é oferecer textos interessantes, 
não obstante difíceis, que levem o leitor a aceitar o desafio neles implícito como meio 
de alcançar uma recompensa maior.” 

Globaliza-se em “ondas de transformação social [...]” (BARBOSA apud 
SOUZA, 2002, p. 11). 

 
Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas (apud SILVA; 

SILVEIRA, 2002, p. 103), na citação indireta se reproduzem somente as ideias. 
 

Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas (apud SILVA; 
SILVEIRA, 2002, p. 103), a citação direta é a “transcrição literal de textos de outros 
autores”. 
 

Citação direta é a “transcrição literal de textos de outros autores.” 
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS apud SILVA; SILVEIRA, 
2002, p. 60). 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
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6. Normas da ABNT para elaboração das referências bibliográficas: 
 

Todas as obras citadas no texto devem constar no item REFERÊNCIAS 
BIBLIOGRÁFICAS. Segundo a NBR 6023 (ABNT, 2002c), as referências podem 
aparecer no rodapé, no fim do texto ou de capítulo, em lista própria e antecedendo 
resumos, resenhas e recensões. A nossa opção é pela apresentação das referências no final 
do texto e em ordem alfabética dos sobrenomes dos autores, pois é a mais recomendada 
nas publicações científicas. 

Usar espaço simples em uma mesma referência e um e meio entre uma e outra. 
Deve-se optar por um recurso tipográfico (negrito, grifo ou itálico) para destacar o título 
e deve-se manter o mesmo recurso em todas as referências. Para padronizar os trabalhos, 
usaremos o negrito. 

As referências devem ser feitas de acordo com a NBR 6023 (ABNT, 2002c). A 
seguir, apresentam-se orientações dos tipos mais comuns de referências. Em caso de 
dúvida com relação a alguma referência não mencionada neste manual, favor consultar  a 
referida Norma na biblioteca da Instituição. 

 
 

6.1 Livro inteiro 
 

Raramente lemos um livro inteiro para uma monografia, pois como os temas são 
bem específicos, utilizamos partes de livros. No entanto, caso utilizem as ideias do livro 
inteiro ou quase todo, devem fazer a referência, incluindo sobrenome do autor (e as 
iniciais dos nomes), título do livro (em negrito), subtítulo do livro (se houver, sem 
negrito); edição (sem o número de ordem, só o pontinho); local de edição; editora (sem 
as expressões “Editora, Ltda., S.A.”) e, finalmente, o ano da edição da obra. Vejam um 
exemplo: 

 
ALVES, R. Filosofia da ciência: introdução ao jogo e suas regras. 10. ed. São Paulo: 
Brasiliense, 1987. 

 
Seguem alguns detalhes: 
Incluir nos casos de edição revisada e aumentada – 4. ed. rev. e aum. 

a) no caso de mais de um autor, os nomes devem ser separados por ponto e vírgula 
e ter um espaço entre um e outro: ALVES, R.; LIMA, V. 

b) devem ser incluídos todos os autores nas obras com até três autores. No caso de 
mais de três autores, incluir o primeiro seguido da expressão et al. ALVES, R.; 
LIMA, V.; SOUSA, P. R. (até 3 autores) e se tivesse mais um autor além desses 
três, seria ALVES, R. et al. 

c) no caso de mais de uma obra de um mesmo autor, pode-se usar um traço 
equivalente  a seis  espaços  e um  ponto  no  lugar do autor:  . O mesmo 
recurso pode ser usado em títulos repetidos. 

d) O número de páginas é opcional, portanto tenha o cuidado de padronizar, ou seja, 
se optar por não colocar o número das páginas isso deve ocorrer em todas 
referências de livros. 

 
ALVES, R. Filosofia da ciência: introdução ao jogo e suas regras. 10. ed. São Paulo: 
Brasiliense, 1987. 
  . Título, etc. 
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6.2 Capítulo de um livro 
 

É o caso mais comum, em que lemos um capítulo que mais se aproxima do nosso 
tema de monografia, mas não lemos o livro todo. Nesse caso, deve ser referenciado apenas 
o capítulo lido. O livro pode ser todo ele escrito por um ou mais autores. Nesse caso, 
assim que deve ser feita a referência: 

 
SOARES,   F.;   BURLAMAQUI,   C.   K.   Dados estatísticos.  In:  . Pesquisas 
brasileiras, 1. e 2. graus. 2. ed. São Paulo: Formar, 1972. cap.3. 

 
Observem que sempre iniciamos com os autores. Depois deve figurar o nome do 

capítulo lido (dados estatísticos). A seguir, a expressão “In”, seguida por dois pontos 
(significa que foi lido em). O travessão foi empregado porque os nomes dos autores do 
livro coincidem com os do capítulo (falamos que o livro todo foi escrito por um ou mais 
autores). Depois vem a edição, local da edição, editora (Formar), o ano, o capítulo lido 
(cap.3) ou as páginas inicial e final do capítulo. O número de páginas é opcional, portanto 
tenha o cuidado de padronizar, ou seja, se optar por não colocar o número das páginas 
isso deve ocorrer em todas referências de capítulos de livros. 

É trabalhoso, mas é sempre assim. Para facilitar sua vida, salve um exemplo no 
seu computador e depois é só copiar e colar. 

