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APRESENTAÇÃO

O Projeto Pedagógico do Curso de Medicina do Centro Universitário Tiradentes
(Unit/AL), em consonância com a legislação e regulamentação educacional vigente, as
DCNs, o PDI, o PPI e as normas institucionais, contempla a organização do curso, sua
identidade, direções e o trabalho pedagógico em sua globalidade, definindo as ações
educativas e as condições didático-pedagógicas, tecnológicas, estruturais e humanas,
necessárias ao cumprimento dos seus propósitos.
Resultado de um trabalho democrático e coletivo, liderado pela Coordenação,
NDE e Colegiado do Curso e envolvendo a representação docente, discente e técnicoadministrativa, a elaboração, revisão e atualização do PCC, considera as experiências
advindas do processo de integralização do curso, os insumos gerados a partir das
avaliações internas – conduzidas pela CPA e externas, bem como as demandas
emergentes da sociedade e do mercado de trabalho, sobretudo do Estado de Alagoas e do
município de Maceió – lócus da inserção regional da Unit/AL e do Curso.
De forma periódica e sistemática, sobretudo nos momentos que antecedem ao
início de cada semestre letivo e que são dedicados ao planejamento acadêmicoadministrativo e didático-pedagógico do Curso, esses atores têm a oportunidade de avaliar
o desenvolvimento do PPC e delinear ações que contribuam para a sua plena efetividade.
Esses momentos têm oportunizado a reflexão sobre o currículo do curso, a atualização
dos conteúdos curriculares, das metodologias desenvolvidas, dos planos de ensino e
aprendizagem, entre outros, bem como a proposição de planos de ação que viabilizem o
desenvolvimento do PPC e seu constante aprimoramento.
A proposta e organização didático-pedagógica para o curso que consubstancia este
PPC foram delineadas na perspectiva de propiciar ao discente uma formação integral e
em suas múltiplas dimensões, mediante o desenvolvimento das competências necessárias
ao exercício da profissão numa perspectiva cidadã e ética, em sintonia com a dinâmica da
sociedade e do mercado de trabalho, nas suas demandas sociais, econômicas, políticas,
culturais, ambientais, científico-tecnológicas e educacionais.
Neste sentido, o PPC de Medicina da Unit/AL explicita a organização do curso e
sua proposta pedagógica, contemplando: as diretrizes acadêmico-administrativas e
didático-pedagógicas emanadas do PDI e do PPI da Unit/AL; as Políticas Institucionais e
o seu desenvolvimento no âmbito do curso; a concepção do curso, seus objetivos, o perfil
de seus egressos, as competências a serem desenvolvidas, a metodologia, a estrutura
14
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curricular, as unidades e conteúdos curriculares, os planos de ensino e aprendizagem; a
avaliação do processo de ensino e aprendizagem; a avaliação do curso e deste PPC; as
condições de oferta do curso; o corpo docente; a gestão acadêmica; o apoio aos discentes;
a inovação didático-pedagógica e tecnológica, dentre outros relevantes aspectos
constitutivos do Curso e da formação acadêmica e profissional, estando em sintonia com
a legislação e regulamentação educacional e as DCNs para os cursos de graduação em
Medicina.
Nessa direção, observa-se que o desenvolvimento do Projeto Pedagógico do Curso
de Medicina da Unit/AL vem oportunizando, desde a oferta inicial do curso em julho de
2014, a formação de cidadãos e profissionais sintonizados às demandas da sociedade e
do mercado de trabalho, considerando os aspectos e as peculiaridades da realidade
regional e local, com sólidos conhecimentos teóricos, técnicos, científico-tecnológicos,
reunindo as competências para compreender e responder às necessidades individuais,
coletivas e comunitárias, em sintonia com a Missão Institucional de “inspirar as pessoas
a ampliar horizontes por meio da educação inovadora e de qualidade, comprometida com
o desenvolvimento da sociedade”.
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1. PERFIL INSTITUCIONAL

1.1. Identificação
Nome: Centro Universitário Tiradentes
Sigla: Unit/AL
Ato de Credenciamento: Portaria Nº 795, de 11 de setembro de 2014, publicada no
Diário Oficial da União de 12/09/2014.
Código de Identificação: 4530
Natureza Jurídica: Privada com fins lucrativos
Endereço: Campus Amélia Maria Uchôa, Avenida Gustavo Paiva, 5017 Bairro de Cruz
das Almas. CEP: 57031-530, Maceió, Alagoas.
Telefone: (82) 3311 3100
Site: al.unit.br
E-mail: dario_arcanjo@unit.br
Mantenedora
Nome: Sociedade de Educação Tiradentes S/S Ltda.
CNPJ: 13.013.263/0001-87
Endereço: Av. Murilo Dantas nº 300 – Farolândia, Aracaju – SE. CEP: 49032- 490.
Telefone: 0800.729.2100
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1.2. Breve histórico da instituição
A mantenedora do Centro Universitário Tiradentes – Unit/AL é a Sociedade de
Educação Tiradentes S/S Ltda ― SET, Grupo Educacional privado com fins lucrativos
para os seus associados, de acordo com Estatuto Original, registrado no Cartório de
Registro Civil das pessoas jurídicas 10° ofício sob n° 2232, livro A – 15, em 9 de
dezembro de 1971, Aracaju, SE, CNPJ: 13.013.263/0001-87. A SET possui seu Estatuto
registrado no 10º Ofício - Cartório de Registros de Títulos, Documentos e das Pessoas
Jurídicas da Comarca de Aracaju - SE, sob nº 22.451, livro A/3 às fls 15 verso, em 23 de
fevereiro de 2001.
A história da SET tem início com a fundação do Colégio Tiradentes, criado pela
família Uchôa de Mendonça no ano de 1962, até os dias de hoje sócios proprietários
exclusivos da SET. Em 9 de dezembro de 1962, nove meses após a criação do Colégio
Tiradentes, que se localizava na Rua Laranjeiras no bairro do Centro em Aracaju - SE,
teve início a oferta dos cursos profissionalizantes de Contabilidade e Pedagógico, sendo
esses de primeiro e segundo graus.
Ampliando suas atividades e atuação na educação, em 1972 a mantenedora, após
aprovação do projeto das Faculdades Integradas Tiradentes pelo MEC, implantou os
cursos de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas no Estado de
Sergipe. Em 25 de agosto de 1994, as Faculdades Integradas Tiradentes foram
reconhecidas como Universidade pela Presidência da República e pelo Ministério da
Educação, passando a denominar-se Universidade Tiradentes ― Unit/SE, por meio da
Portaria Ministerial Nº 1.274, publicada no diário oficial da União Nº 164. Atualmente, a
Unit/SE possui cursos de graduação nas modalidades presencial e a distância, em diversas
áreas do conhecimento e também na pós-graduação lato e stricto sensu, cursos esses
ofertados nos campus da capital e do interior de Sergipe.
A partir da experiência exitosa e consolidada em Sergipe, a mantenedora decidiu
expandir suas atividades educacionais para o vizinho Estado de Alagoas. Credenciada
pela Portaria Nº 963 de 28 de abril de 2006, a Faculdade Integrada Tiradentes – Fits foi
instalada no município de Maceió, com a oferta inicial dos cursos de Serviço Social,
Administração e Ciências Contábeis. Visando o desenvolvimento e a aprendizagem
continuada na formação de recursos humanos, passou a desenvolver programas de pósgraduação lato sensu em diversas áreas do conhecimento.
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No tocante à expansão e melhoria da infraestrutura institucional, a IES inaugurou
em 2007 sua sede definitiva, o Campus Amélia Maria Uchôa, localizado na Av. Gustavo
Paiva, 5.017, no bairro de Cruz das Almas, nessa mesma cidade. Tal fato possibilitou a
transferência de seus cursos para as novas instalações, a oferta de novos cursos de
graduação e pós-graduação lato sensu, além da ampliação de suas atividades de extensão.
Até o segundo semestre de 2011 a Fits ofertava um total de 13 cursos de
graduação: Enfermagem, Fisioterapia, Ciências Biológicas, Biomedicina, Psicologia,
Serviço Social, Direito, Ciências Contábeis, Administração, Jornalismo, Publicidade e
Propaganda, Engenharia Ambiental e Sanitária e o curso tecnológico de Gestão de
Recursos Humanos.
Mesmo na qualidade de faculdade, a instituição buscou desde o início de sua
atuação pautar suas atividades fomentando a articulação entre ensino, pesquisa e
extensão, a qual se consubstancia na atualização do PPCs, currículos, metodologias,
processos de avaliação, incorporação das mais recentes teorizações, preocupação com as
demandas do mercado de trabalho e com as necessidades emanadas da sociedade.
Além de apontar para a implantação de novos cursos e para a introdução de
tecnologias de ponta em todos os processos, A Unit/AL tem pautado sua atuação
educacional com responsabilidade social e contribuindo para o desenvolvimento regional,
buscando realizar atendimentos à comunidade alagoana nas áreas de saúde, educação e
cultura, desencadeando uma série de ações que favorecem a ampliação dos aportes sociais
e culturais onde tem seu espectro de atuação.
Expressando a consistência e o desenvolvimento de seu PDI, em 2014 a Fits foi
credenciada pelo MEC como Centro Universitário, recebendo Conceito Institucional 4,
mantendo a direção no sentido de propiciar o contínuo aperfeiçoamento de suas atividades
acadêmicas, de gestão e responsabilidade social.
Neste sentido, em dezembro de 2015, a Instituição recebeu autorização da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) para
implantação do Mestrado em “Sociedade, Tecnologias e Políticas Públicas”, obtendo
Conceito 4 na autorização. O curso começou as aulas de sua primeira turma no início de
2016, já tendo formado os primeiros mestres em 2018. Em 2018, recebeu autorização da
CAPES para o curso de Doutorado, também em “Sociedade, Tecnologias e Políticas
Públicas” e com Conceito 4, com atividades iniciadas no primeiro semestre de 2019.
Para oferecer uma formação acadêmica e profissional de excelência aos seus
alunos, o Centro Universitário Tiradentes conta com um corpo docente e técnico18
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administrativo qualificado, uma eficiente estrutura organizacional e uma infraestrutura
moderna, dotada com tecnologia de ponta, elementos esses adequados ao
desenvolvimento de seus Projetos Pedagógicos, sempre na perspectiva de dar plena
consecução a Missão e Visão Institucionais.
No tocante aos seus conceitos institucionais, a partir das avaliações externas, a IES
tem obtido índices que demonstram a coerência e o êxito entre seus princípios e ações,
especialmente considerando o curto tempo de existência da Instituição. Abaixo
apresentamos uma tabela com os resultados do Índice Geral de Cursos (IGC) a partir do
credenciamento como Centro Universitário.

Tabela 1- IGC do Centro Universitário Tiradentes de 2014 a 2017

ANO

CONCEITO IGC
IGC (CONTÍNUO)
IGC (FAIXA)

2014

2,772

3

2015

2,8682

3

2016

2,9171

3

2017

2,9625

4

Fonte: http://portal.mec.gov.br/igc
Chama atenção o aspecto do rápido crescimento da oferta de cursos pela
instituição não ter comprometido a qualidade da formação oferecida, como pôde ser
atestado a partir das avaliações recebidas pelos cursos quando de seu reconhecimento e/ou
renovação de reconhecimento. Do total de cursos que já tiveram seu reconhecimento ou
renovação de reconhecimento pelo MEC, a quase totalidade possui conceitos entre 4 ou
5, e apenas 1 curso obteve conceito 3.
Durante todo esse período o Centro Universitário Tiradentes obteve o melhor IGC
entre todas as instituições de ensino superior do Estado de Alagoas. A consolidação da
Unit/AL, evidenciada pela qualidade dos resultados que vêm sendo alcançados, expressa
a consistência do seu PDI, PPI, Políticas Institucionais, PPCs e ações acadêmicoadministrativas desenvolvidas, o envolvimento e engajamento de toda a comunidade
acadêmica na elaboração, desenvolvimento, avaliação e aprimoramento dos planos,
projetos e programas institucionais, bem como a capacidade da instituição de interagir
com a sociedade e responder às demandas emergentes do mercado de trabalho.
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Atualmente a instituição tem oferta regular de 21 cursos de graduação, diversos
cursos de pós-graduação lato sensu em todas as áreas do conhecimento, um curso de
Mestrado e um curso de Doutorado, com aproximadamente 10.000 alunos.
Esses discentes são oriundos majoritariamente do município de Maceió, embora
também seja expressivo o número de discentes que residem em diversos municípios do
Estado de Alagoas, tais como Marechal Deodoro, Murici, Maragogi, Boca da Mata,
Matriz do Camaragibe, Porto Calvo, Coruripe, Rio Largo, Japaratinga, São Luiz do
Quitunde, Arapiraca, entre outros, evidenciando a capilaridade da Unit/AL em Alagoas.
Neste sentido, Unit/AL integra o desenvolvimento local a partir de atividades de
ensino, pesquisa e extensão, além da prestação de serviços que facilitem a sociedade a ter
acesso a serviços de saúde, tecnologia, educação, assistência social e cultura, em
consonância com a Missão “inspirar as pessoas a ampliar horizontes por meio da
educação inovadora e de qualidade, comprometida com o desenvolvimento da
sociedade” e a Visão de “ser, até 2020, a melhor e maior IES privada do Estado de
Alagoas, sendo reconhecida pela empregabilidade dos seus alunos e egressos”,
estabelecidas institucionalmente.
A inserção do Centro Universitário Tiradentes na dinâmica regional possibilita a
integração da instituição com a sociedade civil e as instituições públicas, contemplando
demandas em diversas áreas. A IES promove a qualificação de pessoal para o
desenvolvimento regional, direcionando várias de suas atividades de pesquisa para o
atendimento das demandas locais e executa projetos de extensão em sintonia com a
realidade da comunidade circunvizinha, do município de Maceió e do Estado de Alagoas.
Dessa forma, diante do cenário social, econômico e educacional de Alagoas e da
cidade de Maceió, o Centro Universitário Tiradentes vem assumindo a desafiadora função
de agente ativo, atuando na promoção do desenvolvimento do Estado, contribuindo
significativamente através da oferta de cursos do ensino de graduação e pós-graduação
lato e stricto sensu, da Pesquisa e da Extensão para a formação de profissionais capazes
de modificar a realidade local para melhor.
Passados apenas 13 anos de sua implantação, a Unit/AL é atualmente uma das
principais referências educacionais no Estado e sociedade de Alagoas, desenvolvendo
projetos e programas em parceria com diversos segmentos públicos e privados, sendo
reconhecida pela seriedade e responsabilidade com a qual desenvolve a educação e pela
qualidade dos serviços que disponibiliza à comunidade, contribuindo para o seu
desenvolvimento através da educação.
20
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1.3. Marco conceitual da instituição

1.3.1. Missão institucional
O Centro Universitário Tiradentes tem por missão “inspirar as pessoas a ampliar
horizontes por meio da educação inovadora e de qualidade, comprometida com o
desenvolvimento da sociedade”.
A Missão da Unit/AL objetiva explicitar claramente sua direção, no sentido de
proporcionar serviços educacionais que promovam o crescimento integral do ser humano,
contribuindo para o desenvolvimento da sociedade, especialmente da região na qual se
encontra inserida.

1.3.2. Visão institucional
A Unit/AL tem por visão “ser, até 2020, a melhor e maior IES privada do Estado
de Alagoas, sendo reconhecida pela empregabilidade dos seus alunos e egressos”.

1.3.3. Valores e princípios institucionais
•

Ética;

•

Cooperação;

•

Inovação;

•

Humildade;

•

Responsabilidade Social;

•

Valorização do Ser Humano.

1.3.4. Finalidades e objetivos institucionais

São finalidades do Centro Universitário Tiradentes, como estabelece seu Estatuto:
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I. Promover o estudo, a pesquisa, o ensino e a difusão das Ciências e da Cultura, por meio
do desenvolvimento do espírito crítico e do pensamento reflexivo.
II. Contribuir na formação de profissionais e especialistas nas diferentes áreas do
conhecimento, habilitando-os para inserção nos setores profissionais e para participação
no desenvolvimento da sociedade brasileira.
III. Incentivar o trabalho de pesquisa e investigação, para o desenvolvimento das ciências
e, desse modo, promover o entendimento entre os homens.
IV. Promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que
constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber por meio do ensino, de
publicações ou de outras formas de comunicação.
V. Suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar
a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos
numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração.
VI. Estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os
nacionais e regionais.
VII. Prestar serviços especializados à comunidade, estabelecendo com ela uma relação de
reciprocidade e promover a extensão, aberta à comunidade, visando a difusão das
conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e
tecnológica geradas na Instituição.
VIII. Proporcionar ao estudante condições e meios para educação integral e formação
continuada.
IX. Intercambiar com estabelecimentos congêneres e instituições de ensino e pesquisa,
tanto públicas como particulares, nacionais e estrangeiras, para o aprimoramento do
ensino nela ministrado e dos projetos nela desenvolvidos.
X. Formar, moral, intelectual e tecnicamente os alunos, elemento primordial para a
realização de um meio seleto, culto e de paz, bem como contribuir para o progresso do
País, de acordo com os grandes objetivos da Educação Nacional definidos no artigo 3º da
lei 9394/96, na Constituição Federal e demais legislação pertinente, com destaque para:
a. o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas.
b. a valorização da experiência extraescolar.
c. a dinâmica participativa e responsável.
d. o respeito à liberdade e apreço à tolerância.
e. a vinculação entre educação escolar, trabalho e práticas sociais.
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Por estes pressupostos, o Centro Universitário Tiradentes elege como objetivos:
I.

Empreender um processo educativo que favoreça o desenvolvimento de
profissionais capacitados para atenderem às necessidades e expectativas do
mercado de trabalho e da sociedade;

II.
III.

Sistematizar e socializar conhecimentos em suas áreas de atuação;
Realizar processos educacionais que fomentem a articulação ensino, a
pesquisa/práticas investigativas e extensão;

IV.
V.

Estimular a produção cultural local e regional;
Ampliar a oferta dos cursos de graduação e pós-graduação (Lato Sensu e Stricto
Sensu), atendendo às demandas da sociedade e do desenvolvimento regional;

VI.
VII.
VIII.

Fomentar o desenvolvimento da pesquisa no Centro Universitário Tiradentes;
Incentivar a integração da IES com a comunidade;
Ampliar a vinculação com o meio externo, como forma de aproximação do
aluno à realidade social e ao campo de trabalho;

IX.
X.

Fortalecer e divulgar a Autoavaliação Institucional;
Promover a melhoria contínua da infraestrutura física e logística do Centro
Universitário;

XI.

Elevar o perfil do corpo docente quanto à titulação, regime de trabalho e
qualificação profissional;

XII.

Ampliar mecanismos para o atendimento ao discente.

1.3.5. Outros cursos na área de saúde do centro universitário tiradentes
O Centro Universitário Tiradentes oferta atualmente 06 cursos de Graduação na área
de Saúde.
Os cursos da área de saúde reconhecidos pelos conceitos citados acima são:
Biomedicina, reconhecido através da Portaria MEC/SERES Nº 273, de
14/12/02, e publicado no D.O.U nº242 de 17/12/2012;
Enfermagem, reconhecido através da Portaria MEC/SESU N° 479 de
25/11/2011, publicado no D.O.U nº 229 de 30/11/2011;
Fisioterapia, reconhecido através da Portaria MEC/SERES N° 220/2012,
publicada no D.O.U Nº 214 de 06/11/2012;
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Psicologia, reconhecido através da Portaria MEC/SERES N° 370 de
30/08/2011, publicada no D.O.U Nº 168 de 30/08/2011;
Odontologia, através da portaria MEC/SERES Nº 120 de 02/02/2007 –
Processo 200903687;

1.3.6. Estrutura acadêmica e adminstrativa da IES
Organograma do Centro Universitário Tiradentes apresenta-se de acordo com a
seguinte estrutura organizacional (Figura 1):

Figura 1: Organograma institucional

As estruturas acadêmica e administrativa são distribuídas e geridas por:
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Quadro 1: Estrutura Acadêmica e Administrativa da Unit/AL.