 
 

6.3 Capítulo de um manual organizado por um ou mais autores 
 

Atualmente, é usual vários autores se reunirem e escreverem um livro que possui 
um eixo comum que une os diferentes capítulos. No caso, sempre tem alguém responsável 
por organizar o livro, vendo a melhor ordem dos capítulos e se responsabilizando pela 
estruturação do trabalho. São os organizadores ou coordenadores dos livros, estes 
comumente denominados de handbook, compêndios ou manuais. 
Vejam como fica a referência de um capítulo de um Manual: 

 
DONALDSON, L. Teoria da Contingência Estrutural. In: CALDAS, M.; FACHIN, R.; 
FISCHER, T. (Org.). Handbook de estudos organizacionais: modelos de análise e 
novas questões em estudos organizacionais. São Paulo: Atlas, 1997. 

 
O autor do capítulo é o Donaldson. O título do capítulo é Teoria da Contingência 

Estrutural. Os organizadores do manual foram CALDAS, M.; FACHIN, R.; FISCHER, 
T. O título e subtítulo do livro é Handbook de estudos organizacionais: modelos de 
análise e novas questões em estudos organizacionais (só o título é destacado) e..., depois 
vocês já sabem. 

 
 

6.4 Artigos em periódicos científicos 
 

É muito comum e até mesmo aconselhável ler artigos científicos em periódicos 
na elaboração do projeto e da monografia, pois vocês terão acesso a diferentes visões de 
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um tema e representam produções mais atualizadas (já que um livro leva um tempo bem 
maior para ser publicado). 

Vejam o exemplo de referência de um artigo científico: 
LEWIS, C.; DESSEN, M. A. O pai no contexto familiar. Psicologia: Teoria e 
Pesquisa, Brasília, v. 15, n. 1, p. 9-16, jan./abr. 1999. 

 
Vocês já sabem que primeiramente figuram os autores do artigo; a seguir, o título 

do artigo (O pai no contexto familiar). Logo após, o nome do periódico (e esse é que deve 
ser destacado com negrito), depois o local da publicação, o volume, o número do 
periódico, as páginas inicial e final do artigo e, por fim, os meses abreviados e o ano. O 
único mês que não se abrevia é maio. Vocês já devem ter deduzido o porquê. 

 
 

6.5 Artigo de periódico científico em meio eletrônico: 
 

KELLY, R. Eletronic publishing at APS: its not just online journalism. APS News 
Online, Los Angeles, Nov. 1996. Disponível em: 
<http://www.aps.org/apsnews/1196/11965.html>. Acesso em: 25 nov.1998. 

 
 

6.6 Trabalho apresentado em evento: 
 

Devem ser incluídos os dados referentes à autoria, título do trabalho, seguido da 
expressão In: nome do evento, numeração, caso exista, ano e cidade em que foi realizado, 
título do documento (Anais, atas, tópicos temáticos etc.), local, editora, data de publicação 
e páginas inicial e final da parte referenciada. 

 
Exemplos: 
BRAYNER, A. R. A.; MEDEIROS, C. B. Incorporação do tempo em SGBD orientado 
a objetos. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE BANCO DE DADOS, 9, 1994, São Paulo. 
Anais... São Paulo: USP, 1994. p. 16-29. 

 
 

6.7 Dissertações e teses: 
 

ARAÚJO, U. A. M. Máscaras inteiriças Tukúna: possibilidades de estudo de artefatos 
de museu para o conhecimento do universo indígena. 1985. 102 f. Dissertação (Mestrado 
em Ciências Sociais) – Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, São Paulo, 
1986. 

 
Muitas outras referências podem ser feitas e para isso devem consultar a referida norma 
da ABNT. 

 
6.8 Legislação: 

 
Veja exemplos extraídos da NBR 6023 (ABNT, 2002c): 

 
BRASIL. Decreto-lei n° 5.452, de 1 de maio de 1943. Lex: coletânea de legislação: 
edição federal, São Paulo, v.7, 1943. Suplemento. 

http://www.aps.org/apsnews/1196/11965.html
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BRASIL. Constituição (1988). Emenda constitucional n°9, de 9 de novembro de 1995. 
Lex: legislação federal e marginalia, São Paulo, v. 59, p. 1966, out./dez. 1995. 

 
6.9 Artigo de revista em correio eletrônico: 

 
Conforme a norma da ABNT alerta, as mensagens de correio eletrônico 

devem ser referenciadas somente quando não se dispuser de nenhuma outra fonte 
para abordar o assunto em discussão. Salienta que as mesmas possuem caráter 
informal, não sendo recomendável seu uso como fonte científica ou técnica de 
pesquisa. 

 
Exemplo: CRISPIN, L. A. O direito contemporâneo e a era dos Princípios. 

Prim@Facie, João Pessoa, v. 2, n. 2. p. 19-28, jan./Jun. 2003. Disponível em: 
<http://www.ccj.ufpb.br/primafacie/>. Acesso em: 10 mar. 2004. 

 
6.10 Artigos de jornais em meio eletrônico 

 
Exemplo: CONSTANTINO, L. ; MENA, F. Autonomia universitária tem novo 

impulso. Folha de São Paulo, São Paulo, 8 mar. 2004. Educação. Disponível em: 
<http://www.1.folha.uol.com.br/folha/educação/ Ult305u15167.shtml/>. Acesso em: 8 
mar. 2004. 

http://www.ccj.ufpb.br/primafacie/
http://www.ccj.ufpb.br/primafacie/
http://www.ccj.ufpb.br/primafacie/
http://www.1.folha.uol.com.br/folha/educa%C3%A7%C3%A3o/


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FORMATAÇÃO FÍSICA DE TRABALHOS DE 
CONCLUSÃO DE CURSO 
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7 Elementos necessários para a realização da formatação física dos trabalhos de 
conclusão de curso 

 
7. 1 Apresentação Física dos trabalhos: 

 
 Papel - A4 (21 cm x 29,7 cm), branco e de boa qualidade. Recomenda-se o uso 

de tinta preta para facilitar a reprodução. 
 