GESTÃO INSTITUCIONAL
Reitor

DARIO ARCANJO DE SANTANA

Pró-Reitor de Graduação

CRISTIANO VIEIRA MONTENEGRO

Pró-Reitora de Pesquisa, Pós-Graduação
e Extensão

VERÔNICA TEIXEIRA MARQUES

Pró-Reitor Administrativo e Financeiro

THIAGO
NEVES

Comissão Própria de Avaliação - CPA

ALBANI DE BARROS

Ouvidoria

ALEXSANDRA A. DOS SANTOS

Assessoria Jurídica

ALEXSANDRO FRAGA SANTANA

COMPESE

THIAGO
NEVES

WILLIAM

WILLIAM

ARAUJO

ARAUJO

DAS

DAS

COORDENAÇÕES DE CURSO
Administração

DOUGLAS ALMEIDA LIMA

Arquitetura e Urbanismo

SAMMEA RIBEIRO G. D. COSTA

Biomedicina

ANA LUIZA EXEL

Ciências Contábeis

DOUGLAS ALMEIDA LIMA

Ciências da Computação

BRUNO RODRIGUES BESSA

Design de Interiores

SAMMEA RIBEIRO G. D. COSTA

Direito

KAROLINE MAFRA S. BESERRA

Enfermagem

ALBA MARIA BOMFIM FRANÇA
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Engenharia Ambiental e Sanitária

MARCELA DE ARAÚJO HARDMAN
CORTES

Engenharia Civil

MARCELA DE ARAÚJO HARDMAN
CORTES

Engenharia de Petróleo

MARCELA DE ARAÚJO HARDMAN
CORTES

Engenharia de Produção

BRUNO RODRIGUES BESSA

Engenharia Mecatrônica

BRUNO RODRIGUES BESSA

Fisioterapia

ANA LUIZA EXEL

Gestão de Recursos Humanos

DOUGLAS ALMEIDA LIMA

Jornalismo

ROBERTO RIVELINO DE AMORIM

Medicina

ROBERTO C. DE A. TEIXEIRA

Nutrição

SYBELLE DE A. CAVALCANTE

Odontologia

LAURA MELLO FIGUEIREDO

Psicologia

ELISABETE H. S. DE MACEDO

Publicidade e Propaganda

ROBERTO RIVELINO DE AMORIM

COORDENAÇÕES ADJUNTAS DE CURSO
Direito

MARIANA FALCÃO SOARES

Medicina

ANA CAROLINA DO N. CALLES
SETORES ACADÊMICO-ADMINISTRATIVOS

Biblioteca

JADINILSON AFONSO DE MELO

Departamento de Assuntos Acadêmicos e LIDIANE DO N. SANTOS
Financeiro (DAAF)
Coordenação de Laboratórios e Centros GEOVÂNIA MARIA DOS SANTOS
de Práticas
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Núcleo de Apoio Pedagógico e Psicossocial MAYRA BARBOSA VILLAR
VANESSA KELLY LIANDRO F. JAMBO
(NAPPS)
VERÔNICA WOLFF BECKER
Núcleo
(NDD)

de

Desenvolvimento

Docente CESAR HENRIQUE CÍCERO
CRISTINE MARIA P. GUSMÃO
DJENANE C. D’OLIVEIRA HOLANDA
JACY DE ARAÚJO DE AZEVEDO
JOANA TEIXEIRA BARBOSA
MARINA DE OLIVEIRA CHIORLIN
ROSEANY MARIA ALMEIDA

Coordenação da Pós-Graduação lato VINICIUS MINATEL
sensu
Coordenação de Extensão

VICTOR VASCONCELOS C. LIMA

Coordenação de Pesquisa

SILMARA MENDES COSTA SANTOS

Departamento
Material

de

Infraestrutura

e DAVID ROQUE SOARES TIBURCIO

Núcleo de Gente e Carreira

MARCIA CRISTIANE M. DE GOUVEIA

Núcleo Financeiro

THIAGO
NEVES

Departamento de Tecnologia da
Informação

HELDER LUIZ DE FARIA FREIRE

Departamento de Segurança e
Estacionamento

JOSEILTON DOS SANTOS SILVA

Departamento de Marketing

DENISE MARIA
NASCIMENTO

Departamento de Patrimônio e
Almoxarifado

ADOLFO HENRIQUE DE G. DE M.
AGRA

Unit Idiomas

ANA PAULA NASCIMENTO DA SILVA

Relações Internacionais

TÁSSIA GONÇALVES

Unit Carreiras

POLYANA BARBOSA

WILLIAM

ARAÚJO

OLIVEIRA

DAS

DO
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1.4. Inserção regional

O Centro Universitário Tiradentes está implantado no município de Maceió,
capital do Estado de Alagoas. O Estado e este município apresentam dados peculiares em
relação ao restante do nordeste brasileiro e ao país, conforme segue caracterizado.

O ESTADO DE ALAGOAS E A CIDADE DE MACEIÓ
Alagoas
Figura 2- Bandeira de Alagoas

Figura 3- Brasão de Alagoas

Fonte: http://www.cultura.al.gov.br/
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Tabela 2- Densidade Sóciodemográfica do Estado de Alagoas
População

3.375.823 habitantes

Área

27.848,140 km²

Fonte: https://www.ibge.gov.br/estatisticas-novoportal/por-cidade-estado-estatisticas.html?t=destaques&c=27

Maceió
Figura 4- Bandeira de Maceió

Figura 5- Brasão de Maceió

Fonte: http://www.cultura.al.gov.br/

Tabela 3- Descrição Sóciodemográfica de Maceió
População

1.029.129habitantes

Área

509,552 km²

Fonte: https://www.ibge.gov.br/estatisticas-novoportal/por-cidade-estado-estatisticas.html?t=destaques&c=2704302
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1.4.1. Aspectos gerais do Estado de Alagoas e da cidade de Maceió

A história do atual Estado de Alagoas remonta ao período anterior a ocupação
portuguesa do território nacional, quando o mesmo era povoado por índios, dentre os
quais os Caetés. À época da ocupação portuguesa e da instituição do sistema de capitanias
hereditárias, seu território integrava a capitania de Pernambuco e sua ocupação reporta à
fundação da Vila de Penedo às margens do Rio São Francisco e da fundação dos primeiros
engenhos na região.
No início do século XVI, a região do Estado de Alagoas foi invadida por franceses,
sendo retomada pelos portugueses pouco tempo depois, em 1535, sob o comando de
Duarte Coelho, donatário da capitania de Pernambuco. Nesse período, foram fundados
vários vilarejos e ocorreu o incentivo ao plantio de cana-de-açúcar e a formação de
engenhos, principalmente na área da zona da mata e litoral. Em 1630, os holandeses
invadiram Pernambuco, chegando ao território de Alagoas em seguida e ocupando parte
do mesmo até 1645, quando os portugueses reconquistaram o controle da região. Alagoas
foi elevada à condição de comarca em 1706 e, em 1730 já tinha cerca de 50 engenhos.
Como exemplo de sua diversidade cultural, parte importante da história de
Alagoas está relacionada a formação de diversas comunidades quilombolas. Na região
onde hoje existe a cidade de União dos Palmares foi formado o maior e mais importante
quilombo da história brasileira, o Quilombo dos Palmares, sob o comando de Canga
Zumba e, em seguida, de Zumbi. O Quilombo de Palmares chegou a possuir uma
população de 30 mil habitantes, distribuídos em várias aldeias, onde plantavam diversos
produtos da agricultura, além de conseguirem extrair um excedente que era
comercializado com povoados vizinhos. A importância política do Quilombo dos
Palmares está em ter sido uma experiência histórica de liberdade de um povo e de
enfrentamento aos seus dominadores e a escravidão. O quilombo acabou sendo destruído
em 1694, mas seu legado cultural, político e histórico serve de inspiração ainda nos dias
de hoje, não só para os alagoanos, mas para todo Brasil.
A emancipação política do Estado só aconteceu em 16 de setembro de 1817,
quando a comarca foi elevada à condição de capitania por D. João VI, desmembrando
Alagoas da tutela de Pernambuco. Nos períodos seguintes, aconteceram várias
insurreições contra os lusitanos. Apenas em 11 de junho de 1891, no ambiente dos
movimentos políticos que precederam a construção da República, foi assinada a Primeira
Constituição do Estado das Alagoas.
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O território onde hoje se localiza o município de Maceió, durante o período
colonial brasileiro, foi foco de tentativas de colonização, cuja preocupação era a defesa
territorial dessa localidade. Diogo Soares, alcaide-mor de Santa Maria Madalena, atual
município de Marechal Deodoro, cedeu em 1609 uma sesmaria a Manoel Antônio Duro,
no intuito de iniciar a colonização desta localidade. Anos mais tarde essas terras foram
transferidas para outros, quando em 1673 o Rei de Portugal determinou ao Visconde de
Barbacena que construísse uma fortificação no Jaraguá. Essa ação justificava-se pela fácil
navegação nessa faixa litorânea e ausência de efetiva proteção, condições estas que
facilitavam o contrabando do pau-brasil e invasões de novos colonizadores.
No entanto, essas tentativas não foram capazes de consolidar assentamentos
povoadores mais efetivos. O povoamento somente ocorreu com a instalação de um
engenho de açúcar, de nome Maçayó, localizado nas proximidades onde hoje encontrase erguida a Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres, catedral de Maceió. Esse engenho,
embora não tenha se apresentado tão produtivo como os demais das regiões vizinhas
(Marechal Deodoro e Santa Luzia do Norte), lançou as bases para o surgimento de
pequenas propriedades e aglomerações populacionais nos bairros do Jaraguá e Centro de
Maceió, inclusive legando o nome Maceió. A localidade se tornou ponto de encontro
entre importantes rotas e estradas que ligavam o sul de Alagoas ao Norte e Pernambuco,
passando gradativamente a se consolidar como um importante centro comercial.
A partir do final do século XVIII e início do século XIX, sobretudo por meio do
comércio, esse núcleo populacional se desenvolveu economicamente e cresceu
demograficamente. Com a emancipação política de Alagoas em 1817, as elites
maceioenses pleitearam para Maceió a condição de sede da província. Justificaram esse
posicionamento apontando ter esta cidade melhores condições geográficas e econômicas,
entre as quais: o Jaraguá, com escoamento da produção e desenvolvimento do comércio,
condições favoráveis para navegação na faixa litorânea da cidade, proximidade com a
região lagunar, presença de trapiches para armazenamento de diversos produtos,
existência de casas de comércio, considerável número de escravos, crescimento
demográfico, entre outros.
Desse modo, o então governador da nova capitania e posteriormente província,
Sebastião de Melo e Póvoas, iniciou o processo de transferência da capital de Marechal
Deodoro para Maceió. Mas, tratou-se de um processo tumultuado, que encontrou
resistência de homens públicos e da Câmara Municipal, sobretudo, da primeira sede.
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Expedições militares de Pernambuco e da Bahia chegaram a Maceió para garantir a
ordem, e no dia 16 de dezembro de 1839 foi instalada a sede do governo em Maceió.
A partir daí, Maceió consolidou seu desenvolvimento administrativo e político.
Teve início então uma nova fase no comércio, bem como foram iniciadas as primeiras
experiências de industrialização.
Nas últimas décadas do século XX o turismo passou uma importante fonte de
renda de todo o município, que encontra em suas belas praias de águas cristalinas, repletas
de coqueiros, suas lagunas, sua rica gastronomia, seus numerosos monumentos e edifícios
culturais, a amabilidade de sua gente e sua boa infraestrutura, o lugar ideal para passar
férias. No ano de 2002, Maceió foi eleita por um jurado internacional como a Capital
Americana da Cultura, primeira cidade brasileira que recebeu este título e, atualmente, é
uma das mais visitadas do Brasil.

1.4.2. Aspectos físicos e demográficos

Alagoas é um dos Estados que integram a região Nordeste do Brasil. Sua extensão
territorial é de 27.843,295 km2. Segundo os dados do IBGE, a população estimada para
2019 é de 3.336.911 habitantes, com densidade demográfica atual de 112,33 hab/km2 e
tendo 73,6% da sua população concentrada nas áreas urbanas. Quanto à distribuição
segundo o sexo, 51,5% são mulheres e o restante, 48,5%, são homens.
O Estado de Alagoas está dividido em 102 municípios que estão distribuídos em
três mesorregiões: Agreste Alagoano, Leste Alagoano e Sertão Alagoano.
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Figura 6- Distribuição Político-Administrativa do Estado de Alagoas

Fonte: http://dados.al.gov.br/dataset/

A cidade de Maceió, capital do Estado, é a mais populosa possuindo, segundo
IBGE, uma população estimada em 2018 de 1.012.3825 habitantes. Sua área terrestre é
de aproximadamente 511km2, resultando numa densidade demográfica de 1.854,10
habitantes/km2. 99,7% da população está situada na chamada zona urbana do município
e apenas 0,3% na área rural.
O município de Maceió está situado a leste do Estado de Alagoas e limita-se ao
norte com os municípios de Paripueira, Barra de Santo Antônio, São Luís do Quitunde,
Flexeiras e Messias; ao sul, com o município de Marechal Deodoro e o Oceano Atlântico;
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a oeste faz fronteira com Rio Largo, Satuba, Santa Luzia do Norte e Coqueiro Seco; e a
leste, com o Oceano Atlântico.
Considerando a localização na região nordeste do Brasil, em plena zona tropical
e banhada pelo Oceano Atlântico, apresenta clima quente e úmido. Apresenta ainda
vegetação herbácea (gramíneas) e arbustiva (poucas árvores e espaçadas), além de
possuir, também, associadas a um sistema regulado de chuvas, constituições da Mata
Atlântica.
O relevo do município de Maceió apresenta um predomínio de terras baixas com
altitudes inferiores a 100 metros. Estruturalmente são encontradas três unidades: a
Planície ou Baixada Litorânea, os Tabuleiros Costeiros e o Maciço Cristalino da
Saudinha. É composto fisicamente por lagunas, restingas, remanescentes de Mata
Atlântica e ainda cadeias de corais por toda sua faixa litorânea, bem como também a
presença de rios que cortam diversos pontos da cidade. Essa condição geográfica fortalece
o potencial turístico do Estado, sendo sua capital Maceió um importante polo turístico no
Nordeste e no Brasil. As praias são os principais atrativos naturais, sendo urbanizadas,
próximas do centro comercial e dotadas de infraestrutura.

1.4.3. Aspectos sociais, econômicos e culturais

Em relação aos indicadores sociais e econômicos, Alagoas apresenta um quadro
caracterizado por desafios e oportunidades. De modo geral, o Estado vem melhorando seu
desempenho em importantes indicadores, como o IDH, mortalidade infantil,
analfabetismo, mas ainda apresenta dificuldades em relação a muitos aspectos de ordem
sócio-econômica, principalmente quando comparado a outros Estados da região e do país.

Segundo a Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio (Seplag),
no ano de 2015, o estado de Alagoas apresentou o Produto Interno Bruto (PIB) de R$
46,364 bilhões. Alagoas tem sua economia baseada nos serviços da agropecuária, do
comércio, do turismo e de indústrias têxtis. A seguir, os setores econômicos nas regiões
do estado conforme o PIB; em sequência, a legenda ampliada ressalta a distribuição do
PIB por região:
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Figura 7- PIB por região do Estado de Alagoas

Fonte: http://dados.al.gov.br/dataset

Historicamente, Alagoas apresenta uma concentração em relação ao PIB, uma vez
que, cinco de seus 102 municípios são responsáveis por 61,09% do agregado total gerado
no Estado. A seguir, indica-se as principais cidades que concentram o PIB do Estado,
com base nos dados de 2015.
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Tabela 4- Distribuição por porcentagem do PIB das cidades do Estado de Alagoas
Cidades do Estado de Alagoas

% do PIB do Estado de Alagoas

Maceió

44,61%

Arapiraca

8,45%

Marechal Deodoro

3,21%,

Coruripe

2,60%

São Miguel dos Campos

2,22%
Fonte: http://dados.al.gov.br

Entre os anos de 2007 a 2014, o estado de Alagoas teve um crescimento contínuo
de sua receita, tanto por meio da arrecadação do ICMS, como também pelos repasses da
União, por meio do Fundo de Participação Estadual. Soma-se isso, outras formas de
repasse de verbas federais, como o total de pessoas que recebem Bolsa Família, o
Benefício de Prestação Continuada, bem como o número de aposentados e pensionistas do
sistema previdenciário mantido pela União. Em síntese, a economia de Alagoas é
fortemente influenciada pelas transferências federais para o estado. Aspecto esse é
confirmado pelos números de arrecadação do ICMS (principal imposto estadual) e as
verbas do Fundo de Participação dos Estados, esse último normalmente em volume maior
que o de arrecadação do ICMS.
Quanto à arrecadação do principal imposto cobrado pelo poder público estadual, o
ICMS, o Estado ainda demonstra uma baixa contribuição do setor da cana-de-açúcar e do
álcool. Apesar da sua relevância para a economia como um todo, sendo importante
segmento gerador de empregos, esta importância não se reflete no aspecto da arrecadação
de impostos, ficando os setores da venda de combustíveis, alimentação e de produtos têxtis
como os principais segmentos contribuintes (CARVALHO, 2015).
No comparativo entre o PIB percapita da região Nordeste, Alagoas aparece na
sétima posição. Esses dados demonstram uma economia ainda em fase de
desenvolvimento e que, por sua vez, sugere que o aporte da educação e do conhecimento
deva ser um elemento chave para transformação social, na medida em que esta possibilita
uma força de trabalho mais qualificada, em condições de enfrentar os desafios atuais da
sociedade alagoana, da região Nordeste e do país.
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Tabela 5- PIB per capita da região nordeste

ANO/UF

2009

2010

2012

2013

Sergipe

9.787,25

11.572,44

13 180,93

16 028,28

Pernambuco

8.901,93

10.821,55

13 138,48

15 282,28

Rio Grande do
Norte

8.843,90

10.207,56

12 249,46

15 247,87

Bahia

9.364,71

11.007,47

11 832,33

13 577,74

Ceará

7.686,62

9. 216,96

10 473,12

12 393,39

Paraíba

7.617,71

8.481,14

10 151,88

11 834,54

Alagoas

6.728,21

7.874,21

9 333,43

11.276,59

Maranhão

6.259,43

6.888,60

8 760,34

9 948,47

Piauí

6.051,10

7.072,80

8 137,51

9 811,04

NORDESTE

8.167,75

9.561,41

11.044,59

12.954,80

BRASIL

16.917,66

19.766,33

22.645,86

26.445,72

Os dados referentes às faixas de renda (por salário mínimo) no Estado de
Alagoas apresentam números que expressam um enorme desafio, pois demonstram um
quantitativo bastante significativo de pessoas sem rendimento ou com rendimentos de
até um salário mínimo, perfazendo essas duas faixas mais da metade da população.

Gráfico 1- Níveis de renda em Alagoas (por salário mínimo - 2015)

Fonte: CARVALHO, Cícero Péricles (2017).
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O Índice de Desenvolvimento Humano de Alagoas é de 0,631, segundo IBGE
(2010). Não obstante o Estado ter registrado um crescimento de seu IDH entre os anos de
2000 (0,471) e 2010 (0,631), Alagoas ainda se encontra na 27ª posição do ranking do IDH
entre os Estados brasileiros.
Quanto ao município de Maceió, esse tem sua economia baseada nos serviços,
n a indústria, no comércio e no turismo. Segundo o IBGE (2015), a renda per capita
do município é de 20.400, 62 reais. Quanto aos valores, os dados que seguem demonstram
a atividade econômica municipal distribuída por setores com valores gerados em reais.
Tabela 6-Valores em reais gerados pelos setores da economia municipal
Atividade econômica
Valores (reais/R$)
Agropecuária
R$ 134.465,24
Indústria
R$ 3.193.344,59
Serviços (Administração, Defesa,
R$ 11.901.200,89
Seguridade, Educação e Saúde
públicas).
Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/al/maceio/pesquisa/38/46996
Maceió apresenta uma economia voltada ao setor de bens e serviços, expressos,
sobretudo, pelo comércio e o turismo. Diversos estabelecimentos vêm sendo abertos
ou ampliados na cidade, como hotéis, pousadas, bares, restaurantes, hipermercados,
atacadistas e shopping centers. No que se refere ao turismo, Maceió possui um grande
potencial de atrair visitantes, notadamente em razão de suas belezas naturais, de uma
gastronomia diversificada, de uma rede hoteleira moderna e da grande diversidade
cultural, além de oferecer várias opções de lazer e espaços modernos para negócios.
O município tem um setor industrial diversificado, ainda que relativamente
pequeno, se comparado a outras capitais da região. Sua base industrial está principalmente
na indústria química, açucareira, de álcool, de móveis e alimentícias. A dinâmica
econômica do município conta ainda com as áreas da agricultura, pecuária e
extração de gás natural e petróleo.
Maceió apresenta um IDH superior ao do Estado, sendo de 0,721, conforme IBGE
(2010). Não obstante o IDH da capital ter registrado crescimento entre os anos de 2000
(0,584) e 2010 (0,721), Maceió ainda se encontra na 1.291ª posição do ranking do IDH
entre os municípios brasileiros.
Conforme IBGE, Maceió possui apenas 47.1% de seus domicílios com
esgotamento sanitário adequado, 57.1% de domicílios urbanos em vias públicas com
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arborização e 32.7% de domicílios urbanos em vias públicas com urbanização adequada
(presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio).
O município de Maceió tem sua economia baseada nos serviços, n a indústria,
no comércio e no turismo. O PIB per capital do município está na ordem de R$ 20.853,41.
Conforme IBGE, em 2017 a média mensal do salário na capital era de 2.7 salários
mínimos, apresentando uma proporção de pessoas ocupadas em relação à população total
na ordem de 26.4%. Em relação aos domicílios com rendimentos mensais de até meio
salário mínimo por pessoa, Maceió possuía um percentual de 38.8% da população nessas
condições.
No que diz respeito aos aspectos culturais, desde a sua colonização, no século XVI,
Alagoas foi um território de grandes conflitos entre os colonizadores portugueses e os
indígenas nativos, principalmente da nação Caeté. Esses conflitos também se estendiam
aos escravos refugiados em quilombos, como o de Palmares, localizado nas serras
alagoanas, parte norte do Estado. À medida que Alagoas foi se desenvolvendo, esses
conflitos foram amenizados, possibilitando o sincretismo que resultou na cultura alagoana
atual, como uma das mais ricas e diversificadas do acervo cultural brasileiro, seja nas
tradições folclóricas, no artesanato local, na arquitetura de suas cidades históricas ou na
culinária, entre outros.

Figura 8- Reisado – Tradição folclórica de Alagoas

Fonte: http://www.historiadealagoas.com.br/folclore-alagoano-folguedose-dancas.html

Figura 9- Pastoral – Tradição folclórica de Alagoas

Fonte: http://www.historiadealagoas.com.br/folclore-alagoanofolguedos-e-dancas.html
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Figura 10- Bumba meu boi - Tradição folclórica de Alagoas

Fonte: http://www.historiadealagoas.com.br/folclore-alagoano-folguedos-e-dancas.html

A cultura do Estado de Alagoas apresenta uma rica diversidade de manifestações
culturais, tais como, os folguedos, pastoril, quilombo, reisado, bumba-meu-boi, guerreiro
e coco de roda. Os empolgantes e tradicionais folguedos, como as festas da chegança, do
fandango, do pastoril, das baianas e, principalmente, a festa do guerreiro, que é a mais
original de Alagoas. As influências das culturas portuguesa, negra e indígena misturam
ritmos e danças, enquanto os folguedos celebram datas religiosas e festivas como o Natal
e o Dia dos Santos Reis, mantendo vivas histórias e tradições que remontam os primeiros
séculos da cristandade. Há também que ser mencionado à riqueza da culinária alagoana,
que é bastante saborosa e diversificada, sendo seus pratos feitos com uma variedade de
ingredientes, incluindo frutos do mar, muito em função da riqueza das diversas lagoas
costeiras. Maceió, na qualidade de cidade com maior núcleo populacional, capital do
estado e de principal eixo dinâmico administrativo, de comércio e de serviços, sintetiza
em seu povo toda diversidade cultural de Alagoas.