 Em virtude da economia de recursos ambientais, deverá ser feita impressão em 
frente e verso. 

 
 Tamanho do TCC – no mínimo, 30 (trinta) páginas e no máximo 45 (quarenta e 

cinco) páginas da parte textual. 
 

 A cor da encadernação da capa dura do TCC será preta com letras douradas. 
 

 Fonte – Times New Roman – tamanho – 12 – na cor preta. Nas citações com mais 
de três linhas, legendas das ilustrações e de tabelas deve ser usada a fonte no 
tamanho 10. 

 
 Espaçamento – No texto, opta-se pelo uso de espaço um e meio (embora a ABNT 

recomende duplo). Deve ser usado espaço simples nas seguintes partes do 
trabalho: resumo, referências bibliográficas, citações com mais de 3 linhas, 
legendas de ilustrações e tabelas e na parte referente à natureza do trabalho na 
folha de rosto. As referências são separadas entre si por espaço duplo (usaremos 
um e meio, para guardar coerência com o usado no texto). O alinhamento da 
natureza do trabalho na folha de rosto e na folha de aprovação deve ser do “meio 
da mancha para a margem direita” (ABNT, 2002a, p.6). 

 
 Os parágrafos deverão ser iniciados a 1,5 centímetros à partir da margem 

esquerda. 
 

 Espaçamento entre os títulos das seções - usar dois espaços (um e meio) antes 
dos títulos das seções e um espaço (um e meio) antes do texto. 

 
 Entre títulos e subtítulos das seções deverá ser usado um espaço (um e meio). 

 
 Todas as páginas do trabalho, a partir da folha de rosto, são contadas, embora nem 

todas sejam numeradas. Os números começam a ser registrados a partir da 
primeira página da introdução (incluindo esta) em algarismos arábicos, no canto 
superior direito da folha e terminam no Apêndice e Anexo (caso existam). Se 
usados o Apêndice e o Anexo terão numeração independente do restante do TCC. 

 
 Margens 
Esquerda e superior - três centímetros 
Direita e inferior - dois centímetros 

 
 Títulos 
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Os títulos das principais seções (seções primárias ou capítulos) devem iniciar em 
folhas distintas e devem ser destacados utilizando-se negrito. (Ex.: INTRODUÇÃO) 

 
 O número de uma seção deve figurar antes do título e ser alinhado à esquerda, 

separado por um espaço correspondente a um caractere. (Ex.: 1 INTRODUÇÃO) 
 Os demais títulos, que não são numerados, devem ser centralizados 

(agradecimentos, lista de abreviaturas, siglas e símbolos; lista de figuras; lista de 
quadros; lista de tabelas; sumário; referências bibliográficas; anexos e apêndices). 

 
 A folha de aprovação (em caso de banca), a dedicatória e a epígrafe não têm 

títulos. 
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              PERIÓDICOS DO CURSO DE MEDICINA  
 
 

EBSCOhost Information Services 
 

BMC Health Services Research (EBSCO) (2001-2018) 
Periodicidade: Continuada 

   Acesso: <http://www.unigranrio.br/> 
   Portal da UNIGRANRIO -  Autenticação de Usuários - Serviços - Biblioteca Virtual - Base de Dados -

EBSCOhost - MEDLINE with Full Text 
 

CA: A Cancer Journal for Clinicians (EBSCO) (2001-2018) 
Periodicidade: Bimestral 

  Acesso: <http://www.unigranrio.br/> 
   Portal da UNIGRANRIO -  Autenticação de Usuários - Serviços - Biblioteca Virtual - Base de Dados -

EBSCOhost - MEDLINE with Full Text 
 

 
 

Portal de Periódicos CAPES/MEC 

 

Acta Cirurgica Brasileira (PORTAL CAPES) (1997-2018) 
Periodicidade: Mensal 
Acesso: <http://www.unigranrio.br/> 
Portal da UNIGRANRIO - Autenticação de Usuários - Serviços - Biblioteca Virtual - Base de Dados - Portal de 
Periódicos CAPES/MEC - Scielo Free 

 

Acta Ortopédica Brasileira (PORTAL CAPES) (2000-2018) 
Periodicidade: Bimestral   
Acesso: <http://www.unigranrio.br/> 
Portal da UNIGRANRIO - Autenticação de Usuários - Serviços - Biblioteca Virtual - Base de Dados - Portal de 
Periódicos CAPES/MEC - Scielo Free 
 

Anais Brasileiros de Dermatologia (PORTAL CAPES) (2002-2018) 
Periodicidade: Bimestral  
Acesso: <http://www.unigranrio.br/> 
Portal da UNIGRANRIO - Autenticação de Usuários - Serviços - Biblioteca Virtual - Base de Dados - Portal de 
Periódicos CAPES/MEC - Scielo Free 

 

Archives of Endocrinology and Metabolism (PORTAL CAPES) (2015-2018)  
Periodicidade: Bimestral 
Acesso: <http://www.unigranrio.br/> 
Portal da UNIGRANRIO - Autenticação de Usuários - Serviços - Biblioteca Virtual - Base de Dados - Portal de 
Periódicos CAPES/MEC - Scielo Free 

 

http://www.unigranrio.br/
http://www.unigranrio.br/
http://www.unigranrio.br/
http://www.unigranrio.br/
http://www.unigranrio.br/
http://www.unigranrio.br/
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Arquivos Brasileiros de Cardiologia (PORTAL CAPES) (1997-2018) 
Periodicidade: Bimestral 
Acesso: <http://www.unigranrio.br/> 
Portal da UNIGRANRIO - Autenticação de Usuários - Serviços - Biblioteca Virtual - Base de Dados - Portal de 
Periódicos CAPES/MEC - Scielo Free 

 

Arquivos Brasileiros de Oftalmologia (PORTAL CAPES) (1999-2018) 
Periodicidade: Bimestral  
Acesso: <http://www.unigranrio.br/> 
Portal da UNIGRANRIO - Autenticação de Usuários - Serviços - Biblioteca Virtual - Base de Dados - Portal de 
Periódicos CAPES/MEC - Scielo Free 

 

Arquivos da Fundação Otorrinolaringologia = Archives of Otorhinolaringology Foundation (PORTAL 
CAPES) (1997-2018) 
Periodicidade: Bimestral 
Acesso: <http://www.unigranrio.br/> 
Portal da UNIGRANRIO - Autenticação de Usuários - Serviços - Biblioteca Virtual - Base de Dados - Portal de 
Periódicos CAPES/MEC - Scielo Free  
 

Arquivos de Neuro-Psiquiatria (PORTAL CAPES) (1943-2018) 
Periodicidade: Mensal 
Acesso: <http://www.unigranrio.br/> 
Portal da UNIGRANRIO - Autenticação de Usuários - Serviços - Biblioteca Virtual - Base de Dados - Portal de 
Periódicos CAPES/MEC - Scielo Free  
 

Brazilian Journal of Cardiovascular Surgery (PORTAL CAPES) (1986-2018) 
Periodicidade: Trimestral 
Acesso: <http://www.unigranrio.br/> 
Portal da UNIGRANRIO - Autenticação de Usuários - Serviços - Biblioteca Virtual - Base de Dados - Portal de 
Periódicos CAPES/MEC - Scielo Free 

 

Brazilian Journal of Infectious Diseases (PORTAL CAPES) (2001-2018) 
Periodicidade: Bimestral 
Acesso: <http://www.unigranrio.br/> 
Portal da UNIGRANRIO - Autenticação de Usuários - Serviços - Biblioteca Virtual - Base de Dados - Portal de 
Periódicos CAPES/MEC - Scielo Free 

 

Brazilian Journal of Otorhinolaryngology (PORTAL CAPES) (2009-2018) 
Periodicidade: Bimestral 
Acesso: <http://www.unigranrio.br/> 
Portal da UNIGRANRIO - Autenticação de Usuários - Serviços - Biblioteca Virtual - Base de Dados - Portal de 
Periódicos CAPES/MEC - Scielo Free 

 

http://www.unigranrio.br/
http://www.unigranrio.br/
http://link-periodicos-capes-gov-br.ez205.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl41-grupo02/journalsearch/grupo02??param_selected_alphabet_header_save=latin_and_hebrew&param_letter_group_script_save=&param_current_view_save=table&param_only_one_alphabet_header_exists_save=0&param_textSearchType_save=contains&param_chinese_checkbox_type_save=&param_lang_save=por&param_selected_alphabet_header_text_save=Latino+and+Hebreus&param_letter_group_save=&param_perform_save=journalsearch&param_chinese_checkbox_save=&param_services2filter_save=getFullTxt&param_jumpToPage_save=1&param_type_save=textSearch&param_langcode_save=en&param_category_search_type_value=browseSubCategory&display_single_object=&category_list=&param_jumpToPage_value=&param_type_value=textSearch&param_letter_group_save=&param_letter_group_value=&param_ui_control_scripts_value=&param_all_ui_control_scripts_value=&selected_alphabet_header=latin_and_hebrew&param_current_view_value=table%C2%AC_first_load_indicator=1&param_pattern_value=Arquivos%20da%20Funda%C3%A7%C3%A3o%20Otorrinolaringologia&param_textSearchType_value=contains&param_category_value=&param_subcategory_value=&param_vendor_value=
http://www.unigranrio.br/
http://www.unigranrio.br/
http://www.unigranrio.br/
http://www.unigranrio.br/
http://www.unigranrio.br/
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Cadernos de Saúde Pública (PORTAL CAPES) (1985-2018) 
Periodicidade: Mensal 
Acesso: <http://www.unigranrio.br/> 
Portal da UNIGRANRIO - Autenticação de Usuários - Serviços - Biblioteca Virtual - Base de Dados - Portal de 
Periódicos CAPES/MEC - Scielo Free 

 

Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana (PORTAL CAPES) (2006-2018) 
Periodicidade: Trimestral 
Acesso: <http://www.unigranrio.br/> 
Portal da UNIGRANRIO - Autenticação de Usuários - Serviços - Biblioteca Virtual - Base de Dados - Portal de 
Periódicos CAPES/MEC - DOAJ Directory of Open Access Journals Free  

Clinics (PORTAL CAPES) (2005-2018) 
Periodicidade: Mensal 
Acesso: <http://www.unigranrio.br/> 
Portal da UNIGRANRIO - Autenticação de Usuários - Serviços - Biblioteca Virtual - Base de Dados - Portal de 
Periódicos CAPES/MEC - Scielo Free 

 

Dementia & Neuropsychologia (PORTAL CAPES) (2007-2018) 
Periodicidade: Trimestral 
Acesso: <http://www.unigranrio.br/> 
Portal da UNIGRANRIO - Autenticação de Usuários - Serviços - Biblioteca Virtual - Base de Dados - Portal de 
Periódicos CAPES/MEC - Scielo Free 