1.4.4. Aspectos educacionais

1.4.4.1.

A educação básica no Estado de Alagoas

Conforme pesquisa realizada pelo IBGE - Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios (PNAD) - a taxa de analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais anos de
idade no estado de Alagoas é de 19,4%. No Censo da Educação Superior de 2016 foi
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constatado que 10.469 pessoas concluíram cursos de educação superior no estado de
Alagoas (INEP, 2017).
Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (INEP, 2018), no Estado de Alagoas foi registrado 748.639 matrículas. Sendo
que, o quantitativo de alunos matriculados educação infantil foi de 126.384, no ensino
médio foi de 118.933 e no ensino fundamental esse número chegou a 503.322 matrículas.
Em relação aos matriculados na Educação Profissional Técnica de Nível Médio o número
foi de 23.024, na Educação Profissional (Formação inicial Continuada- FIC) o número
foi de 406, na Educação de Jovens e Adultos (EJA) foi de 114.049 e na Educação especial
foi de 20.674. A Tabela 5 apresenta o demonstrativo do número de matrículas na
Educação Básica no estado de Alagoas e no município de Maceió. O Gráfico 2 demonstra
o número de matrículas na cidade de Maceió referente aos estudantes do ensino infantil,
ensino fundamental e ensino médio em 2017.
Tabela 7- Número de matrículas na Educação básica
LOCAL

Número de Matrículas
Infantil

Fundamental

Médio

Alagoas (2017)

126.384

503.322

118.933

Maceió (2017)

23.598

120.129

32.639

TOTAL
748.639
168.456

Fonte: Sinopse Estatística da Educação Básica 2017. Brasília: Inep, 2018. Disponível em: http://portal.inep.gov.br/sinopsesestatísticas- de- educação- basica.> Acesso em 12.04.2018.

Gráfico 2- Número de matriculados na Educação Básica de Maceió/AL.

Fonte: INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA. Sinopse Estatística da
Educação Básica 2017. Brasília: Inep, 2018. Disponível em: http://portal.inep.gov.br/sinopses- estatísticas-de-educação-basica.>
Acesso em 12.04.2018.
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A seguir, apresentamos os gráficos 3, 4 e 5 que demonstram, respectivamente, a
porcentagem de estudantes matriculados em cada setor da Educação Básica no Brasil, em
Alagoas e em Maceió. Em geral, os gráficos demonstram uma prevalência de matrículas
no ensino fundamental, e em seguida uma queda de matrículas no ensino médio. Essa
variação, sugere uma descontinuidade do processo educacional para os adolescentes e
jovens, sinalizando a necessidade de políticas públicas e da atuação da sociedade para
modificar esse quadro.
Gráfico 3- Porcentagem de matriculados na Educação básica no Brasil.

Fonte: INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA. Sinopse Estatística da
Educação Básica 2017. Brasília: Inep, 2018. Disponível em: http://portal.inep.gov.br/sinopses- estatísticas- de- educação- basica.>
Acesso em 12.04.2018.

Gráfico 4- Porcentagem de matriculados na Educação básica em Alagoas.

Fonte: INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA.
Sinopse Estatística da Educação Básica 2017. Brasília: Inep, 2018. Disponível em: http://portal.inep.gov.br/sinopses- estatísticasde- educação- basica.> Acesso em 12.04.2018.
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Gráfico 5- Porcentagem de matriculados na Educação básica em Maceió.

Fonte: INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA. Sinopse Estatística da
Educação Básica 2017. Brasília: Inep, 2018. Disponível em: http://portal.inep.gov.br/sinopses- estatísticas- de- educação- basica.>
Acesso em 12.04.2018.

A Tabela 8 apresenta o número de estabelecimentos da Educação Básica no estado
de Alagoas e na cidade de Maceió.

Tabela 8- Estabelecimentos da Educação Básica.
LOCAL

Número de Escolas
Infantil

Fundamental

Médio

TOTAL

Alagoas

2.056

2.463

393

4.912

Maceió

280

434

139

853

Fonte: INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA. Sinopse Estatística da
Educação Básica 2017. Brasília: Inep, 2018. Disponível em: http://portal.inep.gov.br/sinopses- estatísticas- de- educação- básica.>
Acesso em 12.04.2018.

Embora existam em Alagoas diversas instituições privadas de ensino, o Município
de Maceió e o Estado concentram a administração da maior parte das escolas,
considerando que, das escolas na etapa da educação infantil, 1.572 são municipais e 16
são estaduais; escolas de ensino fundamental 2.141 são municipais e 211 são estaduais; e
as escolas no ensino médio 225 são escolas estaduais e 13 são federais (INEP, 2018).
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1.4.4.2. A educação superior no Estado de Alagoas

Segundo o Censo da Educação Superior de 2017, o Brasil possui 2.448 IES, das
quais 2.152 privadas e 296 públicas. Das IES brasileiras, 87,9% são privadas,
predominando entre estas, com 87,3%, as faculdades.

Figura 11- Número de instituições de educação superior por organização
acadêmica

Fonte: Inep

Das 2.448 IES brasileiras 82,5% são faculdades, 7,7% são centros universitários
e 8,1% são universidades. Não obstante as faculdades ocuparem o primeiro posto no que
se refere ao total das IES em relação à organização acadêmica, são as universidades que
possuem o maior número de matrículas (53,6%). Nas faculdades estão ¼ dos estudantes,
ou seja, 25% das matrículas. Os centros universitários configuram 7,7% das IES e
possuem 19,2% das matrículas da educação superior.
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Figura 12- Número de matrículas em instituições de educação superior por
organização acadêmica

Fonte: Inep

O Estado de Alagoas possui, segundo o Censo de 2017, 29 IES. Destas, 20 estão
inseridas na capital do Estado e 9 estão em cidades do interior. Dessas IES, 3 são
universidades, 3 são centros universitários e a maioria, 22 IES, são faculdades. Alagoas
possui um instituto federal.
Das 29 IES em Alagoas, 4 são públicas (03 Universidades e 01 IF) e as demais 25
são privadas (centros universitários e faculdades). Das IES privadas, 17 instituições estão
localizadas na capital e 08 no interior. Já das IES públicas 03 estão na capital e 01 no
interior. Das Instituições de Ensino Superior no Estado de Alagoas, 04 oferecem o Curso
de Medicina presencial, dentre estas se encontra o Centro Universitário Tiradentes.
Gráfico 6- Porcentagem de IES no Estado de Alagoas.

Fonte: Inep.

Em relação às matrículas em cursos de graduação presencial e à distância no
estado de Alagoas, foi observado um total de 96.901 no ano de 2017 (sendo 78.010 na
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graduação presencial). Nos cursos de bacharelado foram 67.209 estudantes matriculados,
nos cursos de licenciatura foram 22.611 discentes matriculados e nos cursos para
formação de tecnólogos foram 7.081 alunos matriculados. Conforme é representado no
Gráfico 7, dos 96.901 estudantes matriculados em Alagoas, 33.379 estão em IES públicas
e 63.522 estão em IES privadas.

Gráfico 7-Porcentagem de matriculados nas IES no Estado de Alagoas.

Fonte: Inep.

Diante do cenário educacional de todo o país, o Plano Nacional de Educação –
PNE, nos seus objetivos e metas, prevê a elevação global do nível de escolaridade da
população, a ampliação do atendimento à educação superior com garantia crescente de
vagas e, simultaneamente, a oportunidade de formação, atendendo às necessidades da
sociedade, no que se refere a lideranças científicas e tecnológicas, artísticas e culturais,
políticas e intelectuais, empresariais e sindicais, além das demandas do mercado de
trabalho.
Se considerarmos os dados da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, que
estima que a população residente de Alagoas em 2017 era de 3.375.823 habitantes e na
sua capital, Maceió, de 1.029.129 habitantes, constata-se que 2,3% da população
residente no Estado estava cursando a graduação presencial em 2017, enquanto que 7,5%
é o percentual de residentes de Maceió que estavam matriculados em cursos de graduação
presencial em 2017.
Neste sentido, com vistas ao atendimento dos objetivos e metas do PNE e
considerando-se as potencialidades econômicas da região - associadas aos dados
educacionais e demandas por profissionais qualificados - fortalece-se a necessidade de
consolidação de novas instituições de ensino, ampliando assim, as oportunidades em
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termos de Educação Superior em Maceió e no estado de Alagoas com tudo que isto
implica em termos de desenvolvimento humano e social. Logo, entendem-se que a
Unit/AL e o seu Curso de Medicina vem contribuindo com a formação de profissionais
com competências para contribuir com o desenvolvimento do Estado de Alagoas e de
Maceió.

1.4.5 Aspectos da saúde em alagoas
O Plano Diretor de Regionalização das Ações de Saúde de Alagoas PDR/2011
divide o Estado em duas macrorregiões e dez regiões de saúde nas quais os municípios
estão agrupados para organização dos serviços e da assistência à saúde. Para agrupamento
dos municípios foram considerados aspectos sociais, econômicos, geográficos,
demográficos, epidemiológicos, de oferta de serviços e acesso viário.
O município sede da primeira macrorregião é Maceió, e da segunda macrorregião é
Arapiraca por serem os municípios geograficamente melhor situados e possuírem
serviços de saúde de maior complexidade, servindo de referência para os demais
municípios do estado. Maceió e Arapiraca são os maiores municípios e com melhores
características socioeconômicas do Estado, o que consequentemente atrai população para
residir na sede ou em municípios circunvizinhos.
Estão formadas redes hierarquizadas de serviços e estabelecidos os mecanismos e
fluxos de referência e contra referência, tendo como principal objetivo a garantia da
integralidade da assistência e o acesso da população aos serviços e ações de saúde de
acordo com suas necessidades. A distribuição dos municípios por macrorregiões e regiões
de saúde e a identificação do município sede pode ser visualizada na figura 02.
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Figura 13-A distribuição dos municípios por macrorregiões e regiões de saúde e a
identificação do município

A distribuição da população por sexo evidencia que nas duas macrorregiões há
maior proporção de mulheres. Com relação à faixa etária, nas duas macrorregiões o maior
número e proporção de pessoas são no grupo de 20 a 29 anos. O grupo etário de 60 anos
e mais é maior na 1ª macrorregião, onde representa cerca de 10% da população.
Em relação ao grande contingente de população jovem no Estado (houve um
aumento na população jovem, de 20 a 29 anos que perfaz 562.117 em 2010) destaca-se o
fato da juventude ser um público-alvo exposto as mais elevadas taxas de morbidade,
devido às mudanças nos padrões de consumo e de comportamentos não saudáveis
(tabagismo, alcoolismo, sedentarismo, obesidade, estresse) e mortalidade por causas
externas, impulsionada pelo aumento da violência. Exige, portanto, uma gama de
estratégias necessárias e/ou intencionais voltadas exclusivamente para este grupo. Além
disso, 53,48% das internações por gravidez, parto e puerpério em 2009, ocorreram nesta
faixa etária.

1.4.5.1 Condições ambientais
Para análise das condições ambientais considerou-se o abastecimento de água pela
rede geral, as instalações sanitárias pela rede geral de esgoto e fossa séptica, e a coleta de
resíduos sólidos por serviço de limpeza e por caçamba de serviço de limpeza.
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Tabela 9-Indicadores de condições ambientais
Cobertura de redes de abastecimento de água

Alagoas

Maceió

Urbano

80,65

74,32

Rural

30,83

5,17

Total

67,53

74,27

Cobertura de esgotamento sanitário

Alagoas

Maceió

Urbano

39,06

47,09

Rural

9,58

2,26

Total

31,29

47,06

Cobertura de coleta de lixo

Alagoas

Maceió

Urbano

96,08

97,43

Rural

27,84

20,36

Total

78,11

97,38

Fonte: IBGE 2010

Os resultados do Censo demográfico 2010 demonstram que houve um avanço
significativo quando comparado com a série histórica 1991-2000, mostrando que há um
processo contínuo de resgate de cobertura da população por estes serviços essenciais para
a preservação da saúde e prevenção das doenças.
Em relação à população coberta pela rede geral de abastecimento de água houve
um aumento entre 1991 e 2010 de cerca de 17,33 % ficando Maceió com a maior
cobertura (74,27%).
Gráfico 8-Proporção da população com acesso à rede geral de abastecimento de
água, segundo Região de Saúde e Estado, 1991/2000/2010.
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Fonte: IBGE 1991- 2000-2010
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O percentual da população atendida com instalações sanitárias, em Alagoas
passou de 13,8% em 1991 para 24,1% em 2000 e para 31,29% em 2010 e Maceió em
2010 apresentou uma proporção de 47,06% (gráfico 02).

Gráfico 9- Proporção da população com acesso a instalações sanitárias - rede geral
de esgoto ou pluvial e fossa séptica, segundo Região de Saúde e Estado.
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Fonte: IBGE 1991- 2000-2010

Para prevenir as doenças de veiculação hídrica se faz necessário que existam
instalações sanitárias adequadas, sem as quais a qualidade da água para consumo humano
fica comprometida. Quando comparada a taxa de abastecimento de água e a coleta de
resíduos sólidos, a instalação sanitária ainda apresenta a cobertura mais baixa.
A análise dos dados dos censos em relação à população com acesso a coleta de
lixo, efetuada por serviço de limpeza e realizado por caçambas de serviço de limpeza,
mostra que Alagoas teve um aumento entre 1991- 2000 e 2010, ficando acima da média
do Nordeste, entretanto, abaixo da média do Brasil. Dentre os componentes do
saneamento básico avaliados, a coleta de lixo é o que apresenta melhor cobertura,
superando o abastecimento de água.
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Gráfico 10- Proporção da população com acesso a Coleta de lixo - coletado por
serviço de limpeza, coletado por caçamba de serviço de limpeza, segundo Região
de Saúde e Estado, 1991- 2000-2010.
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Fonte: IBGE.

Alagoas vem melhorando no acesso da população aos serviços de saneamento
básico. No entanto as coberturas ainda são muito baixas para instalações sanitárias e para
a população rural em todos os componentes, revelando as desigualdades entre as regiões.
Esta situação de déficit da área rural impõe ao sistema de saúde ações efetivas para
prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças que estão relacionadas ao consumo de
água, a inexistência ou deficiência nas instalações sanitárias e com os resíduos sólidos.
A cobertura de instalações sanitárias, rede geral de esgoto ou pluvial e fossa
séptica, é de 31,9% para um estado cercado de recursos hídricos – praias, rios e lagoas.
Nas áreas rurais, o percentual de cobertura de instalações sanitárias é de apenas 4,6%, o
que coloca Alagoas como o Estado de menor cobertura do Nordeste.
Mesmo com a melhora observada a cada ano, as condições de saneamento ainda
são precárias, pois levam uma parcela significativa da população ao consumo de água de
má qualidade e ao depósito dos esgotos de suas residências em rios, valas, mares ou outros
lugares impróprios. Segundo registros da Eco-92 “aproximadamente 80% de todas as
doenças de origem hídrica e mais de um terço das mortes em países em desenvolvimento
são causadas pelo consumo de água contaminada".
Dados mais atualizados mostram que Alagoas ainda possui um indicador muito
baixo de saneamentos básico, onde apenas 15% dos Municípios possuem Plano
Municipal de Saneamento básico. Maceió está no 74º lugar, no Ranking do saneamento
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das 100 cidades com melhor indicador neste setor no Brasil. Neste sentido, há uma relação
deste cenário as

doenças historicamente endêmicas no Estado de Alagoas e que

atualmente ainda permanecem,

como a filariose, esquistossomose, Hanseníase,

Arboviroses (Dengue, Zica e Chikungunya), Tracoma, Tuberculose, Doença de Chagas,
Leishmaniose cutânea, mucocutânea e visceral e outras doenças parasitárias.
As condições de saúde e doença não acontecem casualmente, são determinadas
por um processo permanente e dinâmico de interação de diversos fatores relacionados
com a qualidade de vida. Em decorrência de condições ambientais, sanitárias e sociais
desiguais, algumas doenças transmissíveis antigas ressurgem, outras persistem e outras
doenças e agravos incorporam-se ao cenário epidemiológico.
1.4.5.2. Morbidade nas Internações Hospitalares
Das 183.151 internações analisadas, 64.521 (35,23%) foram de pacientes do sexo
masculino, e 118.630 (64,77%) do sexo feminino, mas, se excluídos os diagnósticos do
grupo de gravidez, parto e puerpério, o percentual de internação se eleva para 50,05%.
Para os homens, as três causas mais importantes foram de internação são: doenças do
aparelho respiratório, doenças infecciosas e parasitárias e as doenças do aparelho
digestivo juntamente com as causas externas. Para as mulheres, excluídas as causadas por
gravidez, parto e puerpério, as três causas mais importantes foram: doenças do aparelho
respiratório, doenças infecciosas e parasitárias e doenças do aparelho geniturinário
(gráfico 04).
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Gráfico 11- Número de internações segundo causas e sexo. Alagoas, 2010
VIII- Doenças do Ouvido e da Apófise M astóide

42
59

XX- Causas Extenas

46
45
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III- Doenças Sangue órgão Hemat e Transt Imunitár
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4 53
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381
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VII-Doenças do Olho e Anexos

604
73 2

VI- Doenças do Sistema Nervoso

663
481

XVII- M alf Cong Deformid e Anomalias Cromossômicas
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19 9 3
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154 9
10 8 4
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2 4 77
2935
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II-Neoplasias (tumores)
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3861
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V-Transtornos M entais e Comportamentais
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6301

IX- Doenças do Aparelho Circulat´rio
XIX- Lesões Enven e Alg Out Conseq Causas Externas

6 50 8
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X- Doenças do Aparelho Respiratório
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Fonte: SIH∕DATASUS, 2010.

As taxas de internação hospitalar foram maiores nos grupos etários de menor de 1
ano (18,34%), de 70-79 anos (11,82%) e no grupo de 80 ou mais anos (15,91%). Quanto
aos grupos de idade, as internações foram mais frequentes na faixa etária de 20 a 49 anos,
com 44,43% do total.
Os dados referentes às causas de internação por faixa etária mostram que as
doenças do aparelho respiratório (65,05%), e as doenças infecciosas e parasitárias
(51,65%) são mais frequentes no grupo etário de menor de 1 ano a 9 anos. As doenças do
aparelho circulatório internam mais pessoas na faixa etária de 40 a 80 anos e mais
(85,73%), as doenças do aparelho digestivo prevalecem no grupo de 20 a 69 anos
(68,89%) e as doenças do aparelho geniturinário, também, internam mais no grupo de 20
a 69 anos (74,55%). Vale mencionar que as causas externas representaram a principal
causa de internações entre a população, principalmente a masculina, na faixa etária de 5
a 49 anos (72,31%).
Os principais diagnósticos de internação para as doenças do aparelho respiratório
foram a Pneumonia (71,53%) seguida da asma (10,36%) e da Bronquite/enfisema
(5,09%). Esta situação se repete em todas as regiões de saúde. As doenças atingiram mais
o sexo masculino e as faixas etárias de 0 a 9 anos (65,05%). As infecções respiratórias
agudas são responsáveis por um terço das mortes e metade das hospitalizações e consultas
médicas entre menores de cinco anos nos países em desenvolvimento. A Pneumonia, sua
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mais grave consequência, mata cerca de 800 crianças a cada hora, com 53% desses óbitos
ocorrendo no período pós-neonatal. Estudos mostram que a hospitalização por
Pneumonia está associada à classe social, renda familiar e escolaridade dos pais.
Em relação às doenças e agravos de notificação compulsória, o acompanhamento
da frequência dos casos confirmados no ano de 2010, permite visualizar do que a
população alagoana mais adoeceu e as doenças e agravos mais frequentes, conforme
demonstrado na tabela 07.

Tabela 10-Frequência de casos confirmados de doenças de notificação
compulsória. Alagoas, 2010.
Doenças

Total de casos

AIDS

386

Coqueluche

27

Dengue

34.238

Doença de Chagas aguda

2

Doença meningocócica e outras meningites

143

Esquistossomose

20

Febre Tifoide

22

Hanseníase

486

Hepatites virais

391

Infecção pelo HIV em gestante e crianças exp. a transmissão vertical

157

Leishmaniose visceral

37

Leptospirose

70

Malária*

4

Rubéola

9

Sífilis congênita

237

Sífilis em gestante

181

Síndrome da rubéola congênita

1

Tétano

7

Tuberculose

1.457

Fonte: SINAN/SESAU-AL, 2011. * Casos importados.

Os dados na tabela 08 revelam que as doenças mais frequentes em Alagoas são
dengue, tuberculose, hanseníase, hepatites virais e AIDS. Além de uma elevada
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frequência de sífilis congênita, que é um dado preocupante e reflete a qualidade da
assistência pré-natal.
Na tabela 09 está o principal diagnóstico de doenças infecciosas e parasitárias para
as internações por região de saúde e faixa etária. Observa-se que as doenças infecciosas
e parasitárias internaram mais pessoas do sexo masculino e 51,65% das internações
ocorreram em crianças de 0 a 9 anos.
A maioria dos diagnósticos (59,58%) das internações foi por diarreia e
gastroenterite de origem infecciosa e outras doenças infecciosas intestinais. Nota-se que
este quadro se repete em todas as regiões e é compatível com a situação social e ambiental
da população de Alagoas.

Tabela 11- Distribuição dos principais diagnósticos das doenças Infecciosas e
parasitárias por região de saúde. Alagoas, 2009
Doenças Infecciosas e Parasitárias

Total

Diarreia e gastroenterite origem infecciosas presumíveis

6236

Outras doenças infecciosas intestinais

6112

Tuberculose

223

Hanseníase

56

Septicemia

852

Outras doenças bacterianas

4560

Sífilis congênita

133

Dengue (dengue clássico)

364

Doença pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV)

405

Outras doenças infecciosas parasitárias

1784

Total

20725

Fonte: SIH/DATASUS
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Tabela 12- Distribuição dos principais diagnósticos das doenças Infecciosas e
parasitárias - (Cap. CID-10) por faixa etária. Alagoas, 2009.
Doenças
Infecciosas
e
parasitárias

Faixa Etária
<1ª

1a4

5a9

10 a
14

15 a
19

20 a
29

30 a
39

40 a
49

50 a
59

60 a
69

70
a
79

1183

2249

720

332

158

348

249

202

226

248

199

1284

2046

550

246

161

325

262

260

256

288

254

201

6112

4

3

3

5

10

52

41

44

31

22

5

3

223

Hanseníase

0

0

0

0

0

3

3

13

12

11

10

4

56

Septicemia

233

106

78

59

36

59

44

57

52

59

47

22

852

288

745

431

311

253

448

364

350

396

372

339

263

4580

129

1

0

1

0

2

0

0

0

0

0

0

133

9

22

26

50

51

74

49

21

25

16

11

10

384

3

11

10

1

6

95

138

99

28

14

0

0

405

106

307

177

129

84

146

148

146

156

186

133

66

1784

3219

5490

1995

1134

757

1552

1298

1192

1181

1216

998

693

20725

Diarreia e
gastroent.
origem
infecciosas
presumíveis
Outras
doenças
infecto
intestinais
Tuberculose

Outras
doenças
bacterianas
Sífilis
congênita
Dengue
(dengue
clássico)
Doença pelo
vírus da
imunodef
humana
(HIV)
Outras
doenças
infecções
parasitárias
Total

>80

8236

Fonte: SIH/DATASUS

1.4.5.3. Mortalidade geral
No ano de 2009, o SIM captou um total de 16.876 óbitos em Alagoas, dos quais
59,0% foram de indivíduos de sexo masculino. Na 1ª região ocorreu, aproximadamente,
metade (48,1%) dessas mortes Situação esperada, pois esta região concentra 46,1% da
população do Estado (gráfico 05).

56
Código de Acervo Acadêmico 121.1

Total

Gráfico 12- Distribuição dos 16.876 óbitos ocorridos em Alagoas, segundo as
regiões de saúde, em 2009.

Fonte: SIM/DIASS/SESAU.

A Taxa Bruta de Mortalidade expressa a intensidade com a qual a mortalidade
atua sobre uma determinada população. É influenciada pela estrutura da população quanto
à idade e ao sexo e taxas elevadas podem estar associadas as baixas condições
socioeconômicas ou refletir elevada proporção de pessoas idosas na população total. Para
Alagoas em 2009, a Taxa Bruta de Mortalidade foi de 5,3 por mil habitantes com taxas
mais altas nas 5ª e 1ª Regiões e, mais baixas nas 2ª e 3ª regiões devido ao sub registro dos
óbitos (68,9 e 65,1% respectivamente).
Na análise de risco de morte para Alagoas, observa-se que a primeira causa de
morte foram as agressões (55,4 óbitos/100.000 habitantes) seguidas pelas doenças
Cerebrovasculares (49,5 óbitos/100.000 habitantes) e Neoplasias (49,1 óbitos/100.000
habitantes). Observa-se, também, o expressivo crescimento das mortes por agressão entre
2005 e 2009, quando o número total de mortes por agressões passou de 1.196 para 1.747,
o que representou um aumento de 46,07% no mesmo período. Em 2009 ocorreram, em
Alagoas, 2.856 óbitos por causas externas e 1.747 foram agressões/homicídios (61%).
O aumento das mortes por agressão ocorreu em todas as regiões do estado, sendo
mais expressivo nas 1ª e 3ª Regiões. Geralmente, as principais vítimas por agressões são
jovens do sexo masculino, de cor parda ou negra, com baixa escolaridade e pouca
qualificação profissional (Saad et al. 1998) vitimando, principalmente a população que
vive nas periferias destas cidades. Estas são carentes de infraestrutura urbana básica bem
como de alguns aparatos sociais dos setores de saúde, educação, justiça, segurança, entre
outros.
O sistema de informações sobre mortalidade está implantado em 100% dos
municípios, mas registrou apenas 75,7% dos óbitos estimados para o ano de 2009. O sub57
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registro de óbitos proporciona uma análise cujos indicadores podem não expressar a
realidade do Estado.
As mortes por Diabetes tiveram um aumento entre 2008 e 2009. Na 2ª Região as
maiores taxas específicas de mortalidade em 2009, são em primeiro lugar as mortes por
diabetes (62,7/100.000 hab), em segundo as mortes por doenças cerebrovasculares
(51,5/100.000 hab) e em terceiro as mortes por neoplasias (39,8/100.000). A 3ª Região
de saúde apresentou, no período analisado, as maiores taxas de mortalidade por agressões,
doenças cerebrovasculares e neoplasias. As doenças isquêmicas do coração, as doenças
cerebrovasculares e as neoplasias foram as de maior incidência no período de 2005 a 2009
na 4ª Região. Na 5ª Região a taxa de mortalidade por doenças cerebrovasculares e por
agressões ocuparam alternadamente o primeiro lugar e em 2009 tiveram taxas muito
próximas 42,4 e 42,0/100.000 hab., respectivamente.
Os óbitos infantis pós-neonatais são mais ligados aos fatores sociais e ambientais
como as condições de alimentação, saneamento básico e as doenças infecciosas,
principalmente o binômio diarreia-desidratação. Este componente, geralmente responde
de forma rápida às medidas de saúde coletiva. São mais sensíveis às ações de saúde mais
simples pertencentes ao escopo da atenção básica como: vacinação, terapia de reidratação
oral, estímulo ao aleitamento materno e atenção adequada às infecções respiratórias
agudas.
A mortalidade neonatal, por outro lado, reflete principalmente, as condições de
assistência à gravidez, ao parto e ao período perinatal. A diminuição deste componente
depende, não só da qualidade da assistência básica à gestante e ao recém-nascido, como
também da estruturação da assistência médico-hospitalar (rede de maternidades, berçários
e UTI’s pediátricas e Neonatais com vários níveis de complexidade, pessoal tecnicamente
habilitado e moderna tecnologia), tornando-a mais custosa e exigente. Por essas razões,
os óbitos neonatais têm uma queda mais lenta e difícil, mesmo em países desenvolvidos.
As causas evitáveis têm um peso bastante significativo (65%) tanto em 2009 como
em 2010 (Figura 03). A 'morte evitável', na maior parte dos casos, revela condições que
raramente ou nunca deveriam evoluir para óbito, mostrando a precariedade no acesso e
na qualidade dos serviços oferecidos à população.
Importante destacar o baixo percentual de causas mal definidas (pouco mais de 3% nos
dois anos), significando que estamos assistindo e atestando os óbitos, fazendo com que a
definição das causas dos óbitos esteja mais próxima da realidade, permitindo do mesmo
modo a caracterização e a intervenção sobre essas.
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A análise desagregada dos óbitos por causas evitáveis mostra a relevância das
causas que poderiam ser reduzidas mediante “ações de prevenção, diagnóstico e
tratamento precoce”, denotando que a gestante e o recém-nascido buscam atendimento
ou são atendidos tardiamente o que reforça a questão da busca tardia da gestante e,
possivelmente, falhas no acompanhamento do pré-natal. Não se pode deixar de referir a
ausência das causas relacionadas às doenças imunopreveníveis, confirmando o
importante papel das vacinas ao longo dos últimos 30 anos e reafirmando a necessidade
da manutenção de altos percentuais e da homogeneidade nas coberturas de vacinação por
município com as vacinas dos calendários do Programa Nacional de imunização-PNI.

Gráfico 13- Proporção de óbitos em menores de 01 ano segundo grupamento de
causas. Alagoas 2009 e 2010.

Fonte: SIM/SINASC/N-SIVE/DIVEP/SUVISA/SESAU

A tabela 10 é representativa da precariedade da atenção à saúde do estado e aponta
para a dimensão do resgate social notadamente quando se destacam indicadores como
número de consultas médicas (SUS) por habitante/2010 (2,72), aqueles relativos à saúde
da mulher e o número de internações hospitalares.
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Tabela 13- Alguns indicadores de atenção à saúde
Indicadores
Número de consultas médicas (SUS) por habitante/2010
Proporção da população que refere ter consultado médico nos últimos 12
meses/2008
Número de procedimentos diagnósticos de patologia clínica (SUS) por consulta
médica
Número de procedimentos diagnósticos de imagenologia (SUS) por consulta
médica
Proporção da população feminina de 25 a 64 anos que refere ter realizado o último
exame preventivo do câncer do colo do útero em até 3 anos
Proporção da população feminina de 25 a 64 anos que refere nunca ter realizado
exame preventivo do câncer do colo do útero
Proporção da população feminina de 50 a 69 anos que refere ter realizado a última
mamografia em até 2 anos
Proporção da população feminina de 50 a 69 anos que refere nunca ter realizado
mamografia
Número de internações hospitalares (SUS) por habitante
Número de internações em hospital-dia (SUS) por habitante
Proporção da população que refere internação hospitalar nos últimos 12 meses
Cobertura de consultas de pré-natal
Nenhuma consulta
7 consultas e mais
Proporção de partos hospitalares
Proporção de partos cesáreos

%
2,75
55,8
0,78
0,08
53,8
36,3
34,0
51,5
5,87
0,004
4,9
3,6
43,38
98,57
52,76

Fonte: IBGE, 2010

O tempo médio de vida da população alagoana dado pela esperança de vida ao
nascer aumentou no período de 1991 a 2007. É aproximadamente sete anos a mais, mas
Alagoas ainda detém a menor esperança de vida da região (68,0 anos).
Considere-se ainda que o perfil de adoecimento da população no Brasil, no
Nordeste e em Alagoas, vem se modificando e o padrão já não é o mesmo. Observa-se
uma redução da incidência de doenças transmissíveis e o aumento das doenças crônicodegenerativas e dos agravos provocados por causas externas.
1.4.5.4 Rede de Atenção à Saúde
A Rede de Atenção à Saúde de Alagoas é vinculada à Superintendência de
Atenção à Saúde – SUAS - da Secretaria Estadual de Saúde de Alagoas – SESAU - que
tem como missão programar, coordenar, orientar e avaliar a condução da política e das
ações de assistência à saúde em nível estadual, articulando as diretorias e gerências sob
sua responsabilidade. Coordena as ações da atenção básica de saúde, de média e alta
complexidade e da assistência farmacêutica.
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Quadro 2- Constituição da Rede de Atenção à Saúde de Alagoas
Rede de Atenção à Saúde de Alagoas
Atenção Básica: Postos de Saúde e Estratégia de Saúde da Família
Hospitais de Grande Porte
Hospitais de Médio Porte
Hospitais de Pequeno Porte
Ambulatórios Especializados
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU
Unidades de Pronto Atendimento – UPA`s e Ambulatórios 24h (Minis e outros)
Rede de Atenção as Urgências
Programas
Redes Especializadas
Fonte: SUAS/SESAU/AL

A Atenção Básica que se caracteriza por um conjunto de ações de saúde, no âmbito
individual e coletivo, abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos,
o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde. A Atenção Básica
tem como princípio considerar o sujeito em sua singularidade, na complexidade, na
integralidade e na inserção sociocultural e busca a promoção de sua saúde, a prevenção e
tratamento de doenças e a redução de danos ou de sofrimentos que possam comprometer
suas possibilidades de viver de modo saudável. A Atenção Básica tem a Saúde da Família
como estratégia prioritária para sua organização de acordo com os preceitos do Sistema
Único de Saúde (SUS).
Dentre os princípios norteadores da Saúde da Família destacam-se o caráter
substitutivo das práticas tradicionais de assistência com foco nas doenças, por um novo
processo de trabalho comprometido com a prevenção, com a promoção da qualidade de
vida da população e com a resolubilidade da assistência. Seguindo também os princípios
da integralidade e intersetorialidade; a territorialização; composição de equipe
multiprofissional; a responsabilização e vínculo; o estímulo a participação da comunidade
e ao controle social.
Visando uma melhor operacionalização da assistência são definidas linhas
estratégicas de ação que abrangem todas as fases do ciclo de vida humano (crianças,
adolescentes, jovens, mulheres, homens adultos e idosos); a seleção de agravos
prioritários; necessidades de saúde e doenças crônicas transmissíveis e não transmissíveis
(hipertensão, diabetes mellitus, tuberculose, hanseníase, DST/AIDS, malária, dengue,
alcoolismo e as ações programáticas, saúde mental, saúde do trabalhador, programas de
reabilitação comunitária).
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Em relação à Estratégia Saúde da Família e à distribuição da população cadastrada
por região de saúde, na 1ª região os municípios de Maceió (26,28%) e Viçosa (45,75%)
e na 2ª Região o município de Campo Alegre (37,26%) ainda têm coberturas inferiores a
50%. Já na 3ª Região, quatro municípios têm coberturas menores que 75% (Delmiro
Gouveia, 61,77%; Mata Grande, 72,22%; Pariconha, 74,86% e Santana do Ipanema,
72,09%). O município de Arapiraca, na 4ª Região, e o município de União dos Palmares,
na 5ª Região, são os únicos com cobertura menor que 75%. Maceió tem a menor cobertura
(26,28%) possui 73 equipes distribuídas em 7 regiões administrativas. A Estratégia Saúde
da Família está implantada desde 1996 e está presente nos 102 municípios, contudo os
dados expostos indicam a necessidade de ampliar o número de equipes de saúde da
família notadamente em Maceió bem como nos demais municípios das demais regiões.
Tabela 14-Atenção Básica: Postos de Saúde, Estratégia de Saúde da Família-ESF e Outros
Município
Arapiraca
Coruripe
Maceió
Marechal Deodoro
Paripueira
Penedo

Nº de ESF
43
15
72
15
2
20

% Cobertura
70,74
90,5
26,53
100
67,5
100

Postos
0
0
69
1
0
0

Centros
0
0
8
5
0
0

São Miguel dos Campos

14

89,34

1

10

Rio Largo

18

91,6

0

0

USF
23
15
25
8
2
16

NASF
4

1
2

14

Fonte: SUAS/SESAU/AL

Em relação à rede hospitalar as tabelas abaixo demonstram o baixo número de
equipamentos de saúde deste porte principalmente para atenção secundária e terciária.
Tabela 15-Atenção Básica: Postos de Saúde, Estratégia de Saúde da Família-ESF e
Outros.
Município
Arapiraca
Coruripe
Maceió
Marechal Deodoro
Paripueira
Penedo
São Miguel dos Campos
Rio Largo

Nº de ESF
43
15
72
15
2
20
14
18

%
Cobertura
70,74
90,5
26,53
100
67,5
100
89,34
91,6

Postos
0
0
69
1
0
0
1
0

Centros
0
0
8
5
0
0
10
0

USF
23
15
25
8
2
16

NASF
4

1
2

14
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Tabela 16- Hospitais de Pequeno Porte
MUNICÍPIO

UNIDADE

Atalaia
Marechal Deodoro
Penedo
Penedo
Penedo
Rio Largo
Rio Largo
Maceió
Maceió
Maceió
Maceió
Maceió

U. M. João José Pereira de Lyra
C.S. e Mat. Imaculada Conceição
IOFAL
U.E. Enf. Antonio de Jesus
SEMEP
Clínica Virgem dos Pobres *
H. Geral Prof. Ib Gatto Falcão
Inst. Oftalmológico de Alagoas
Clínica Infantil Dayse Brêda
Clínica Infantil Sta Terezinha
Org. Médico Hospitalar de AL
AMAI

Nº DE LEITOS
ATUAL
45
14
2
15
53
57
23
8
27
43
51
39

Fonte: SUAS/SESAU/AL

Resson
ância
Magnét
ica

S

S

15

0,00

08

S

N

S

N

10

10

00

S

N

Nº de leitos
TOTAL

HOSPITAIS DE
GRANDE PORTE

Nível Referência de
Nível de
acordo com Parque Referência em
Tecnológico
Urgência e
Emergência

Tomografia

Tabela 17- Hospitais de Grande e Médio porte de Alagoas
He Plantonis
Leitos Leitos de
Leitos
mod
ta
de
UTI
de UTI
iális presencia
UTI Pediatric
Geral
e
l
Neo
a

COMPLEXIDADE REFERÊNCIA
Hospital Geral do
Estado – HGE
Hospital Universitário –
CACON

SEC

TERCIÁRIA

TERCIÁRIA

PRIMÁRIA

384
209

Hospital UNIMED
Santa Casa de
Misericórdia – CACON

SEC

TERCIÁRIA

75

N

S

10

05

05

S

N

TERCIÁRIA

SEC

310

S

S

35

05

05

S

S

Hospital Veredas

SEC

SEC

S

N

19

05

05

S

N

Hospital Sanatório
Hospital Memorial
Arthur Ramos

PRIMÁRIA

SEC

318
117

S

S

07

00

00

S

N

SEC

SEC

S

N

08

05

00

S

N

Hospital do Coração

SEC

SEC

S

S

24

00

00

S

N

N

S

07

00

00

S

N

S

N

07

00

00

S

S

95
44

ARAPIRACA
Unidade de Emergência
Dr. Daniel Houly

SEC

TERCIÁRIA

Hospital Chama

SEC

PRIMÁRIA

120
200

Hospital Afra Barbosa

SEC

PRIMÁRIA

103

S

N

11

00

00

S

N

CORURIPE
201
SEC

N

1

09

00

00

1

N

S

07

08

00

N

N

Carvalho Beltrão

PRIMÁRIA

SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
Santa Casa de
Misericórdia

PRIMÁRIA

SEC

115

N
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Hospitais de Médio
Porte e
Maternidades
Unidade
Hospital São Rafael
Casa de Saúde N. S.
de Fátima
Hospital Ortopédico
Maternidade N.S.da
Guia
Clínica Sta Juliana
Hospital Escola
Hélvio Auto
Maternidade Escola
S. Mônica
Hospital Psiquiátrico
P. Ramalho
Clínica Psiquiátrica
Dr. José Lopes
Clínica Psiquiátrica
U. Pernambucano
Clínica Psiquiátrica
Miguel Couto
UNIRIM
CENEFRON
Casa de Saúde Sto
Antônio
Cs. de Saúde N. S.
de Fatima
Memorial São Lucas
Real Hospital Santa
Maria
Inst. Teodora
Albuquerque
Hospital Regional
Santa Casa de
Misericórdia

SUS
44

UCI
TOTAL UTI Geral UTI Ped Neo
Leitos
Leitos
Leitos
Leitos
54
não
não

Laboratório
Patologia

UTI
Neo
Leitos
não

RX
Qts
Não

US
Qts
não

ECO
Qts
não

não

50
69

50
77

não
não

não
não

não
4

Sim
sim

não
não

não
não

não
não

77
0

77
36

não
4

não
não

não
não

sim
sim

não
sim

não
não

sim
não

93

93

6

não

não

sim

sim

sim

sim

177

177

5

não

15

sim

sim

sim

sim

160

160

não

não

não

não

não

não

não

280

320

não

não

não

não

não

não

sim

160

200

não

não

não

não

não

não

não

160
2
12

200
2
12

não
não
não

não
não
não

não
não
não

não
não
sim

não
não
sim

não
não
sim

sim
não
sim

83

88

não

não
ARAPIRACA

não

não

não

não

não

86
0

113
14

3

não

não

sim

não

sim

sim

157

158

11

não

não

sim

sim

sim

não

120
104

120
114

não
7

não
não
PENEDO

não
10

sim

não

não

não

111

128

não

não

não

não

não

sim

não

18

6
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Na tabela 18 contempla o número de estabelecimentos por prestador de serviço de
modo que podemos observar que há ainda uma precariedade na oferta de serviços de
saúde em Alagoas notadamente nos programas de saúde da família, emergência e
urgência e ambulatórios especializados.

Tabela 18- Número de estabelecimentos por tipo de prestador segundo tipo de
estabelecimento /DEZ 2009.
Tipo de estabelecimento

Público

Filantrópico

Privado

Sindicato

Total

Central de Regulação de Serviços de Saúde

82

-

-

-

82

Centro de Aten Hemoterápica e ou Hematológica

1

-

-

-

1

Centro de Atenção Psicossocial

46

-

-

-

46

Centro de Apoio a Saúde da Família

13

-

-

-

13

Centro de Parto Normal

1

-

-

-

1

Centro de Saúde/Unidade Básica de Saúde

670

-

-

2

672

Clínica Especializada/Ambulatório Especializado

45

7

169

-

221

Consultório Isolado

11

-

681

-

692

Cooperativa

-

-

10

-

10

Farmácia Medic Excepc e Prog Farmácia Popular

4

-

1

-

5

Hospital Dia

-

-

2

-

2

Hospital Especializado

6

1

24

-

31

Hospital Geral

10

11

16

-

37

Laboratório Central de Saúde Pública – LACEN

2

-

-

-

2

Policlínica

24

3

19

-

46

Posto de Saúde

183

-

1

-

184

Pronto Socorro Especializado

-

-

-

-

-

Pronto Socorro Geral

3

-

-

-

3

Secretaria de Saúde

55

-

-

-

55

Unid Mista - atend 24h: atenção básica, intern/urg

36

-

-

-

36

Unidade de Atenção à Saúde Indígena

11

-

-

-

11

Unidade de Serviço de Apoio de Diagn e Terapia

26

2

113

-

141

Unidade de Vigilância em Saúde

83

-

-

-

83

Unidade Móvel Fluvial

-

-

-

-

-

Unidade Móvel Pré Hospitalar - Urg/Emergência

9

-

-

-

9

Unidade Móvel Terrestre

11

-

-

-

11

-

-

-

-

-

1.332

24

1.036

2

2.394

Tipo de estabelecimento não informado
Total

Fonte: CNES. Situação da base de dados nacional
Nota: Número total de estabelecimentos, prestando ou não serviços ao SUS
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Segundo a SUAS/SESAU/AL Alagoas dispõe de 6460 leitos, com 210.000
internações/2010 dando uma relação de 17.500 internações por ano.
Tabela 19- Quantidade de Leitos em Alagoas.
Quantidade de leitos em ALAGOAS
LEITOS DE BAIXA
LEITOS DE MÉDIA
LEITOS DE ALTA
TOTAL GERAL
NECESSIDADE (Port. 1101/2002) 2.5/1000 hbts
INTERNAÇÕES/ANO
INTERNAÇÕES/MÊS

1585
2272
2603
6460
7500
210.000
17.500

Fonte: SUAS/SESAU/AL

Estes leitos estariam distribuídos conforme tabela 20 indicando uma
proporcionalidade entre leitos do SUS nas redes públicas, filantrópica e privada.
Tabela 20- Número de leitos de internação existentes por tipo de prestador
segundo especialidade.
Especialidade
Cirúrgicos
Clínicos
Obstétrico
Pediátrico
Outras
Especialidades
Hospital/DIA
Total

Público
Existentes SUS
309
309
791
788
499
496
501
500
213
213
8
2.321

8
2.314

Filantrópico
Existentes
SUS
491
378
334
257
293
256
268
228
1.386

1.119

Privado
Existentes
SUS
562
404
314
192
278
230
656
582
841
720
5
2.656

3
2.131

Total
Existentes
1.362
1.439
1.070
1.425
1.054
13
6.363

SUS
1.091
1.237
982
1.310
933
11
5.564

Fonte: CNES. Situação da base de dados nacional.