 

Genetics and Molecular Research (PORTAL CAPES) (2002-2018) 
  Periodicidade: Trimestral 

Acesso: <http://www.unigranrio.br/> 
Portal da UNIGRANRIO - Autenticação de Usuários - Serviços - Biblioteca Virtual - Base de Dados - Portal de 
Periódicos CAPES/MEC - Periódicos Nacionais 

 

Horizonte Médico (PORTAL CAPES) (2014-2018) 
Periodicidade: Trimestral 
Acesso: <http://www.unigranrio.br/> 
Portal da UNIGRANRIO - Autenticação de Usuários - Serviços - Biblioteca Virtual - Base de Dados - Portal de 
Periódicos CAPES/MEC - Scielo Free 

 

Humanidades Médicas (PORTAL CAPES) (2001-2018) 
Periodicidade: Quadrimestral 
Acesso: <http://www.unigranrio.br/> 
Portal da UNIGRANRIO - Autenticação de Usuários - Serviços - Biblioteca Virtual - Base de Dados - Portal de 
Periódicos CAPES/MEC - Scielo Free 

 

International Archives of Otorhinolaryngology (PORTAL CAPES) (2012-2018) 
Periodicidade: TRIMESTRAL 
Acesso: <http://www.unigranrio.br/> 
Portal da UNIGRANRIO - Autenticação de Usuários - Serviços - Biblioteca Virtual - Base de Dados - Portal de 
Periódicos CAPES/MEC - Scielo Free 

 

http://www.unigranrio.br/
http://www.unigranrio.br/
http://www.unigranrio.br/
http://www.unigranrio.br/
http://www.unigranrio.br/
http://www.unigranrio.br/
http://www.unigranrio.br/
http://www.unigranrio.br/
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International Braz J Urol (PORTAL CAPES) (2003-2018) 
Periodicidade: Bimestral 
Acesso: <http://www.unigranrio.br/> 
Portal da UNIGRANRIO - Autenticação de Usuários - Serviços - Biblioteca Virtual - Base de Dados - Portal de 
Periódicos CAPES/MEC - Scielo Free 

 

Jornal Brasileiro de Nefrologia (PORTAL CAPES) (2009-2018) 
Periodicidade: Trimestral 
Acesso: <http://www.unigranrio.br/> 
Portal da UNIGRANRIO - Autenticação de Usuários - Serviços - Biblioteca Virtual - Base de Dados - Portal de 
Periódicos CAPES/MEC - Scielo Free 

 

Jornal Brasileiro de Patologia e Medicina Laboratorial (PORTAL CAPES) (2001-2018) 
Periodicidade: Bimestral 
Acesso: <http://www.unigranrio.br/> 
Portal da UNIGRANRIO - Autenticação de Usuários - Serviços - Biblioteca Virtual - Base de Dados - Portal de 
Periódicos CAPES/MEC - Scielo Free 

 

Jornal Brasileiro de Pneumologia (PORTAL CAPES) (2004-2018) 
Periodicidade: Bimestral 
Acesso: <http://www.unigranrio.br/> 
Portal da UNIGRANRIO - Autenticação de Usuários - Serviços - Biblioteca Virtual - Base de Dados - Portal de 
Periódicos CAPES/MEC - Scielo Free 
 

Jornal Brasileiro de Psiquiatria (PORTAL CAPES) (2006-2018) 
Periodicidade: Trimestral 
Acesso: <http://www.unigranrio.br/> 
Portal da UNIGRANRIO - Autenticação de Usuários - Serviços - Biblioteca Virtual - Base de Dados - Portal de 
Periódicos CAPES/MEC - Scielo Free 

 

Jornal de Pediatria (PORTAL CAPES) (2001-2018) 
Periodicidade: Bimestral 
Acesso: <http://www.unigranrio.br/> 
Portal da UNIGRANRIO - Autenticação de Usuários - Serviços - Biblioteca Virtual - Base de Dados - Portal de 
Periódicos CAPES/MEC - Scielo Free 

 

Journal of Coloproctology (Rio de Janeiro) (PORTAL CAPES) (2011-2018) 
Periodicidade: Trimestral 
Acesso: <http://www.unigranrio.br/> 
Portal da UNIGRANRIO - Autenticação de Usuários - Serviços - Biblioteca Virtual - Base de Dados - Portal de 
Periódicos CAPES/MEC - Scielo Free 

 

Jornal Vascular Brasileiro (PORTAL CAPES) (2005-2018) 
Periodicidade: Trimestral 
Acesso: <http://www.unigranrio.br/> 
Portal da UNIGRANRIO - Autenticação de Usuários - Serviços - Biblioteca Virtual - Base de Dados - Portal de 
Periódicos CAPES/MEC - Scielo Free 

 

http://www.unigranrio.br/
http://www.unigranrio.br/
http://www.unigranrio.br/
http://www.unigranrio.br/
http://www.unigranrio.br/
http://www.unigranrio.br/
http://www.unigranrio.br/
http://www.unigranrio.br/
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Médicas UIS (PORTAL CAPES) (2006-2018) 
Periodicidade: Quadrimestral 
Acesso: <http://www.unigranrio.br/> 
Portal da UNIGRANRIO - Autenticação de Usuários - Serviços - Biblioteca Virtual - Base de Dados - Portal de 
Periódicos CAPES/MEC - ROAD: Directory of Open Access Scholarly Resources 

 