Os leitos complementares perfazem um total de 505 dos quais 344 são leitos do
SUS, conforme tabela 21, abaixo.
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Tabela 21- Número de leitos complementares existentes por tipo de prestador
segundo tipo de leito complementar.
Cirúrgicos
Unidade intermediária
Unidade intermediária
neonatal
Unidade isolamento
UTI adulto I
UTI adulto II
UTI adulto III
UTI infantil I
UTI infantil II
UTI infantil III
UTI neonatal I
UTI neonatal II
UTI neonatal III
UTI de Queimados
Total

Público
Existentes SUS
10
10
57
57
11
43
29
18
26
194

11
13
29
26
146

Filantrópico
Privado
Total
Existentes SUS Existentes SUS Existentes SUS
4
4
14
14
16
16
40
36
113
109
7
32
68
10
4
25
166

6
24
42
3
18
113

3
72
10
7
13
145

2
35
6
6
85

21
147
97
10
17
35
51
505

19
72
71
6
9
44
344

Fonte: CNES.

Tabela 22- Indicadores da Atenção Básica

Ano

2009

Modelo
de
Atenção

%
popula
% de
ção
Média
% de
crianças
Popul coberta mensal de crianças c/
c/aleit.
.
pelo
visitas
esq.vac
materno
cober progra
por
básico em dia exclusivo
(2)
(2)
ta (1)
ma
família (2)

% de
cobertura
de
consultas
de prénatal (2)

Taxa
Taxa
mortalidad Prevalência hospitaliz
e infantil
de
ação por
por diarréia desnutrição pneumoni
(3)
(4)
a (5)

Taxa
hospital
-zação
por
desidrat
a-ção (5)

PACS

152.
345

4,8

0,10

94,0

59,1

87,8

2,0

3,8

15,5

5,5

PSF

2.23
7.62
3

70,9

0,10

93,5

63,3

90,6

1,4

3,8

14,1

5,6

Outros

3.29
1

0,1

-

-

-

-

-

-

-

-

3,8

14,1

5,6

2.39
3.25
9

Total
75,8
0,10
93,6
63,1
90,4
1,4
Fonte: SIAB.
(1): Situação da base de dados nacional em 22/02/2010.
(2): Como numeradores e denominadores, foi utilizada a média mensal dos mesmos.
(3): por 1.000 nascidos vivos
(4): em menores de 2 anos, por 100
(5): em menores de 5 anos, por 1000; menores de 5 anos na situação do final do ano
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1.4.5.4. Médicos no Estado de Alagoas
A pesquisa “Demografia Médica no Brasil: dados gerais e descrições de
desigualdades”¹, desenvolvida em parceria entre Conselho Federal de Medicina (CFM) e
Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (CREMESP) demonstra a
desigualdade da assistência em saúde considerando vários aspectos.
Segundo o documento, “O Brasil é um país marcado pela desigualdade no que se
refere ao acesso à assistência médica. Uma conjunção de fatores – como a ausência de
políticas públicas efetivas nas áreas de ensino e trabalho, assim como poucos
investimentos – tem contribuído para que a população médica brasileira, apesar de
apresentar uma curva constante de crescimento, permaneça mal distribuída pelo território
nacional, com vinculação cada vez maior aos serviços prestados por planos de saúde,
pouco afeita ao trabalho na rede do Sistema Único de Saúde (SUS).”.
Trata-se de um excelente trabalho que, ao mapear a quantidade e distribuição dos
profissionais médicos no país permite entender que o problema vai além da análise
quantitativa e, por conseguinte, o quanto de médicos precisa o país, com que distribuição
geográfica e, notadamente com a formação necessária para atender às reais necessidades
da população em geral.
A desigualdade do efetivo de médicos por região e, na mesma região, por
municípios, a falta de número adequado de postos de trabalho, a obsolescência do
conhecimento que se renova/transforma em média a cada seis anos e a diversificação das
especialidades são fatores que devem ser considerados além e principalmente daqueles
que dizem respeito à formação do médico.
Em 2010 a evolução da razão médico/paciente no Brasil, culminando, em 2010
com a razão de 1,91 considerando-se a totalidade da população e o número de médicos
cadastrados nos conselhos regionais de medicina. A tabela 22 expressa o número de
médicos em atividade por faixa etária.
Segundo dados do CFM, o Estado de Alagoas possui 4.686 médicos registrados
para uma população de 3.375.823 habitantes dando uma razão de 1,38 médicos por 1.000
hab. (média nacional é de 2,18), possuindo 38% menos médico que a média nacional. Um
total de 84,3% dos médicos do Estado concentra-se na capital, onde são 3.858 médicos
registrados para uma população de 1.029.129 habitantes. Deste total de médicos de
Alagoas, apenas 36% não são especialistas. No âmbito nacional, a proporção de
médico/1.000 hab. constatada no Brasil é menor do que em outros países latino68
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americanos com perfil socioeconômico semelhante ou países que têm sistemas universais
de saúde. Segundo o Plano Municipal de Saúde e o CNES, Maceió possui cerca de 1.952
leitos do SUS e 82 Equipes de Saúde da Família.
O curso de medicina da UNIT, tem colaborado para a sociedade alagoana não apenas
com a formação em curso de novos médicos não especialistas com foco na medicina geral
da família e comunidade, com valores humanísticos e respeito ao paciente, mas também
do ponto de vista assistencial com a inserção de acadêmicos de medicina com professores
das áreas de saúde nas UBS’s, comunidades desde o primeiro período do curso, como
também, oferecendo 44 médicos entre preceptores e professores que atendem em 16
especialidades no ambulatório médico do Curso e com início do Estágio Obrigatório
Supervisionado (internato) com inserção de acadêmicos e preceptores e professores
médicos na rede de atendimento no nível primário, secundário e terciário de atenção à
saúde, com maior foco na Saúde da família e Urgência/Emergência seguindo as DCN´s
para o Curso de Graduação em Medicina. Assim, o curso de Medicina da UNIT tem
contribuído com o Sistema de Saúde Pública do Estado de Alagoas, na diminuição dos
índices de morbidades e na melhoria dos indicadores de saúde do Município de Maceió e
do Estado de Alagoas.

2 O CURSO DE MEDICINA

2.1

DADOS FORMAIS DO CURSO - IDENTIFICAÇÃO

2.1.1 Nome do Curso:
Bacharelado em Medicina
2.1.2 Grau:
Bacharelado
2.1.3 Forma de Ingresso:
Vestibular
2.1.4 Modalidade do curso:
Presencial
2.1.5 Habilitação:
Portaria Nº 399/2014, de 22 de julho de 2014, publicada no Diário Oficial da União.
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2.1.6 Ato Legal de Autorização para o número de vagas
Portaria Nº 661, de 26 de outubro de 2016, publicado no diário oficial da União
2.1.7 Endereço do Curso:
Campus Amélia Maria Uchôa, Av. Comendador Gustavo Paiva, 5017, Cruz das
Almas, CEP 57038-000, Maceió – Alagoas.

2.2

REGIME ACADÊMICO

2.2.1 Carga horária total:
8.500 horas
2.2.2 Turnos de funcionamento:
Manhã e Tarde (período integral)
2.2.3 Tempo mínimo e máximo de integralização:
Tempo Mínimo: 06 (seis) anos ou 12 (doze) semestres
Tempo Máximo: 09 (nove) anos ou 18 (dezoito) semestres
2.2.4 Número de vagas ofertadas:
O Curso de Medicina do Centro Universitário Tiradentes oferta 140 (cento e
quarenta) vagas anuais oferecendo 70 (setenta) vagas no primeiro e no segundo semestre
(Portaria Nº 661, de 26 de outubro de 2016, publicado no diário oficial da União). Está
oferta está baseada na análise do cenário de capacidade interna da Instituição de ensino e
no externo, o mercado.
Segundo dados do CFM, o Estado de Alagoas possui 4.686 médicos registrados
para uma população de 3.375.823 habitantes dando uma razão de 1,38 médicos por 1.000
hab. (média nacional é de 2,18), possuindo 38% menos médico que a média nacional. Um
total de 84,3% dos médicos do Estado concentra-se na capital, onde são 3.858 médicos
registrados para uma população de 1.029.129 habitantes. Deste total de médicos de
Alagoas, apenas 36% não são especialistas. do número de cursos de Medicina e suas
respectivas ofertas de vagas existentes no Estado de Alagoas e a relação destes
indicadores com o número populacional de Alagoas.
No cenário interno, o número de vagas está baseado pela sua capacidade de
infraestrutura no âmbito do curso dentro do campus e fora dele nos campos de estágios.
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A infraestrutura com 18 salas de tutoria com capacidade para até 12 alunos; 3 laboratórios
de morfofuncional (Imagem e patologia), com capacidade para até trinta alunos cada; 3
laboratórios de anatomia com capacidade para até 30 alunos cada; 1 laboratório de
urgência e emergência com capacidade para até trinta alunos; 1 laboratório de práticas de
técnicas cirúrgicas (CTC) com capacidade de até 36 alunos; 13 salas de habilidades
clínicas com capacidade para até 6 alunos cada e salas de aulas convencionais com
capacidade para até 50 alunos, mais 2 auditórios com capacidade para 300 pessoas cada
e 32 salas de consultórios exclusivas para o curso para as práticas de habilidades
ambulatoriais que é perfeitamente ajustada na semana padrão com os respectivos
cronogramas das atividades didáticas dando a oportunidade do aluno vivenciar o curso de
forma eficiente e confortável.
No cenário externo, as Unidades Básicas de saúde do 5º e 8º distritos com mais
de 12 unidades; as Unidades de Pronto Atendimento (UPA’s); o Hospital Geral do Estado;
o Hospital Veredas conveniado referência com 157 leitos para usuário do SUS (Unidade
de Pronto Atendimento, Unidade Cirúrgica, Maternidade, Unidade de Clínica Médica e
Unidade de Terapia Intensiva); o Hospital Sanatório com 88 leitos para usuários do SUS;
e ainda o convênio com o Hospital do SUS da Cidade de Coruripe com mais de 150 leitos;
as 5 unidades de CAPS; o programa Serviço de Atenção Domicilar (SAD) da Prefeitura
de Maceió e as unidades de Gestão em saúde da Secretária Estadual de Saúde são
suficientes para atender dentro do que rege as DCN’s os campos de práticas para os alunos
do Curso de Medicina do Centro Universitário Tiradentes.

2.2.5. Dimensão das turmas teóricas e práticas
•

Salas de Tutorias: 12 alunos por turma em cada sala

•

Laboratório de Morfofuncional: 30 alunos por aula

•

Laboratório de Anatomia: 30 alunos por aula

•

Laboratório de Técnicas cirúrgicas 1 e 2: 36 alunos por aula

•

Laboratório de Urgência Emergência: 30 alunos por aula

•

Aulas Práticas no ambulatório: 3 - 4 alunos por consultório

•

Aulas Práticas do IESC: 05 alunos por unidade básica de saúde

•

Estágios de internato: 12 alunos por estágio
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2.2.6 Regime de matrícula:
•

Regime de crédito, com periodização semestral.

2.2.7 Legislação e normas que regem o curso:
•

Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei Nº 9.394 de 20/12/1996.

•

Plano Nacional de Educação – PNE, Lei Nº 13.005, de 25 de junho de
2014.

•

Decreto nº 9.235 de 15 de dezembro de 2017. Dispõe sobre o exercício
das funções de regulação, supervisão e avaliação das IES e dos cursos
superiores de graduação e pós-graduação no sistema federal de ensino.

•

RESOLUÇÃO Nº 3, DE 2 DE JULHO DE 2007, que dispõe sobre
procedimentos a serem adotados quanto ao conceito de hora-aula, e dá
outras providências.

•

Resolução CNE/CES Nº 3 de 20 de junho de 2014 que institui as
Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Medicina.

•

Resolução CNE/CES N° PARA 2 de 18 de junho de 2007, que dispõe
sobre carga horária mínima e procedimentos relativos à integralização e
duração dos cursos de graduação, bacharelados, na modalidade presencial;

•

Resolução CONAES N° 1, de 17/06/2010 que normatiza o Núcleo
Docente Estruturante (NDE) e dá outras providências.

•

Portaria Normativa N° 40 de 12/12/2007, alterada pela Portaria Normativa
MEC N° 23 de 01/12/2010, publicada em 29/12/2010 que institui o e-MEC
e normatiza a regulação da educação superior no sistema federal de
educação.

•

Portaria MEC Nº 1.428, de 28 de dezembro de 2018, que dispõe sobre a
oferta, por Instituições de Educação Superior, de disciplinas na
modalidade à distânica em cursos de graduação presencial.

•

Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações ÉtnicoRaciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e
Indígena, nos termos da Lei Nº 9.394/96, com a redação dada pelas Leis
Nº 10.639/2003 e N° 11.645/2008, e da Resolução CNE/CP N° 1/2004,
fundamentada no Parecer CNE/CP Nº 3/2004;
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•

Decreto Nº 7.611 de 2011 - Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de
1996, modificada pela Lei no 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no
currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática “História
e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”.

•

Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, conforme
disposto no Parecer CNE/CP N° 8, de 06/03/2012, que originou a
Resolução CNE/CP N° 1, de 30/05/2012 e artigo 18 da Lei Nº 10098/2000,
Resolução 01/2012 - Estabelece Diretrizes Nacionais para a Educação em
Direitos Humanos;

•

Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista,
conforme disposto na Lei N° 12.764, de 27 de dezembro de 2012.

•

Condições de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade
reduzida, conforme disposto na CF/88, art. 205, 206 e 208, na NBR
9050/2015, da ABNT, na Lei N° 10.098/2000, na Lei N° 13.146/2015, nos
Decretos N° 5.296/2004, N° 6.949/2009, N° 7.611/2011 e na Portaria N°
3.284/2003.

•

Decreto N°5.626/2005 que dispões sobre a Língua Brasileira de Sinais Libras.

•

Lei nº 10.639 de 2003 - Dispõe sobre a educação especial, o atendimento
educacional especializado e dá outras providências.

•

Lei Nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto Nº 4.281 de 25 de junho de
2002 que dispões sobre as Políticas de Educação Ambiental.

•

Portaria Nº 661, de 26 de outubro de 2016, publicado no diário oficial da
União, que autoriza o número de vagas do Curso.

•

Plano de Desenvolvimento Institucional da Unit/AL - PDI 2019-2023;

•

Projeto Pedagógico Institucional da Unit/AL - PPI;

•

Estaturo, Regimento, Políticas e Normas Institucionais da Unit/AL.
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2.3

Forma de acesso ao curso

Para ingressar no Curso de Medicina da Unit/AL, o candidato deverá submeter-se
ao Processo Seletivo realizado semestralmente e organizado pela Comissão Permanente
de Processo Seletivo (COMPESE), conforme Edital e Manual do Candidato.
O ingresso de alunos pode ainda ocorrer através dos editais para outras formas de
ingresso, como portador de diploma, transferência externa, transferência interna ou
através do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM.
As vagas disponibilizadas nos editais de todos os processos seletivos são definidas
considerando as vagas totais anuais autorizadas e as condições de oferta do curso. A
ocupação dessas vagas a partir da aprovação nos processos seletivos e matrículas é
realizada pelo Departamento de Assuntos Acadêmicos e Financeiro - DAAF, no caso dos
alunos calouros, e pelos próprios alunos através do Sistema de Controle Acadêmico da
IES – Magister, no caso dos alunos veteranos, sob acompanhamento da Pró-Reitoria de
Graduação e Coordenação de Curso.
O DAAF é responsável pelo registro, organização, controle, execução e
acompanhamento do processo de matrícula, com a principal função de informar, controlar
os diversos processos e emitir documentos oficiais sobre a vida acadêmica e o histórico
escolar do discente.
O acesso às informações do Curso de Medicina da Unit/AL ocorre através do
portal da instituição - http://al.unit.br, no qual estão disponíveis informações sobre a
Instituição e o curso. No supracitado portal se encontra disponível o Catálogo do Curso
com seus objetivos, o perfil do egresso, os campos de atuação, informações sobre
administração acadêmica e sobre o corpo docente do curso, bem como sobre a estrutura
física.
As informações sobre o curso também podem ser adquiridas através do telefone
(82)3311-3100, do Call Center (0800 729 2100) ou ainda na Coordenação do Curso, seja
através

do

telefone:

3311-3183

e/ou

e-mail

da

coordenação

(roberto_cordeiro@email.al.unit.br), seja presencialmente.
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3 DADOS CONCEITUAIS DO CURSO

3.1

Justificativa do curso

A seleção do curso de Medicina pelo Centro Universitário Tiradentes para
submissão ao processo de autorização de funcionamento frente ao MEC foi baseada nos
seguintes fatores:
A existência na época da submissão de apenas dois cursos de medicina em
Alagoas com número total de vagas de entrada de 150 alunos;
A baixa razão médico/paciente no Estado de Alagoas, notadamente na
maioria dos municípios;
A necessidade de ampliar e qualificar os serviços de saúde do Estado como
um todo;
A proposição de um projeto político pedagógico inovador fundamentado
na utilização de metodologias ativas de ensino e aprendizagem, voltado à formação
orientada por competência e segundo uma abordagem educacional baseada em
evidências;
O contexto institucional do Centro Universitário Tiradentes que a torna
uma instituição de ensino superior com avaliação conceito 4 no ENADE referente a todos
os períodos avaliados desde o primeiro exame, culminando com o resultado de 2011;
O IGC 2012 com a nota 4;
A celebração de parcerias entre o Centro Universitário Tiradentes e o
Estado de Alagoas e municípios através de:
Secretaria de Saúde do Estado de Alagoas,
Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Maceió,

Com o objetivo de desenvolver o curso de Medicina, de forma a atender a proposta
de formação dos alunos dotados de competências (conhecimento, habilidades e atitudes)
que possibilitem a sua interação e atuação multiprofissional, tendo como beneficiários os
indivíduos e a comunidade, promovendo a saúde para todos. Estes convênios
interinstitucionais permitem a participação dos alunos de Medicina do Centro
Universitário Tiradentes em unidades de atenção básica, núcleos de saúde da família,
unidades de urgência e emergência, unidades hospitalares e ambulatórios especializados.
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A celebração de parcerias entre o Centro Universitário Tiradentes e
unidades de saúde em Maceió e municípios de natureza privada e/ou filantrópica, a saber:
Em Maceió
Hospital Veredas com 318 leitos (157 leitos - SUS)
Hospital Sanatório com 117 leitos (88 leitos - SUS)
Hospital Geral do Estado (250 leitos - SUS)
Unidades de Pronto Atendimento (UPA’s)
Hospital da Cidade de Coruripe (150 leitos - SUS)
A perspectiva de abertura de novas vagas e programas de residência
médica junto aos hospitais ora conveniados;
A disponibilização de recursos orçamentários e financeiros específicos
para aquisição de recursos educacionais, ampliação da infraestrutura física, para a
contratação e capacitação de docentes e técnicos administrativos.

3.2

Concepção do curso

Tendo como premissa constitucional o reconhecimento da saúde como direito de
todos e dever do estado, o Centro Universitário Tiradentes, através do Curso de Medicina,
concebe a formação do médico como um profissional capaz de atuar de forma a garantir
a integralidade na assistência à saúde, que é entendida como conjunto articulado e
contínuo de ações e serviços preventivos e curativos voltados ora para o indivíduo ora
para a coletividade.
Entendendo o homem como um ser biopsicossocial e a necessidade de formar
profissionais capazes de atuar em equipe, o curso de Medicina do Centro Universitário
Tiradentes, em consonância com os objetivos propostos nas Diretrizes Curriculares dos
Cursos de Graduação em Medicina, observando o contexto geo-educacional onde está
inserido, e com a proposta de formar cidadãos atuantes e criativos capazes de modificar
o atual panorama da saúde, sempre atentos as demandas instaladas na sociedade, a IES
visa formar médicos preparados para educar seus pacientes, familiares e comunidade em
relação à promoção da saúde, prevenção, tratamento e reabilitação das doenças, exigidos
para cada caso e coletividade em todos os níveis de complexidade do sistema.
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3.3

Objetivos do curso

3.3.1 Objetivo geral
Graduar médicos com formação generalista, capazes de prestar assistência
integral e ampliada, com ênfase na atenção básica voltada para os agravos loco-regionais,
com visão ética, humanística e compromisso social visando o bem-estar físico, mental e
sociocultural do indivíduo e da comunidade; possibilitar a atuação nas áreas de
competência de atenção à saúde, gestão e educação em saúde.