MEDICC Review (PORTAL CAPES) (2011-2018) 
Periodicidade: Trimestral 
Acesso: <http://www.unigranrio.br/> 
Portal da UNIGRANRIO - Autenticação de Usuários - Serviços - Biblioteca Virtual - Base de Dados - Portal de 
Periódicos CAPES/MEC - ROAD: Directory of Open Access Scholarly Resources 

 

Revista Andaluza de Medicina del Deporte (PORTAL CAPES) (2008-2018) 
Periodicidade: Trimestral   
Acesso: <http://www.unigranrio.br/> 
Portal da UNIGRANRIO - Autenticação de Usuários - Serviços - Biblioteca Virtual - Base de Dados - Portal de 
Periódicos CAPES/MEC - DOAJ Directory of Open Access Journals Free  

Revista Brasileira de Anestesiologia (PORTAL CAPES) (2001-2018) 
Periodicidade: Bimestral 
Acesso: <http://www.unigranrio.br/> 
Portal da UNIGRANRIO - Autenticação de Usuários - Serviços - Biblioteca Virtual - Base de Dados - Portal de 
Periódicos CAPES/MEC - Scielo Free 

 

Revista Brasileira de Cirurgia Plástica (PORTAL CAPES) (1997-2018) 
Periodicidade: Trimestral 
Acesso: <http://www.unigranrio.br/> 
Portal da UNIGRANRIO - Autenticação de Usuários - Serviços - Biblioteca Virtual - Base de Dados - Portal de 
Periódicos CAPES/MEC - Periódicos Nacionais 

 

Revista Brasileira de Epidemiologia (PORTAL CAPES) (1998-2018) 
Periodicidade: Trimestral 
Acesso: <http://www.unigranrio.br/> 
Portal da UNIGRANRIO - Autenticação de Usuários - Serviços - Biblioteca Virtual - Base de Dados - Portal de 
Periódicos CAPES/MEC - Scielo Free 

 

Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia (PORTAL CAPES) (1998-2018) 
Periodicidade: Mensal 
Acesso: <http://www.unigranrio.br/> 
Portal da UNIGRANRIO - Autenticação de Usuários - Serviços - Biblioteca Virtual - Base de Dados - Portal de 
Periódicos CAPES/MEC - Scielo Free 
 

Revista Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (PORTAL CAPES) (2004-2018) 
Periodicidade: Trimestral 
Acesso: <http://www.unigranrio.br/> 
Portal da UNIGRANRIO - Autenticação de Usuários - Serviços - Biblioteca Virtual - Base de Dados - Portal de 
Periódicos CAPES/MEC - Periódicos Nacionais 

 

http://www.unigranrio.br/
http://www.unigranrio.br/
http://www.unigranrio.br/
http://www.unigranrio.br/
http://www.unigranrio.br/
http://www.unigranrio.br/
http://www.unigranrio.br/
http://www.unigranrio.br/
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Revista Brasileira de Medicina do Esporte (PORTAL CAPES) (1997-2018) 
Periodicidade: Bimestral 
Acesso: <http://www.unigranrio.br/> 
Portal da UNIGRANRIO - Autenticação de Usuários - Serviços - Biblioteca Virtual - Base de Dados - Portal de 
Periódicos CAPES/MEC - Scielo Free 

 

Revista Brasileira de Psiquiatria (PORTAL CAPES) (1999-2018) 
Periodicidade: Trimestral 
Acesso: <http://www.unigranrio.br/> 
Portal da UNIGRANRIO - Autenticação de Usuários - Serviços - Biblioteca Virtual - Base de Dados - Portal de 
Periódicos CAPES/MEC - Scielo Free 

 

Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil (PORTAL CAPES) (2001-2018) 
Periodicidade: Trimestral 
Acesso: <http://www.unigranrio.br/> 
Portal da UNIGRANRIO - Autenticação de Usuários - Serviços - Biblioteca Virtual - Base de Dados - Portal de 
Periódicos CAPES/MEC - Scielo Free 

 

Revista Brasileira de Terapia Intensiva (PORTAL CAPES) (2006-2018) 
Periodicidade: Trimestral 
Acesso: <http://www.unigranrio.br/> 
Portal da UNIGRANRIO - Autenticação de Usuários - Serviços - Biblioteca Virtual - Base de Dados - Portal de 
Periódicos CAPES/MEC - Scielo Free 

 

Revista Cubana de Pediatría (PORTAL CAPES) (1995-2018) 
Periodicidade: Trimestral 
Acesso: <http://www.unigranrio.br/> 
Portal da UNIGRANRIO - Autenticação de Usuários - Serviços - Biblioteca Virtual - Base de Dados - Portal de 
Periódicos CAPES/MEC - Scielo Free 

 

Revista da Associação Médica Brasileira (PORTAL CAPES) (1997-2018) 
Periodicidade: Bimestral 
Acesso: <http://www.unigranrio.br/> 
Portal da UNIGRANRIO - Autenticação de Usuários - Serviços - Biblioteca Virtual - Base de Dados - Portal de 
Periódicos CAPES/MEC - Scielo Free 

 

Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical (PORTAL CAPES) (1967-2018) 
Periodicidade: Bimestral 
Acesso: <http://www.unigranrio.br/> 
Portal da UNIGRANRIO - Autenticação de Usuários - Serviços - Biblioteca Virtual - Base de Dados - Portal de 
Periódicos CAPES/MEC - Scielo Free 

 

Revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões (PORTAL CAPES) (1998-2018) 
Periodicidade: Bimestral 
Acesso: <http://www.unigranrio.br/> 
Portal da UNIGRANRIO - Autenticação de Usuários - Serviços - Biblioteca Virtual - Base de Dados - Portal de 
Periódicos CAPES/MEC - Scielo Free 

 

http://www.unigranrio.br/
http://www.unigranrio.br/
http://www.unigranrio.br/
http://www.unigranrio.br/
http://www.unigranrio.br/
http://www.unigranrio.br/
http://www.unigranrio.br/
http://www.unigranrio.br/
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Revista Eletrônica Acervo Saúde (PORTAL CAPES) (2010-2018) 
Periodicidade: Trimestral 
Acesso: <http://www.unigranrio.br/> 
Portal da UNIGRANRIO - Autenticação de Usuários - Serviços - Biblioteca Virtual - Base de Dados - Portal de 
Periódicos CAPES/MEC - Periódicos Nacionais 

 

Revista Médica de Risaralda (PORTAL CAPES) (2012-2018) 
Periodicidade: Semestral 
Acesso: <http://www.unigranrio.br/> 
Portal da UNIGRANRIO - Autenticação de Usuários - Serviços - Biblioteca Virtual - Base de Dados - Portal de 
Periódicos CAPES/MEC - Scielo Free 

 

Revista Paulista de Pediatria (PORTAL CAPES) (2007-2018) 
Periodicidade: Trimestral 
Acesso: <http://www.unigranrio.br/> 
Portal da UNIGRANRIO - Autenticação de Usuários - Serviços - Biblioteca Virtual - Base de Dados - Portal de 
Periódicos CAPES/MEC - Scielo Free 
 

São Paulo Medical Journal (PORTAL CAPES) (1994-2018) 
Periodicidade: Bimestral 
Acesso: <http://www.unigranrio.br/> 
Portal da UNIGRANRIO - Autenticação de Usuários - Serviços - Biblioteca Virtual - Base de Dados - Portal de 
Periódicos CAPES/MEC - Scielo Free 

 

Saúde e Pesquisa (PORTAL CAPES) (2008-2018) 
Periodicidade: Quadrimestral 
Acesso: <http://www.unigranrio.br/> 
Portal da UNIGRANRIO - Autenticação de Usuários - Serviços - Biblioteca Virtual - Base de Dados - Portal de 
Periódicos CAPES/MEC - DOAJ Directory of Open Journals Free 

 

Scientia Medica (PORTAL CAPES) (2005-2018) 
Periodicidade: Trimestral 
Acesso: <http://www.unigranrio.br/> 
Portal da UNIGRANRIO - Autenticação de Usuários - Serviços - Biblioteca Virtual - Base de Dados - Portal de 
Periódicos CAPES/MEC - Periódicos Nacionais 

 

The New England Journal of Medicine (PORTAL CAPES) (1812-2018) 
Periodicidade: Semanal 
Acesso: <http://www.unigranrio.br/> 
Portal da UNIGRANRIO - Autenticação de Usuários - Serviços - Biblioteca Virtual - Base de Dados - Portal de 
Periódicos CAPES/MEC - New England Journal of Medicine Current 
 

 
Total: 52 Títulos. 
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http://www.unigranrio.br/
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http://www.unigranrio.br/
http://link-periodicos-capes-gov-br.ez205.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl41?url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_ver=Z39.88-2004&rfr_id=info:sid/sfxit.com:azlist&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=954925428260&rft.object_portfolio_id=2470000000033544&svc.fulltext=yes




















 
 

 

Anexo 11 

 

Descrição das peças sintéticas anatômicas em uso (Catálogo): 

 

 
Cód. 

produto 
 

Descrição do 
produto Quantidade Imagem 

A05/1 Esqueleto 
Desarticulado 4 

 

A11 
Esqueleto 

Muscular com 
Base Móvel 

3 

 

A20 Crânio Clássico - 
3 partes 4 

 

A20/2 

Crânio Didático 
Montado Sobre 

Coluna Cervical - 
4 partes 

6 

 

A20/9 Crânio com 
Cérebro - 8 partes 6 

 



 
 

 

A23 Crânio Clássico 3 
Partes 3 

 

A26 Crânio Fetal com 
Base em Plástico 5 

 

A29/3 Crânio com 
gnatopalatosquise 4 

 

A291 Crânio Didático - 
22 partes 7 

 

A58/1 Coluna Clássica 
Flexível 3 

 

A60 Esqueleto Pélvico 
Masculino 4 

 

A61 Esqueleto Pélvico 
Feminino 4 

 



 
 

 

A71/5 Atlas e Axís com 
Lâmina Occipital 5 

 

A72 Coluna Vertebral 
Cervical 4 

 

A73 Coluna Vertebral 
Torácica 4 

 
A74 Coluna Vertebral 

Lombar 3  

A79 
Estrutura Ósseas 

80 vezes o 
Tamanho Natural 

2 

 

A80 Junta Funcional 
do Ombro 5 

 



 
 

 

A81 Junta Funcional 
do Quadril 5 

 

A82 Junta Funcional 
do Joelho 5 

 

A83 Junta Funcional 
do Cotovelo 5 

 

A300 Crânio com 
Músculos Faciais 4 

 

A880 
Articulação do 
Ombro em - 5 

Partes 
5 

 

A95 Modelo de 
Osteoporose 4 

 



 
 

 

B30 
Torso Deluxe 
Bissexual - 24 

partes 
2 

 

B60 Fibras Musculares 5 

 

C05 
Musculatura do 

Pescoço e Cabeça 
- 5 partes 

6 

 