3.3.2 Objetivos específicos
•

Oferecer diferentes instrumentos de ensino/aprendizagem baseados em

metodologias ativas, claramente definidas em cada estágio da formação discente, de
maneira a demonstrar envolvimento e autonomia crescentes desde o início da graduação;
•

Formar médicos preparados para reconhecer a importância da diversidade

biológica, subjetiva, étnico-racial, de gênero, orientação sexual, socioeconômica, política,
ambiental, cultural e ética de cada indivíduo ou cada grupo social;
•

Formar médicos capazes de trabalhar em equipes multiprofissionais, a

partir do desenvolvimento de competências, habilidades e atitudes tais como a
comunicação, a escuta, a liderança, a interação, a tolerância, a administração de conflitos;
•

Desenvolver no discente, competências e habilidades para atuar na

promoção da saúde do indivíduo e da comunidade, respeitando os direitos das pessoas na
perspectiva da integralidade da assistência com senso de responsabilidade social e
compromisso com a cidadania;
•

Fornecer subsídios para que o discente desenvolva pensamento crítico, a

partir de evidências científicas, grupos de discussão e práticas individuais e coletivas,
atentos às políticas públicas, programas, ações estratégicas e diretrizes vigentes;
•

Formar médicos aptos a fazer o gerenciamento e a administração em

sistemas de saúde, considerando a gestão de pessoas, dos recursos físicos, materiais e de
informação;
•

Propiciar e estimular oportunidades de mobilidade acadêmica nacional e

internacional;
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•

Estimular a produção e difusão de conhecimentos e práticas inovadoras em

saúde, pautados pelos princípios científicos da pesquisa médica;
•

Formar profissionais conscientes da corresponsabilidade pela sua

formação inicial, continuada e em serviço e o compromisso com a formação das futuras
gerações de profissionais de saúde.

3.4

Perfil profissional do egresso

A diversidade e a complexidade dos campos de atuação dos profissionais de saúde
exigem um novo delineamento para o âmbito específico de cada profissão. De uma
maneira geral, todos os profissionais de saúde deverão estar dotados de competências
(conhecimento, habilidades e atitudes) que possibilitem a sua interação e atuação
multiprofissional, tendo como beneficiários os indivíduos e a comunidade, promovendo
a saúde para todos.
Seguem, abaixo, as competências no âmbito geral da formação do profissional de
saúde e em especial, do médico a ser formado pelo Curso de Medicina do Centro
Universitário Tiradentes, fortemente embasadas nas Diretrizes Curriculares Nacionais do
Ministério da Educação:
Atenção à Saúde: os profissionais de saúde devem estar aptos a desenvolver ações
de promoção, prevenção, proteção e reabilitação, tanto ao nível individual, quanto
coletivo. Cada profissional deve buscar assegurar que sua prática seja realizada de forma
integrada e contínua com as demais instâncias do sistema de saúde. Os profissionais
devem realizar seus serviços dentro dos mais altos padrões de qualidade e dos princípios
da bioética (ética da vida), tendo em conta que a responsabilidade da atenção à saúde não
se encerra com o ato técnico; mas sim, com a resolução do problema de saúde, tanto em
nível individual quanto coletivo;
Tomada de decisões: o trabalho dos profissionais de saúde deve estar
fundamentado na capacidade de tomar decisões visando o uso apropriado dos recursos
médico-científicos, considerando eficácia e custo-efetividade da força de trabalho, de
medicamentos, de equipamentos, de procedimentos e de práticas. Para este fim, os
mesmos devem possuir habilidades para avaliar, sistematizar e decidir a conduta mais
apropriada;
Comunicação: os profissionais de saúde devem ser acessíveis, capazes de
ultrapassar as barreiras culturais na interação com os diferentes pacientes, grupos e
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comunidades. Devem também estar capacitado a interagir e se articular com outros
profissionais de saúde. Devem manter a confidencialidade das informações a eles
confiadas. Devem aprender e desenvolver formas de comunicação envolvendo
comunicação verbal, não verbal e habilidades de escrita e leitura;
Liderança: no trabalho em equipe multiprofissional, os profissionais de saúde
deverão estar aptos a assumir posições de liderança, sempre tendo em vista o bem-estar
da comunidade. A liderança envolve compromisso, responsabilidade, empatia,
habilidades para tomada de decisões, comunicação e gerenciamento de forma efetiva e
eficaz;
Administração e Gerenciamento: os profissionais devem estar preparados a fazer
o gerenciamento e administração tanto da força de trabalho, recursos físicos, materiais e
de informação, da mesma forma que devem estar preparados para serem gestores,
empregadores ou lideranças na equipe de saúde;
Educação Permanente: os profissionais devem ser capazes de aprender
continuamente, tanto na sua formação quanto na sua prática profissional. Desta forma, os
profissionais de saúde devem aprender a aprender, ter responsabilidade e compromisso
com a educação e o treinamento/estágios das futuras gerações de profissionais, não apenas
transmitindo conhecimento, mas proporcionando condições para que haja benefício
mútuo entre os futuros profissionais e os profissionais dos serviços.
No âmbito mais específico da formação profissional, o médico a ser graduado pelo Curso
de Medicina do Centro Universitário Tiradentes, deverá apresentar o seguinte perfil:
Estar estimulado e capacitado para a prática da educação permanente,
especialmente para a autoaprendizagem;
Exercer a Medicina utilizando procedimentos diagnósticos e terapêuticos
validados cientificamente;
Dominar as técnicas de leitura crítica da literatura científica, indispensáveis frente
à sobrecarga de informações e da transitoriedade de conhecimentos;
Dominar os conhecimentos científicos básicos de natureza biopsicossocial
subjacentes à prática médica;
Ter domínio dos conhecimentos de fisiopatologia, procedimentos diagnósticos e
terapêuticos necessários à prevenção, tratamento e reabilitação das doenças de maior
prevalência epidemiológica e aspectos da saúde ao longo do ciclo biológico: saúde
individual da criança, do adolescente, do adulto e do idoso com as peculiaridades de cada
sexo; saúde da família e da comunidade; doenças crônico-degenerativas; neoplasias
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malignas; causas externas de morbimortalidade; doenças mentais e psicossociais; doenças
infecciosas e parasitárias; doenças nutricionais; doenças ocupacionais; ambientais e
iatrogênicas;
Ter

capacidade

para

utilizar

recursos

semiológicos

e

terapêuticos

contemporâneos, hierarquizados por nível de atenção integral à saúde, no primeiro,
segundo e terceiro níveis de atenção;
Utilizar procedimentos semiológicos e terapêuticos conhecendo critérios de
indicação e contraindicação, limitações, riscos, confiabilidade e sua validação científica;
Atuar dentro do sistema hierarquizado de saúde obedecendo aos princípios
técnicos e éticos da referência e contra referência;
Saber atuar em equipe multiprofissional, assumindo quando necessário o papel de
responsável técnico, relacionando-se com os demais membros;
Exercer a medicina com postura ética e humanística em relação ao paciente,
família e à comunidade, observando os aspectos sociais, culturais, psicológicos e
econômicos relevantes do contexto, baseados nos princípios da bioética;
Ter uma visão social do papel do médico e disposição para engajar-se em
atividades de política e de planejamento em saúde;
Informar e educar seus pacientes, familiares e comunidade em relação à promoção
da saúde, prevenção, tratamento e reabilitação das doenças, usando técnicas adequadas
de comunicação;
Conhecer as principais características do mercado de trabalho onde deverá se
inserir, procurando atuar dentro dos padrões locais, buscando o seu aperfeiçoamento
considerando a política de saúde vigente;
Utilizar ou administrar recursos financeiros e materiais, observando a efetividade,
visando à equidade e a melhoria do sistema de saúde, pautada em conhecimentos
validados cientificamente.

3.5 Competências e habilidades do médico a ser graduado pelo curso de medicina
do Centro Universitário Tiradentes
A educação de adultos pressupõe a utilização de metodologias ativas de ensino e
aprendizagem, que proponham concretamente desafios a serem superados pelos
estudantes, tendo o professor como facilitador e orientador do processo.
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Considerando que os anos da graduação se restringem a um máximo de seis anos,
e que a vida profissional pode se estender por três décadas ou mais, e considerando,
também, que os conhecimentos, habilidades e atitudes exigidas do profissional
modificam-se rapidamente, temos um dos objetivos de aprendizagem fundamentais do
curso de graduação é o de ‘aprender a aprender’.
Aprender a aprender envolve o desenvolvimento de habilidades de busca, seleção
e avaliação crítica de dados e informações disponibilizadas em livros, periódicos, bases
de dados locais e remotas, além da utilização das fontes pessoais de informação, incluindo
a advinda de sua própria experiência profissional.
Outras habilidades deverão ser desenvolvidas ao longo dos anos, levando o aluno
a dominar:
Princípios básicos do exame físico e reconhecimento da anatomia in vivo;
Capacidade de formular questões abertas e de comunicação simples;
Capacidade de realizar procedimentos simples tais como injeções, venopunção,
medida da pressão arterial, curativos;
Comportamento adequado e seguro em laboratórios e realizar procedimentos
simples como preparo de esfregaços, determinação da hemoglobina, densitometria
urinária, glicofita, análise urinária por fita;
Reconhecimento dos níveis de complexidade de atendimento (1º, 2º e 3º níveis de
atenção);
Técnicas de anamnese;
Princípios de informação e aconselhamento;
Princípios de comunicação de más notícias;
Conhecimento das várias fases da consulta médica completa;
Técnicas de exame físico especial, inclusive: ginecológico, pediátrico e do RN,
otorrinolaringológico, inclusive audição e equilíbrio, e oftalmológico, inclusive
fundoscopia;
Capacidade de realizar procedimentos tais como hemograma, exame de urina,
coleta de materiais de secreções, excreções e sangue para exame laboratorial incluindo
microbiológicos;
Capacidade de realizar procedimentos tais como atenção ao paciente acidentado,
com hemorragia ou com risco de vida imediato (primeiros socorros);
Conhecimento das modalidades de atenção básica de saúde praticadas nas regiões
(unidades de saúde, médico de família, agentes comunitários);
81
Código de Acervo Acadêmico 121.1

Capacidade de realizar consultas completas de crianças, gestantes, adultos e
idosos de ambos os sexos;
Capacidade de conduzir parto normal e indicações mais comuns de cesáreas;
Capacidade de discutir casos clínicos reais, e diagnóstico diferencial das
patologias envolvidas;
Técnicas simples e avançadas de exame físico, incluindo neurológico, ortopédico,
angiológico, cardiorrespiratório e procedimentos funcionais;
Habilidades de comunicação com o paciente;
Capacidade de realizar consulta completa em qualquer nível de atendimento;
Capacidade de realizar consulta completa de urgência/emergência, inclusive ao
paciente gravemente enfermo;
Capacidade de discutir casos clínicos reais complexos, e diagnóstico diferencial
das patologias envolvidas;
Capacidade de interpretação de exames mais comuns, laboratoriais, gráficos e de
imagens;
Capacidade de discutir com o paciente sua situação clínica, os procedimentos
necessários para condução de seu caso, inclusive transmissão de más notícias ao paciente
e aos familiares, com empatia e responsabilidade;
Capacidade de coleta de material para exame por punção ou sondagem.

3.6 Campo de atuação

O médico deverá ser um profissional possuidor de um olhar abrangente,
diversificado, humano, para que possa perceber o que realmente seu paciente está sentido.
A Medicina tem um amplo campo de atuação, que vai desde o exercício autônomo da
profissão em consultórios e serviços de saúde, gestão, planejamento e administração no
serviço público e privado, docência onde literalmente pode articular o ensino, a extensão,
em íntima relação com a comunidade e a pesquisa na área da saúde.
O graduado em medicina no Centro Universitário Tiradentes pode atuar como
médico generalista nos campos da promoção de saúde, prevenção, tratamento de doenças
e reabilitação do ser humano. Em sua atividade, deve atender tanto a indivíduos quanto a
comunidades.
Para atuar como especialista o médico deverá ter sua formação complementada
com residência médica, curso de especialização ou outra modalidade reconhecida pelo
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Conselho Federal de Medicina (CFM) e pela Associação Médica Brasileira (AMB) ou
Federações e Sociedades especializadas.
As principais áreas de atuação são: Angiologia, Cardiologia, Cirurgia Geral, Cirurgias
especializadas, Dermatologia, Endocrinologia, Ginecologia, Infectologia, Saúde pública,
Medicina do Trabalho, Oncologia, Pediatria, Obstetrícia, Radiologia, Medicina Nuclear,
Ultrassonografia,

Pneumologia,

Reumatologia,

Ortopedia,

Saúde

da

Família,

Anestesiologia, Alergologia, Hematologia dentre outras.

4 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR E METODOLÓGICA DO CURSO

4.1

Políticas institucionais no âmbito do curso

4.1.1 Política de ensino de graduação

Em sintonia com o PDI e com o PPI, constituem diretrizes e ações acadêmicoadministrativas e didático-pedagógicas da Política de Ensino de Graduação da Unit/AL,
transversais ao planejamento, organização, gestão e desenvolvimento deste Projeto
Pedagógico do Curso de Medicina, de seu currículo, programas, planos de ensino e demais
iniciativas voltadas a este nível da formação:
I - Projeto Pedagógico do Curso: a elaboração, organização, desenvolvimento e
atualização do Projeto Pedagógico do Curso de Medicina atende a legislação pertinente e
está em consonânica com o contexto de suas inserções institucional, política, geográfica
e social, tendo em vista uma formação voltada à aquisição de competências e que
considere o respeito à diversidade, direitos humanos, etnias, desenvolvimento
sustentável, bem como uma visão empreendedora; a concepção interdisciplinar, as
relações da teoria com a prática, a flexibilidade curricular, assim como o uso de
tecnologias que propiciem inovações no processo de ensino e aprendizagem, devem ser
elementos norteadores; em sua estrutura o PPC explicita a concepção do curso, seus
objetivos, o perfil de seus egressos, as competências a serem desenvolvidas, os eixos da
formação, os saberes a serem contemplados, o currículo com seus conteúdos e unidades
curriculares, a metodologia do curso, as condições para a oferta do curso, dentre outros
aspectos próprios da especificidade do Curso.
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II - Desenvolvimento de competências: o processo de ensino e aprendizagem
desenvolvido no Cursos de Medicina volta-se para uma formação que desenvolva as
competências necessárias à formação dos perfis profissionais, o que pressupõe um
profissional apto a identificação e resolução de problemas em atendimento às demandas
da sociedade, conforme Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação de
Medicina e legislação pertinente. Por competência, entende-se a faculdade de articular e
mobilizar conhecimentos, habilidades e atitudes, utilizadas para solucionar problemas, ou
seja, é a capacidade de agir eficazmente numa dada situação, mobilizando saberes e
habilidades práticas e atitudes para esse fim (Perrenoud, 1999).
III - Interação entre teoria e prática: o ensino de graduação no Curso de Medicina é
desenvolvido contemplando a utilização de metodologias didático-pedagógicas orientadas
à mobilização de conhecimentos em articulação com as habilidades práticas e as atitudes
necessárias à identificação e resolução de problemas. Neste sentido, o PPC do Curso de
Medicina contempla atividades teóricas e práticas nas disciplinas curriculares, estágio
obrigatório e não-obrigatório, monitoria, projetos integradores, atividades de extensão,
trabalhos de conclusão de curso, realização de Mostras de Práticas Integradoras, visitas
técnicas, eventos, dentre outros.
IV - Ensino, Iniciação à Pesquisa e Extensão: o ensino de graduação no âmbito do Curso
de Medicina fomenta a articulação com a iniciação científica e a extensão, atividades
necessárias para a formação integral, considerando suas múltiplas dimensões. A
articulação do ensino com a prática investigativa/iniciação científica, oportuniza a
problematização dos saberes e conhecimentos e seu desvelamento à luz da realidade,
através da compreensão dos processos e métodos de produção do conhecimento científico
e da prática da pesquisa. Em articulação com a extensão, os saberes e conhecimentos são
cotejados e construídos pela prática social e em interação com a realidade,
consubstanciando um processo através do qual os conhecimentos acadêmicos e científicos
são socializados e, sobretudo, retroalimentados pela prática e interação com a sociedade,
com as demandas sociais e com a realidade.
V - Iniciação científica: no Curso de Medicina a iniciação científica é estimulada como
mecanismo que permite introduzir os estudantes na pesquisa científica, colocando-o desde
a graduação em contato direto com a atividade científica e incentivando a formação para
a autonomia intelectual.
VI - Produção acadêmica e participação em eventos: a produção e publicação científica
é estimulada no Cursos de Medicina através dos Cadernos de Graduação, bem como a
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participação dos discentes em eventos internos e externos, a exemplo da Semana de
Pesquisa, Semana de Extensão, Mostra de Práticas Integradoras, Fórum de
Desenvolvimento Regional, entre outros, que possam contribuir para a troca de
experiências e a socialização de suas produções acadêmicas.
VII - Extensão: a extensão tem suas modalidades contempladas e estimuladas no Curso
de Medicina através da realização de projetos, cursos e eventos extensionistas, como forma
de propiciar o desenvolvimento de uma formação voltada ao compromisso com a
transformação social; é na relação IES/Sociedade, que se consolida a razão da própria
Instituição.
VIII - Diversidade, Direitos Humanos, Relações Étnico-Raciais, Meio Ambiente e
Acessibilidade: as Políticas Institucionais sobre Diversidade, Direitos Humanos, Relações
Étnico-Raciais, Meio Ambiente e Acessibilidade, inclusive com a oferta de LIBRAS no
rol de disciplinas optativas, encontra-se devidamente contempladas neste Projeto
Pedagógico do Curso de Medicina, sendo essas transversais e de saberes específicos nos
componentes curriculares.
IX - Flexibilização curricular: o currículo do Curso de Medicina contempla estratégias
que oportunizem aos discentes escolhas em termos de organização de seus estudos,
segundo seu perfil, interesse e motivações, de forma a proporcionar ao mesmo a
progressiva autonomia na sua formação acadêmica, por meio de percursos de formação
que tem em vista a autonomia. Neste sentido o PPC e o currículo contemplam atividades
complementares; disciplinas optativas e eletivas; desenvolvimento de práticas
investigativas e extensionistas; desenvolvimento de projetos integradores; extraordinário
aproveitamento de estudos, demonstrado por meio de avaliações e outros instrumentos
específicos, aplicados por banca examinadora especial, conforme normas vigentes na
legislação etc., que permite vislumbrar percursos de formação diferenciados.
X - Interdisciplinaridade: o Projeto Pedagógico do Curso de Medicina contempla a
interação entre saberes e conhecimentos trabalhados nas áreas do conhecimento, curso,
currículos, disciplinas e unidades programáticas, a fim de se evitar a fragmentação e
sobreposição do conhecimento, possibilitando um processo de formação integrado,
abrangente e multidimensional; além das práticas integradas, ainda faz-se a
interdisciplinaridade por meio de estudos de caso e problematizações do conhecimento.
XI - Transversalidade: o Projeto Pedagógico do Curso de Medicina contempla a
abordagem de temas transversais, que ultrapassam os limites dos conteúdos programáticos
previamente constituídos em termos das unidades curriculares, abordando questões de
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relevância e interesse comum às diversas áreas do conhecimento, como ética, direitos
humanos, meio ambiente, relações étnico-raciais, diversidade, cultura, etc., de sorte a
contribuir para a formação integral do discente em sua condição de cidadão e sujeito crítico
e consciente. Neste sentido os planos de ensino e aprendizagem contemplão os temas
transversais, assim como são ofertadas disciplinas optativas, em que esses temas são
abordados, bem como atividades de extensão, eventos e atividades complementares
abordando temas relevantes para a formação integral dos estudantes.
XII - Acessibilidade: o ensino no Curso de Medicina leva em consideração as condições
de acesso e permanência dos discentes em virtude de suas inserções de classe social,
gênero, relações étnico-raciais, orientação sexual, bem como as demandas postas a partir
de situações de ordem atitudinal, comunicacional, digital, instrumental e metodológica e
caracterizadas por deficiências, transtornos globais de desenvolvimento e altas
habilidades. De tal forma, a IES oportuniza ao discente o atendimento e acompanhamento
especializados em suas dificuldades sejam elas acadêmicas, pedagógicas, psicológicas ou
sociais, que possam interferir e/ou dificultar a sua aprendizagem e desenvolvimento. Neste
sentido, é oportunizado serviço de atendimento, apoio e acompanhamento ao discente,
inclusive em termos de Atendimento Educacional Especializado – AEE, através do
Núcleo de Apoio Psicopedagógico e Social – NAPPS; realização de interface com as
demais Políticas Institucionais (Direitos Humanos, Educação Ambiental, Relações
Étnico-Raciais) incorporando à formação a discussão e reflexão de atitudes que respeitem
as diversidades e diferenças; oferta da disciplina de Libras; utilização de metodologias,
recursos didáticos e tecnológicos para acessibilidade.
XIII - Utilização de Metodologias Ativas de Aprendizagem: o Projeto Pedagógico do
Curso de Medicina fomenta o desenvolvimento de atividades nas quais os alunos
participem ativamente do processo de construção do conhecimento através da utilização
de metodologias participativas e colaborativas, tendo como principal o Aprendizado
Baseado em Problema (ABP) e outras compatíveis com os objetivos da aprendizagem,
evitando-se o simples processo de transmissão de conhecimento emitido pelo docente.
Neste sentido, é oportunizada a formação e capacitação do corpo docente; a incorporação
das inovações didático-pedagógicas e tecnológicas como novos ambientes físicos (sala
do Google/Tiradentes Learnig Space, sala de vídeo conferência e sala de tele presença) e
virtuais (AVA e Google for Education), didáticas específicas que atendem aos objetivos
propostos para o desenvolvimento da aprendizagem significativa.
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XIV - Inovação e visão empreendedora: as atividades desenvolvidas no âmbito do Curso
de Medicina considera as inovações emergentes em termos didático-pedagógicos,
tecnológicos e informacionais de sorte a oportunizar uma formação acadêmica e
profissional sintonizada aos desafios e às demandas atuais, postas pela sociedade e pelo
mundo do trabalho. Neste sentido o curso contempla a utilização de novos ambientes
físicos (sala do Google/Tiradentes Learnig Space, sala de vídeo conferência e sala de tele
presença) e virtuais (Google for Education) de aprendizagem; etc. Também, o currículo,
bem como o seu desenvolvimento contemplam a abordagem do empreendedorismo, visto
a necessidade de atender a essa demanda na formação profissional contemporânea.
XV - Fomento à progressiva autonomia discente: o Projeto Pedagógico do Curso de
Medicina contempla a implantação de práticas didáticas e pedagógicas que promovam a
autonomia crescente do aluno no transcorrer de sua formação, por meio de métodos de
estudos dirigidos, desenvolvimento de práticas investigativas/iniciação científica,
intervenções técnicas com orientação/acompanhamento, etc. Neste sentido, são utilizadas
metodologias ativas de aprendizagem, monitoria, projetos integradores, incorporação dos
avanços tecnológicos ao processo ensino aprendizagem, com a utilização da plataforma
do Google for Education, de biblioteca virtual, além de programa de mobilidade
acadêmica, oportunizado o intercâmbio com instituições conveniadas, dentre outras
oportunidades.
XVI - Avaliação da Aprendizagem: Projeto Pedagógico do Curso de Medicina
contempla a avaliação da aprendizagem discente de forma contextualizada, processual e
contínua, observando as dimensões formativa, somativa e diagnóstica. A avaliação do
processo de ensino e aprendizagem não é utilizada como instrumento para punir ou
premiar o aluno, mas sim para averiguar a intensidade e/ou seu nível de aprendizagem e
para oportunizar o desenvolvimento de estratégias e procedimentos de intervenção
pedagógica que possibilitem a superação das dificuldades observadas.
XVII - Avaliação e Atualização Sistemática: o Projeto Pedagógico do Curso de
Medicina, o currículo, programas e planos de ensino são permanentemente atualizados em
sintonia com o PDI, PPI, Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação
em Medicina, a legislação educacional, com a dinâmica do perfil profissiográfico do curso
e as demandas da região onde a Instituição está inserida, considerando os insumos
advindos dos processos de avaliação externa e interna, bem como o envolvimento e
participação de gestores, NDEs, Colegiados, professores, alunos e técnico-administrativos.
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XVIII - Programa de Monitoria: a monitoria é oportunizada ao discente do Curso de
Medicina com desenvolvimento de atividades e experiências acadêmicas, visando
aprimorar e ampliar conhecimentos, fundamentais para a sua formação profissional,
estimulando a vocação didático-pedagógica e científica. A oferta de Monitoria é realizada
anualmente conforme editais publicados para regular este processo.
XIX - Atividades de Estágio: os estágios obrigatórios e não obrigatórios contemplados
no Projeto Pedagógico do Curso de Medicina objetivam o desenvolvimento de habilidades
e competências por parte dos discentes a partir da experimentação prática de situações
reais e/ou simuladas de trabalho. Os estágios supervisionados obrigatórios constam no
currículo enquanto componente curricular obrigatório, devendo o mesmo ser realizado
conforme Regulamento da Instituição e do Curso para este fim. A participação dos alunos
nos estágios não-obrigatórios é ser estimulada e oportunizada através das parcerias
estabelecidas entre a IES e as instituições do mercado de trabalho, tendo o suporte do
Unit Carreiras.
XX - Atividades Complementares: o Projeto Pedagógico do Curso de Medicina
contempla o desenvolvimento de Atividades Complementres. Estas, são componentes
curriculares enriquecedores e implementadores do perfil do formando e possibilitam o
desenvolvimento de habilidades e competências, inclusive adquiridas fora do ambiente
acadêmico, incluindo a prática de estudos e atividades independentes, transversais,
opcionais, de interdisciplinaridade, especialmente nas relações com o mercado de
trabalho e com as ações de extensão junto à comunidade.
XXI - Trabalho de Conclusão de Curso – TCC: o Projeto Pedagógico do Curso de
Medicina prevê o desenvolvimento de Trabalho de Conclusão de Curso como
componente curricular obrigatório. O TCC proporciona ao discente o desenvolvimento
de atividades que envolvem a interdisciplinaridade, a interação entre teoria e prática, o
planejamento e a realização de pesquisa e estudos sobre tema específico relacionado a
sua área de formação, objetivando a sistematização e síntese de saberes, conhecimentos
e técnicas adquiridos no curso. O TCC é realizado conforme Regulamento da Instituição
e do Curso, bem como Manual para este fim.
XXII - Formação continuada: a compreensão da importância e necessidade da formação
continuada é fomentada no decorrer da formação no Curso de Medicina através da
promoção de iniciativas que estimulem os discentes neste sentido e que propiciem a
interação graduação/pós-graduação, especialmente no que tange à iniciação à pesquisa,
além de outros mecanismos que levem o discente a ter uma visão de educação continuada.
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XXV - Formação Docente: o corpo docente do Curso de Medicina é partícipe de um
processo de formação continuada na perspectiva de seu desenvolvimento e capacitação
para a implementação das propostas pedagógicas a serem desenvolvidas no Curso, de
forma a tornar possível a consecução dos objetivos da formação e da aprendizagem. Neste
sentido, os docentes são estimulados a participar das Jornadas Pedagógicas, oficinas,
encontros, dentre outras iniciativas.
Assim sendo, o Projeto Pedagógico do Curso de Medicina contempla as diretrizes
acadêmico-administrativas e didático-pedagógicas estabelecidas no Projeto Pedagógico
Institucional – PPI Unit/AL e em suas Políticas Institucionais.