C13 Secção Frontal e 
Lateral da Cabeça 3 

 

C14 
Metade de 

Cabeça com 
Musculatura 

5 

 

C15 Cérebro 2 Partes 3 

 



 
 

 

C30 
Sistema Nervoso 

Metade do 
Tamanho Natural 

5 

 

D17 Microanatomie da 
Língua 2 

 

D25 

Metade Inferior da 
Mandíbula 3x 

Tamanho Natural - 
6 partes 

3 

 

E11 
Ouvido 3x o 

Tamanho Natural - 
6 partes 

3 

 

E20 

Nariz com 
Cavidades 

Paranasais - 5 
partes 

6 

 

F15 
 

Olho 3x o 
Tamanho Natural - 

6 partes 
4 

 



 
 

 

G01/1 
Coração 

Magnético 5 
partes 

3 

 

G06 

Coração com By-
pass 2x o 

Tamanho Natural - 
4 partes 

5 

 

G08/3 

Coração Clássico 
com Sistema 
Condutor - 2 

partes 

4 

 

G15 Pulmão - 7 partes 6 

 

G20 
Laringe Funcional 
2-5x o Tamanho 

Natural 
5 

 

G21 
Laringe 2x 

Tamanho Natural - 
7 partes 

5 

 



 
 

 

G23/1 

CT Ramificações 
Brônquicas com 
Faringe e Lobos 

Pulmonares 

5 

 

G30 Sistema 
Circulatório 5 

 

G40 

Modelo de 
Arterioscleroze c/ 
Secção Cruzada 

da Artéria 2 Partes 

2 

 

G42 Artérias e Veias 5 

 

G50/1 Modelo de DPOC 2 

 

G70 Pulmão 
Segmentado 3 

 



 
 

 

H10 Pelve Feminina - 2 
partes 4 

 

H11 Pelve Masculina - 
2 partes 4 

 

H13 Modelo de Hérnia 
Inguinal 2 

 

H20/4 
Pelve com 

Ligamentos - 6 
partes 

4 

 

H21/3 
Pelve Masculina 

com Ligamentos – 
7 Partes 

5 

 

J13 
Pele em Bloco 70x 

o Tamanho 
Natural 

4 

 



 
 

 

J16 Modelo de Pele 
em - 3 partes 3 

 

K10 Corte de Rim 3x 
Tamanho Natural 4 

 

K11 

Rim, Nefrons, 
Vasos Sanguíneos 

e Corpúsculo 
Renal 

5 

 

K15 Estômago - 2 
partes 5 

 

K18 Doença do 
Esôfago 2 

 

K21 Sistema Digestivo 
- 3 partes 5 

 



 
 

 

K22/3 

Rins com Órgãos 
Posteriores do 

Abdômen Superior 
- 3 partes 

5 

 

K23 Tubo Digestivo 
Microanatomy 5 

 

K24 Fígado 
Microanatomy 5 

 

K25 Fígado com 
Vesícula Biliar 3 

 

K32 
Sistema Urinário 

Bissexual - 6 
partes 

5 

 

K41 Próstata 3 

 



 
 

 

K55 Patologias 
Intestinais 2 

 

L01 

Estágios da 
Fecundação e 

Desenvolvimento 
do Óvulo 2x 

Tamanho Natural 

4 

 

L10 Série de Gravidez 
8 Modelos 2 

 

L31 
Esqueleto Pélvico 

com Órgãos 
Genitais - 3 partes 

4 

 

L56 
Mama Feminina e 
Parede Torácica 
com Patologias 

2 Pares 

 

M10 

Braço com 
Músculos 

Descartáveis - 6 
partes 

6 

 



 
 

 

M18 Estrutura da Mão 
3 partes 3 

 

M19 Estrutura do Dedo 2 

 

M20 

Perna com 
Músculos 

Descartáveis - 9 
Partes 

5 

 

M30 Pé Normal 3 

 

M31 Pé chato 3 

 

M32 Pé Côncavo 3 

 



 
 

 

M33 

Esqueletos da 
Mão com 

Ligamentos e 
Túnel do Carpo 

3 

 

M33/1 
Esqueleto da Mão 
com Ligamentos e 

Músculos 
5 

 

M34 Esqueleto do Pé 
com Ligamentos 3 

 

M34/1 
Músculos do Pé 

com Ligamentos e 
Músculos 

4 

 

T12010 
Lingua 2.5x 

Tamanho Natural - 
4 partes 

4 

 



 
 

 

VA01 

Figura Muscular 
Masculina em 

Tamanho Natural - 
37 partes 

2 

 

VB128 
Musculatura da 

Cabeça com 
Vasos Sanguíneos 

5 

 

VB129 
Musculatura da 

Cabeça com 
Adição de Nervos 

5 

 

VC243 Pulmão - 5 partes 5 

 

VD251 

Coração com 
Diafragma 3x 

Tamanho Natural - 
10 Partes 

5 

 



 
 

 

VD253 Coração Adulto - 7 
Partes 5 

 

VE290 
Mandíbula Inferior 
com Adição de 8 

Dentes - 19 Partes 
3 

 

VE315 

Fígado com 
Vesícula Biliar, 

Pâncreas e 
Duodeno 

5 

 

VG391 
Desenvolvimento 
Embrionário 12 

Estágios 
3 

 

VG393 Estágios do 
Nascimento 3 

 

W16001 
Coração Funcional 

e Sistema 
Circulatório 

3 

 



 
 

 

W19018 Crânio Neuro 
Vascular 5 

 

W19019 Braço Vascular 4 
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