4.1.2 Política de ensino de pós-graduação

A Política de Ensino da Pós-Graduação na Unit/AL é planejada para proporcionar
ao discente um processo de formação continuada, interdisciplinar, abrangente e
multidimensional, de forma a contribuir com sua formação integral em sua condição de
cidadão e sujeito crítico e consciente.
Tanto na oferta em nível lato sensu (especialização) quanto stricto sensu
(Mestrado e Doutorado), a construção dos cursos privilegia propostas que vislumbrem
iniciativas de interação graduação, pós-graduação, pesquisa e extensão. Esta Política,
norteia-se pelo pluralismo de ideias e currículos, que se organizam de forma flexível,
propiciando vínculos entre áreas afins, com foco em áreas que contribuam com o
desenvolvimento regional.
São princípios inerentes a todos os Cursos de Pós-Graduação ofertados pela
Unit/AL:
I. Exercício e ampliação da cidadania: o ensino da pós-graduação volta-se à formação
de cidadãos e agentes promotores da cidadania, sujeitos com formação generalista,
humanista, críticos e reflexivos, conscientes de seus direitos e responsabilidades,
comprometidos com a ética e com os anseios e demandas da coletividade.
II. Compromisso e responsabilidade social: as práticas de ensino devem estar
contextualizadas, articuladas e inseridas na realidade e na prática social, sintonizadas a
essa realidade e voltadas à formação de agentes e protagonistas do seu desenvolvimento.
III. O fomento à indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão: as atividades
inerentes ao ensino na pós-graduação desenvolvem-se de forma articulada às demais
atividades fins, uma complementando e integrando as outras, em um processo de
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retroalimentação, entre os conhecimentos adquiridos e desenvolvidos, a produção de
novos conhecimentos e sua experimentação prática em integração com o meio social.
IV. Respeito à diversidade: as práticas de ensino observam e fomentam o respeito e a
valorização das diferenças e diversidades de ordem social, econômica, política, cultural,
de gênero, raça e orientação sexual.
V. Acesso e Permanência: o ensino leva em consideração as condições de acesso e
permanência dos discentes em virtude de suas inserções de classe social, gênero e relações
étnico-raciais, a orientação sexual, bem como as demandas postas a partir de situações
caracterizadas por deficiências e necessidades específicas.
VI. Compromisso com a formação continuada: o ensino da pós-graduação promove a
permanente atualização e qualificação através da formação continuada dos discentes.
VII. Participação e construção coletiva: o conhecimento é produto social e as práticas
de ensino devem oportunizar em seu processo de planejamento, gestão e
desenvolvimento, a participação e a construção coletiva envolvendo todos os atores em
cena, em termos de avaliação, proposição e elaboração de projetos, programas, planos e
ações voltados ao ensino.
VIII. Busca permanente pela excelência e qualidade: o planejamento, a gestão e a
implementação dos projetos pedagógicos, programas, planos de ensino e demais
iniciativas desenvolvidas no âmbito do ensino no stricto sensu, observam e perseguem os
indicadores de qualidade estabelecidos pela CAPES, como referências fundamentais para
sua excelência, da mesma forma que as práticas de ensino são voltadas para a formação
de cidadãos e profissionais capazes de mobilizar as competências requeridas pela
sociedade, pelo mercado de trabalho e pelo exercício profissional.
IX. Preservação do patrimônio: as práticas de ensino estimulam debates e discussões
sobre o patrimônio histórico, natural, artístico e cultural em sua riqueza e relevância para
os indivíduos e a sociedades.
X. Inovação: o ensino incorpora os avanços e inovações científicas, tecnológicas e
didático-pedagógicas mediante atualização dos projetos, planos de ensino, metodologias
de ensino e de avaliação, ambientes de aprendizagem em sintonia com o desenvolvimento
científico e tecnológico e as oportunidades geradas por sua utilização no processo de
ensino e aprendizagem;
XI. Internacionalização: o ensino em nível de stricto sensu possibilita e estimula a
internacionalização e a mobilidade acadêmica em instituições de educação superior
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estrangeiras, objetivando o enriquecimento da formação, a qualificação, a troca de
experiências e o intercâmbio acadêmico, cultural e profissional para docentes e discentes.

4.1.3 Política de pesquisa

O Centro Universitário Tiradentes possui uma Política de Pesquisa que norteia as
normas gerais para apresentação, tramitação, aprovação e execução, acompanhamento,
avaliação e divulgação das ações previstas no desenvolvimento de seus Programas de
Pesquisa.
Compreende-se a pesquisa na graduação como as oportunidades de oferta de
iniciação à pesquisa, que se expressam na iniciação científica/práticas investigativas.
Assim, a instituição e o Curso de Medicina estimula a pesquisa na graduação por meio de
práticas investigativas desenvolvidas no âmbito de disciplinas e do lançamento contínuo
de editais para Iniciação Científica, abertos a todos os cursos, mediante três formatos:
Programa de Bolsas de Iniciação Científica - PROBIC (mantido com recursos próprios);
Programa Voluntário de Iniciação Científica - PROVIC; e de um programa vinculado à
Fundação de Amparo à Pesquisa de Alagoas - FAPEAL, que também oferece bolsas de
estudo.
Constituem políticas para a iniciação à pesquisa no Curso de Medicina:
I - Incentivar a realização de pesquisa no âmbito do Curso;
II - Viabilizar a realização de iniciação científica a partir do Programa de Bolsas
Institucionais de Iniciação Cientifica, Programa de Iniciação Científica Voluntária e de
Agências de Fomento;
III - Incentivar os discentes e os docentes à participação em eventos científicos;
IV - Promover a realização da Semana de Pesquisa – SEMPESq e a participação do corpo
docente e corpo discente;
V – Promover a realização semestral da Semana Científica da IESC.
VI - Instituir, quando necessário, prêmios de destaque no âmbito da iniciação à pesquisa
acadêmica;
VII - Acompanhar e demandar as atividades relacionadas ao Comitê de Ética em Pesquisa
e ao Comitê Científico;
VIII - Viabilizar a iniciação à pesquisa, por meio dos trabalhos de conclusão de curso;
IX - Fomentar a interação ensino, iniciação científica e extensão;
91
Código de Acervo Acadêmico 121.1

X – Estimular no curso a participação nos Programas de Iniciação à Pesquisa em todos, a
saber:
a) Programa de Bolsa de Iniciação Científica (PROBIC) – concede bolsas de
iniciação científica, que permitem introduzir os estudantes de graduação com
vocação no âmbito da pesquisa científica.
b) Programa de Bolsa de Iniciação Tecnológica (PROBIT) - concede bolsas de
iniciação tecnológica, que permitem introduzir os estudantes de graduação com
vocação no âmbito da inovação tecnológica.
c) Programa de Apoio a Eventos e Capacitação (PAEC) – subsidia a participação de
discentes e docentes da IES, visando ao aperfeiçoamento contínuo e o
desenvolvimento Institucional. O auxílio financeiro é destinado à participação em
atividades acadêmicas, eventos, seminários, congressos ou capacitações, de
relevância para a área de atuação na Instituição, aplicando-se às modalidades
graduação e pós-graduação.

Em fomento a articulação entre a pesquisa com o ensino e a extensão, estabelecese os núcleos de pesquisa, que são similares aos núcleos geradores de extensão.
Constituem Núcleos de Pesquisa e Geradores de Extensão na Unit/AL e no Curso de
Medicina:
I – Desenvolvimento Tecnológico Regional
• Uso e Transformação de Recursos Minerais e Agrícolas;
• Otimização de Processos e Produtos;
• Tecnologias Promotoras de Desenvolvimento;
II – Saúde e Ambiente
• Educação e Promoção de Saúde principalmente na saúde básica e do programa
de Saude da Família nas comunidades.
• Enfermidades e Agravos de Impacto Regional;
• Desenvolvimento e Otimização de Processos/Produtos e Sistemas em Saúde;
III – Desenvolvimento Socioeconômico, Gestão e Cidadania
• Desenvolvimento Sustentável e Políticas Públicas;
• Políticas de Gestão/Finanças e Tecnologias Empresariais;
• Direito e Responsabilidade Social;
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IV – Educação, Comunicação e Cultura
• Educação e Comunicação;
• Sociedade e Cidadania;
• Linguagens/ Comunicação e Cultura.

Ressalta-se que os Núcleos acima convergem para a consecução da missão
institucional e para a articulação do ensino, pesquisa e extensão, não restringindo, todavia,
outras iniciativas de incremento das ações de ensino, pesquisa e de extensão possíveis por
meio de outros mecanismos (projetos de ensino continuado, extensão e pesquisa
fomentadas por políticas específicas propostas pelos órgãos da Instituição – Fóruns de
Desenvolvimento Regional, Programas de Iniciação Científica, constituição de grupos de
estudo e pesquisa etc.), sendo, porém, preservados os núcleos de interesse institucional
citados. Assim, as iniciativas de extensão e de pesquisa (também de iniciação científica)
devem estar associadas, declaradamente, a um dos Núcleos Geradores.
No âmbito da Pesquisa a Unit/AL instituiu o seu Comitê de Ética em Pesquisa
(CEP Unit/AL). Trata-se de um órgão institucional, interdisciplinar e multidisciplinar de
relevância pública, de caráter consultivo, deliberativo e educativo. A função do CEP
Unit/AL é avaliar projetos de pesquisa que envolve a participação de seres humanos, com
o objetivo de defender os interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade e
dignidade e para contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos.
O CEP Unit/AL foi credenciado pelo Comitê Nacional de Ética em Pesquisa
(CONEP) do Ministério da Saúde em 28 de novembro de 2013 e sua estrutura segue as
diretrizes e normas estabelecidas pelo CONEP para pesquisas envolvendo seres humanos
(Resolução n° 466/12).
A implantação do Comitê de Ética em Pesquisa próprio possibilitou ao Centro
Universitário Tiradentes e ao Curso de Medicina maior dinamismo para produção
científica da instituição, uma vez que a IES não possuindo seu comitê, teria que aguardar
suas pesquisas serem avaliadas em outras instituições. Outro fato relevante é o caráter
consultivo e educativo para assegurar a formação continuada de pesquisadores com
formação baseada em aspectos éticos para o desenvolvimento de pesquisas com seres
humanos.

93
Código de Acervo Acadêmico 121.1

4.1.4 Política de extensão

O Centro Universitário Tiradentes e o Curso de Medicina assumem o
compromisso de formar profissionais críticos, reflexivos e comprometidos com a
transformação socioeconômica do Estado e com o desenvolvimento regional. Nesse
sentido, as ações de extensão são entendidas e desenvolvidas no âmbito do Curso de
Medicina como um processo educacional, cultural e científico, para viabilizar uma
relação dinâmica entre a instituição e a sociedade.
A IES possui uma Política de Extensão institucionalizada que abarca todas as áreas
do conhecimento abrangidas por seus cursos de graduação, inclusive o curso Medicina.
A extensão na Instituição tem por objetivos:
I- Fomentar a articulação do ensino e da pesquisa/iniciação à pesquisa de acordo com as
demandas da sociedade, buscando o comprometimento da comunidade acadêmica com
seus interesses e necessidades sociais;
II - Incentivar a prática acadêmica no desenvolvimento da cidadania e melhoria da
qualidade de vida das pessoas;
III - Promover o respeito à pluralidade de pensamento e à diversidade cultural, com a
garantia de espaços de participação dos diferentes atores social;
IV - Apoiar as ações de práticas integradoras do Centro Universitário Tiradentes –
Unit/AL;
V - Promover amplo e diversificado intercâmbio com instituições, organizações e
movimentos organizados da sociedade alagoana.
As ações de extensão promovidas pela IES e pelo Curso Medicina viabilizam-se
por meio de programas, projetos, cursos e atividades de extensão, com a finalidade de
consolidar uma formação integral, que contemple a articulação entre os aspectos teóricos
e práticos, bem como o exercício da cidadania e as experiências para o trabalho.
Concebe-se os seguintes eixos temáticos para estruturação da Política de Extensão,
de seus programas e projetos: Desenvolvimento Tecnológico Regional; Saúde,
Ambiente; Desenvolvimento Socioeconômico, Gestão e Cidadania; Educação,
Comunicação e Cultura. Tais eixos temáticos dialogam com as áreas das ciências
humanas, ciências sociais aplicadas, exatas, biológicas e da saúde.
Como forma de estimular as atividades de extensão, a IES publica periodicamente
editais para projetos de extensão em todas as áreas do conhecimento dos cursos da
instituição, com oferta de bolsas.
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A Política de Extensão está embasada em ações que fomentam a sua articulação ao
ensino e à pesquisa/iniciação à pesquisa, que viabilizem a relação transformadora entre a
instituição e a sociedade.
Considerando o perfil institucional e a inserção regional da IES, elencam-se as
diretrizes para as políticas de extensão na IES:
I - Promoção do conhecimento, democratização do acesso ao saber, elevação do nível
cultural da população e intervenção solidária junto à comunidade para a transformação
social;
II - Respeito à liberdade científica, artística e cultural da comunidade universitária e aos
direitos de cidadania e autonomia da comunidade externa;
III - Compromisso social, ético e político alinhados com os interesses coletivos da
sociedade maceioense, do Estado de Alagoas e da região nordeste;
IV - Promoção da extensão, aberta à participação da população, visando a difusão das
conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica geradas na
IES.
A partir desses pressupostos, a Política de Extensão do Centro Universitário
Tiradentes se expressa no Curso de Medicina pelos seguintes aspectos:
I - Desenvolvimento de habilidades e competências dos discentes, possibilitando
condições para que esses ampliem na prática os aspectos teóricos e técnicos
aprendidos e trabalhados ao longo do curso, por meio das disciplinas e conteúdos
programáticos;
II - Participação dos discentes nos projetos idealizados para o curso e para a Instituição
de modo geral, possibilitando a interdisciplinaridade e transversalidade do conhecimento;
III - Garantia da oferta de atividades de extensão de diferentes modalidades;
IV - Estabelecimento de diretrizes de valorização da participação do aluno em atividades
extensionistas;
V - Estabelecimento por meio de atividades de extensão de um espaço de reflexão plural
e democrático com a comunidade, sendo a extensão vista como ação transformadora que
visa atender a interesses prioritários emanados pela sociedade;
VI - Realização de ações extensionistas capazes de provocar um intercâmbio de
solidariedade na produção do conhecimento, com impactos positivos para a divulgação
científica e o desenvolvimento social e cultural;
VII - Interdisciplinaridade na interação de modelos, conceitos, materiais analíticos e
metodologias voltados a estruturar ações de impacto social, por meio da extensão, em que
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os atores envolvidos devem atentar para o diálogo necessário a ser estabelecido entre a
Instituição-Sociedade;
VIII - Fomento à interação ensino-pesquisa/práticas investigativas-extensão;
IX - Apoio aos participantes de ações de extensão, através de duas modalidades de bolsas
(PROBEX e PROVEX), oferecidas de forma regular e por via de edital;
X - Socialização dos resultados que envolvem ações de extensão, desenvolvidas na IES.

Em relação aos programas, esses estão normatizados pela Política de Extensão
estando, sumariamente, apresentados a seguir e sendo implantados de acordo com as
metas previstas no PDI:
Programa de Bolsas de Iniciação à Extensão (PROBEX) – concede bolsas de
iniciação às atividades de extensão, permitindo introduzir os estudantes de graduação com
vocação no âmbito da atividade extensionista com a finalidade de atender as demandas
de responsabilidade social e integrar a comunidade acadêmica com a população; de
caráter anual;
Programa Voluntário de Iniciação à Extensão (PROVEX) – permite
aprimorar o processo de formação de estudantes de graduação para o desenvolvimento de
projetos no âmbito da atividade extensionista através da interação entre docentes e
comunidade, levantando demandas e criando estratégias de ações que possam atender as
necessidades da população e agregar para o aprendizado dos acadêmicos; de caráter
anual;
Programa de Promoção da Diversidade e Minorias (PPDM) – apoia projetos,
eventos e cursos livres e/ou de curta duração que valorizem a defesa e promoção dos
direitos humanos e da igualdade étnico-racial/e ações afirmativas; tem como prioridade
desenvolver o senso crítico dos estudantes no que diz respeito aos valores morais e éticos
que envolvem igualdade social como um todo, de caráter semestral;
Programa de Valorização da Saúde e Meio Ambiente (PVSMA) – apoia
projetos, eventos e cursos livres e/ou de curta duração e cursos livres e/ou de curta duração
que valorizem a defesa e promoção da Saúde e do Meio Ambiente; tem como prioridade
desenvolver competências e provocar reflexões a respeito da responsabilidade sócio
ambiental, sustentabilidade, de caráter anual;
Programa de Incentivo à Memória, Esporte, Cultura e Arte (PIMECA) –
apoia projetos, eventos e cursos que valorizem a defesa e promoção da Memória Cultural,
Esporte, da Produção Artística e do Patrimônio Cultural. Sua importância é primordial
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para a manutenção dos valores culturais em suas diferentes formas e âmbitos e tem como
prioridade desenvolver competências e reflexões na formação profissional com senso
crítico sociocultural.

4.1.5 Outras políticas institucionais relevantes

4.1.5.1 Política de internacionalização

Reconhecendo a importância da cooperação internacional no contexto
educacional, econômico, social e político do século XXI, o Centro Universitário
Tiradentes – Unit/AL destaca a internacionalização como de relevância para sua ação
educacional e como uma importante oportunidade para a formação de seus discentes.
A Unit/AL entende a cooperação internacional, fundamentada na solidariedade e
na igualdade, como um instrumento de superação de assimetrias entre povos, sistemas e
instituições, bem como de construção de uma sociedade melhor e mais justa, sendo
fundamental para a consolidação e a expansão da Instituição e para o desenvolvimento
sustentável do país no cenário global. Para alcançar esses propósitos, a IES possui uma
Política de Internacionalização, com vistas à contemporaneidade, que reforce e auxilie na
consolidação da qualidade acadêmica.
O Centro Universitário Tiradentes assume como objetivos para a sua Política de
Internacionalização:
I - Consolidar-se como uma IES de renome no ensino, na pesquisa e na extensão,
inserindo- se em redes de colaboração com parceiros igualmente destacados, visando se
tornar um centro de formação de referência.
II - Consolidar a internacionalização na Unit/AL, incluindo o tema na elaboração dos
documentos institucionais, nos programas e cursos, de maneira que exista, em todos os
níveis, a orientação para os aspectos internacionais do trabalho acadêmico e de gestão.
III - Formar estudantes com capacidade de visão e ação em sua área de atuação
profissional e na organização da sociedade, tendo em vista a mentalidade da cooperação
com o diferente, a convivência pacífica entre os povos, pessoas e o estabelecimento de
uma cultura da paz.
IV - Institucionalizar instrumentos de colaboração internacional por meio da construção
de convênios que possibilitem quadro efetivo para a realização de atividades acadêmicas,
inclusive na atribuição de graus e diplomas.
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V - Criar condições para uma democratização das possibilidades de internacionalização
para estudantes, focando na meritocracia.
Para alcançar os objetivos propostos são definidas as seguintes ações para a
internacionalização:
a) Consolidar e ampliar as parcerias internacionais.
b) Aumentar o número de discentes e docentes em mobilidade internacional, na
graduação e na pós-graduação.
c) Expandir a oferta de programas internacionais para estudantes de graduação e pósgraduação, incluindo intercâmbios semestrais, duplos-diplomas, cursos conjuntos
e de curta duração no exterior.
d) Estimular a internacionalização de projetos e grupos de pesquisa, motivando
pesquisadores e grupos para trabalhos internacionais, incluindo publicações.
e) Ampliar a participação de estudantes da Unit/AL em programas governamentais
de fomento à mobilidade internacional, na graduação e na pós-graduação.
f) Elevar as oportunidades, por meio de iniciativa da própria IES ou de programas
de agências de fomento, de parcerias com instituições públicas e privadas, para
alunos e docentes com desempenho acadêmico reconhecido.
g) Apoiar a formatação de projetos de internacionalização na educação continuada,
inclusive com a presença de professores e/ou de monitores estrangeiros
convidados.
h) Estabelecer e participar ativamente em redes de parceria e colaboração no ensino,
na pesquisa e na gestão, de maneira a modernizar funcionamentos operacionais e
transformar concorrentes em parceiros, agregando as expertises da Unit/AL as de
outras instituições.
i) Solidificar o Tiradentes Institute como uma unidade internacional do Grupo
Tiradentes e de suas Instituições de Ensino.

4.1.5.2 Política de desenvolvimento e responsabilidade social

Através desta Política a Unit/AL e seus cursos desenvolvem múltiplas
iniciativas que mobilizam o ensino, a pesquisa e a extensão e toda a comunidade
universitária para, em integração com a comunidade externa, implementar ações
voltadas ao atendimento das demandas emergentes da sociedade e do mercado trabalho,
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de sorte a contribuir para o desenvolvimento da região.
Esta Política visa contribuir à formação de profissionais que sejam agentes
promotores da cidadania, através de práticas e processos participativos que ressaltem
a responsabilidade individual e coletiva. Esta Política é desenvolvida através de
conhecimentos, competências, atitudes e valores trabalhados a partir dos projetos
pedagógicos e de ações institucionais e dos cursos, que se apresentam por parcerias
firmadas com instituições públicas do Estado e do Município de Maceió, em sistema de
contrapartidas, propiciando ampliar a inserção de da IES na sociedade; a prestação de
serviços na aréa de educação, saúde e jurídica.
Realizam-se ainda importantes eventos já consolidados no calendário da
instituição e da cidade de Maceió, que mobilizam a comunidade acadêmica e a
população local em atividades, que oportunizam debates, prestação de serviços,
orientações, etc., como o Unit Social, o Fórum de Desenvolvimento Regional, o Educar
é Nossa Praia, os Congressos Internacionais, a FEIVEST, a Semana de Pesquisa, a
Semana de Extensão e a Mostra de Práticas Integradoras.
O Curso de Medicina participa das iniciativas desenvolvidas a partir da Política
de Desenvolvimento e Responsabilidade Social da Unit/AL mediante o engajamento de
professores e alunos no projetos e ações realizadas, contribuindo para a consecução da
Missão Institucional e dos objetivos do próprio curso.

4.1.5.3 Política de valorização da diversidade

O Centro Universitário Tiradentes, ciente da necessidade de contribuir para a
construção de uma cultura de respeito e valorização da diversidade e de sua importância
para a construção de uma sociedade efetivamente justa, igualitária, cidadã e
democrática, instituiu sua Política de Valorização da Diversidade, sendo esta transversal
as ações desenvolvidas a partir do Projeto Pedagógico do Curso de Medicina Essa
Política objetiva estimular e desenvolver atitudes de respeito às diferenças, de sorte que
todos possam se relacionar socialmente, incorporando os outros em suas diferenças e
diversidades cultural, étnica, de necessidades especiais, de crenças, gênero e orientação
sexual, seja no âmbito das relações acadêmicas e/ou das relações sociais em geral.
Esse respeito e aceitação devem convergir para o reconhecimento da pluralidade e
convivência democrática na efetivação da igualdade de direitos.
Na Unit/AL e no Curso de Medicina esta política é desenvolvida através de
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conhecimentos, competências, atitudes e valores trabalhados, conforme segue:
a) Transversalidade, no desenvolvimento do currículo;
b) Atividades complementares, iniciação científica e extensão;
c) Realização de eventos específicos com a abordagem e em atividades
socioeducativas;
d) Articulação com atores sociais envolvidos em movimentos que atuem nesta área.

4.1.5.4 Política de memória cultural, da produção artística e do patrimônio
cultural

O lócus da inserção regional da Unit em Alagoas, um dos Estados brasileiros
mais ricos em termos de patrimônio histórico, artístico e cultural. Em respeito a esse
rico patrimônio e à necessidade de sua preservação e divulgação, a instituição e seus
cursos, através desta Política, estimulam e desenvolvem debates e discussões sobre o
patrimônio histórico, natural, artístico e cultural em sua riqueza e relevância para os
indivíduos e sociedade.
Na Unit/AL esta Política é desenvolvida no Projeto Pedagógico do Curso de
Medicina por meio de:
a) Conhecimentos,

competências,

atitudes

e

valores

trabalhados

na

transversalidade, nas atividades complementares, na iniciação científica e nas
atividades extensão;
b) Realização de eventos e de atividades socioeducativas e culturais;
c) Articulação com atores sociais envolvidos em movimentos que atuem nesta área.
De relevância considerar, ainda, acerca das temáticas, o Programa de Incentivo
à Memória, Esporte, Cultura e Arte (PIMECA), que apoia projetos, eventos e cursos que
valorizem a defesa e promoção da Memória Cultural, Esporte, da Produção Artística e
do Patrimônio Cultural. Sua importância é primordial para a manutenção dos valores
culturais em suas diferentes formas e âmbitos e tem como prioridade desenvolver
competências e reflexões na formação profissional, com senso crítico sociocultural.
Assim, constitui política do Programa:
I - Estimular ações que envolvam agentes internos produtores de arte e cultura e/ou que
utilizem espaços internos da Unit/AL na implementação de projetos artístico-culturais,
visando a formação de público na comunidade acadêmica e na sociedade em geral;
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II - Contribuir com a realização e avaliação de projetos e programas culturais, artísticos
e de memória em relação às diretrizes e prioridades estabelecidas para o
desenvolvimento cultural da Unit/AL;
III - Colaborar com estratégias e promoção de campanhas, concursos, eventos, festivais
e iniciativas que objetivem o estímulo às artes, à cultura e à divulgação do patrimônio
artístico e cultural;
IV - Estimular, apoiar e promover encontros, seminários, oficinas, exposições e outras
formas de divulgação acadêmico-científica no que tange à natureza deste plano.

4.1.5.5 Política de direitos humanos

Conforme a Resolução Nº 1, de 30 de maio de 2012, que estabelece Diretrizes
Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, a Educação em Direitos Humanos no
Centro Universitário Tiradentes e no seu Curso de Medicina é considerada nas
atividades didático-pedagógicas do Ensino, da Extensão e da Pesquisa. A inserção dos
conhecimentos concernentes aos Direitos Humanos na organização do currículo do
Curso de Medicina estabelece-se da seguinte forma:
a)

No Projeto Pedagógico através dos conteúdos curriculares;

b)

Na transversalidade, por meio de temas relacionados aos Direitos

Humanos, perpassando o currículo;
c)

Nas atividades complementares;

d)

Na iniciação científica e nas atividades extensão.

4.1.5.6 Política de educação para as relações étnico-raciais e indígena

Considerando o disposto na Resolução Nº 1, de 17 de junho de 2014 a Unit/AL
desenvolve sua Política de Educação para as Relações Étnico-Raciais e Indígena, na
perspectiva de fomentar a reflexão, o debate e o desenvolvimento de iniciativas
abordando as temáticas concernentes aos afrodescendentes e indígenas.
Objetiva-se com esta política:
I - Promover a educação de cidadãos conscientes da importância e da riqueza
das características multicultural e pluriétnica da sociedade brasileira, buscando relações
étnico-sociais positivas, rumo à construção de um pais efetivamente democrático;
II - Fomentar a produção e socialização de conhecimentos, atitudes, posturas e
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valores que eduquem cidadãos quanto à pluralidade étnico-racial e indígena, tornandoos capazes de interagir garantindo o respeito e a valorização de identidade, da história e
da cultura dos afro-brasileiros e indígenas, bem como a garantia de reconhecimento e
igualdade de valorização das raízes africanas da nação brasileira, ao lado das indígenas,
europeias, asiáticas.
No Curso de Medicina as questões referentes à educação para as relações étnicoraciais e indígena são desenvolvidas através de conhecimentos, competências, atitudes
e valores, nos projetos pedagógicos dos cursos através dos conteúdos curriculares, na
transversalidade, nas atividades complementares, na iniciação científica e nas atividades
extensão, na pesquisa, produção e socialização do conhecimento, e na articulação com
atores sociais envolvidos em movimentos que atuem nesta área.

4.1.5.7 Política de educação ambiental

Em atendimento à Lei Federal Nº 9.795 de 27/04/1999, que dispõe sobre a
educação ambiental e institui a Política Nacional de Educação Ambiental; ao Parecer
CNE/CP Nº 14/2012, de 6 de junho de 2012; a educação ambiental (EA) e a Resolução
Nº 2 de 15 de junho de 2012, que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação Ambiental; a Unit/AL dispõe de uma Política de Educação Ambiental.
É

objetivo

geral

da

Política

Ambiental

do

Centro

Universitário

Tiradentes: Integrar, direta ou indiretamente, a dimensão educativa de ordem
socioambiental nas ações do processo de ensino e aprendizagem do Centro Universitário
Tiradentes, aliando-se à sua missão, princípios e valores, e ajustando a conduta de toda
a comunidade da IES em prol de uma formação que desenvolva a dimensão de
responsabilidade ambiental dos educandos, como também de todos aqueles que
compõem a identidade da Unit/AL.
De tal forma, a temática da educação socioambiental constitui-se como uma
dimensão representada por processos, nos quais cada indivíduo e coletividade edificam
valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e valores voltados à construção de
uma consciência ambiental, pautada na ética e sustentabilidade. Desta forma, o Projeto
Pedagógico do Curso de Medicina do Centro Universitário contempla a abordagem de
educação ambiental, por meio de:
a) De modo transversal nos diversos componentes curriculares;
b) Atividades Complementares à formação, na iniciação científica e nas
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atividades extensão e eventos voltados à temática.
Destaca-se, nos âmbitos do Curso e da Instituição, o Programa Conduta
Consciente. O Programa “Conduta Consciente” visa fomentar e socializar boas práticas
sustentáveis no ambiente educacional e na sociedade em geral, em consonância com ações
desenvolvidas pela comunidade acadêmica.
Assim, a incorporação de valores e práticas ambientais, torna-se um fator de
primordial importância para a promoção do desenvolvimento sustentável, tais como:
a) Disseminação da Educação Ambiental;
b) Redução dos Resíduos sólidos e efluentes;
c) Ocupação e uso do solo;
d) Racionalização do consumo de energia e energias alternativas;
e) Qualidade do ambiente e das relações pessoais de trabalho;
f)

Segurança no trabalho, conforto ambiental e relações humanas.

São ações permanentes do Programa Conduta Consciente:
a) Coleta seletiva de papel, papelão e derivados;
b) Coleta de pilhas, baterias, bem como de outros poluentes
c) Campanha permanente para o consumo consciente;
d) Promoção de campanhas educativas e de sensibilização;
e) Apresentação dos objetivos do

Programa consciente na integração de

novos colaboradores.

4.1.5.8 Política de acessibilidade e inclusão social

Por meio desta Política a Unit/AL e seu Curso de Medicina proporcionam um
ambiente favorável à aquisição de igualdade de oportunidades em termos de acesso,
permanência e utilização de seus espaços, edificações, mobiliários, equipamentos,
informações e comunicação, tecnologias e metodologias, para pessoas com deficiências,
mobilidade reduzida dentre outras necessidades, no sentido de assegurar o
desenvolvimento educacional e sua integração à vida acadêmica. O sucesso delas requer
um esforço claro, não somente por parte dos professores e dos profissionais da educação,
mas também por parte dos colegas, pais e famílias.
Esta Política objetiva desenvolver ações na IES e em seus cursos que
oportunizem acessibilidade em termos arquitetônico, atitudinal, comunicacional, digital,
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instrumental e metodológica em situações caracterizadas por deficiências, necessidades
especiais, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades, de sorte a
oportunizar ao discente o atendimento e acompanhamento especializados em suas
dificuldades sejam elas físicas, acadêmicas, pedagógicas, psicológicas ou sociais que
estejam dificultando a sua aprendizagem e desenvolvimento.
Através desta Política a Unit/AL disponibiliza, através do Núcleo de Apoio
Psicopedagógico e Social – NAPPS, para toda comunciade acadêmica, serviço de
atendimento, apoio e acompanhamento ao discente, inclusive em termos de
Atendimento Educacional Especializado – AEE, com sala de recursos multifuncionais:
A partir desta Política a IES e o Curso de Medicina, oportuniza:
a)

Discussão e reflexão de atitudes que respeitem as diversidades e

diferenças;
b) Oferta da disciplina de Libras;
c) Utilização de metodologias, recursos didáticos e tecnológicos para
acessibilidade;
d) Realização de eventos acerca da temática, de forma transversal em diversos
componentes curriculares;
e) Superação de barreiras, físicas, atitudinais, comunicacionais, digitais,
instrumental e metodológica, que impeçam ou obstaculizem a mobilidade e o
desenvolvimento de atividades.

Considerando a Lei Nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012, a Unit/AL
institucionalizou também seu Programa de Inclusão e Proteção dos Direitos da Pessoa
com Transtorno do Espectro Autista visando assegurar o acesso e a permanência na
educação superior de discentes com essa deficiência, mediante o atendimento, suporte e
acompanhamento pedagógico e psicossocial pela equipe multidisciplinar do NAPPS e
orientação a gestores, professores, alunos e técnicos-administrativos no sentido de
viabilizar o desenvolvimento educacional desses discentes e sua aprendizagem.
A IES conta ainda com o Núcleo de Acessibilidade, criado com a finalidade de
dinamizar o desenvolvimento desta Política. O Núcleo de Acessibilidade tem como
função elaborar e implementar o Plano Institucional de Acessibilidade, que visa
aperfeiçoar a Política de Acessibilidade e Inclusão as pessoas que possuam deficiência
motora, visual, auditiva, intelectual e TEA, transtornos globais do desenvolvimento, e
altas habilidades ou superdotação, eliminando as barreiras pedagógicas, arquitetônicas,
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atitudinais, na comunicação e informação. O Núcleo é composto pelos seguintes setores:
Núcleo de Apoio Psicossocial - NAPPS, Setor de Segurança do Trabalho, Assessoria
Pedagógica, Núcleo de Gente e Carreira.
Considerando a importância dessa ação e da relevância de acessibilidade voltada
à inclusão plena das pessoas com necessidades de atendimento diferenciado, a IES possui
um Plano de Acessibilidade estruturado em eixos que articulam, integram e
complementam as ações da instituição na busca de tornar uma IES acessível, inclusiva e
ética.
Conforme sua estrutura, o Plano de Acessibilidade do Centro Universitário
Tiradentes adota as seguintes iniciativas para as pessoas com deficiência:
I – Para o segmento de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, proporciona:


Livre circulação nos espaços de uso coletivo;



Vagas reservadas em estacionamentos nas proximidades das unidades de serviços;



Rampas com corrimões, facilitando a circulação da cadeira de rodas;



Portas e banheiros adaptados com espaço suficiente para permitir o acesso de
cadeira de rodas;



Barras de apoio nas paredes do banheiro;



Lavabos, bebedouros em altura acessível aos usuários de cadeiras de rodas.

II – Para o segmento de deficiência visual, o Plano de Acessibilidade prevê até o período
de sua conclusão proporcionar apoio com:


Equipamentos para auxílio às atividades dos estudantes, compreendendo lupas,
teclado em braile, monitores especiais, dentre outros meios.

III – Para o segmento de deficiência auditiva, o Plano de Acessibilidade contempla, desde
o acesso a conclusão do curso:


Intérpretes de línguas e sinais;



Flexibilidade na correção e provas escritas, valorizando o conteúdo semântico;



Informações aos professores para que se esclareça as especificidades linguísticas
dos surdos;



Acessibilidade no AVA.
A instituição também oferece condições adequadas de acessibilidade e

atendimento prioritário para atendimento aos serviços prestados pela IES nos seus
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espaços. Essas ações expressam o compromisso da Unit/AL para garantir o acesso e a
permanência de todos os usuários de seus serviços, colaboradores e visitantes no campus,
independentemente de sua condição física.
A IES cumpre as dimensões referenciais para deslocamento de pessoas a pé e com
mobilidade reduzida, adotando diferentes formas de comunicação (visual, tátil e sonora),
sinalização (permanente, direcional, de emergência, temporária) para o atendimento às
diversas necessidades de seu público. Aplica o símbolo internacional de pessoas com
deficiência nos espaços onde existem equipamentos, mobiliário e serviços para pessoas
com deficiência visual.
Mantém rotas com acessibilidade entre o estacionamento de veículos e a entrada
principal; reserva vagas para estacionamento de veículos que conduzam ou sejam
conduzidos por pessoas com deficiência; garante a acessibilidade a pessoas com
deficiência ou mobilidade reduzida em catracas, cancelas ou portas giratórias quando as
mesmas existirem. Mantém rampas que cumprem as instruções normativas relativas ao
dimensionamento e aos patamares. Possui banheiro acessível, distribuindo-se seus
equipamentos e acessórios de maneira que possam ser utilizados por pessoa com
deficiência ou com mobilidade reduzida. Garante acessibilidade a laboratórios, salas de
aula, biblioteca, ambientes administrativos, etc., observando se os mesmos possuem
espaços reservados para pessoas com cadeira de rodas, obesas e com mobilidade reduzida.
Relevante, observar que a implementação desta Política no âmbito da graduação
e da pós-graduação, do ensino, da pesquisa e da extensão, será permeada pela utilização
das inovações tecnológicas, de forma a propiciar uma formação profissional voltada à
incorporação desses avanços e sua interação com a sociedade.

4.1.5.9. Política de atendimento aos discentes
A Política de Atendimento aos Discentes do Centro Universitário Tiradentes –
Unit/AL encontra-se pelnamente implementada no Curso de Medicina, apresentando o
seu comprometimento com ações direcionadas ao acolhimento, integração e permanência
dos discentes, buscando a aplicação de um processo educativo que favoreça o
desenvolvimento das habilidades e competências. Além disso, preconiza o respeito aos
direitos humanos, à diversidade e às especificidades de cada discente, prezando pela
consolidação de um espaço de convivência ético e democrático.
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Esta Política objetiva oportunizar, através de um trabalho multiprofissional e
interdisciplinar, o apoio aos discentes da instituição e do Curso de Medicina mediante o
atendimento, acolhimento, orientação e acompanhamento, em relação às suas
necessidades, garantindo sua integração e o sentimento de pertencimento à comunidade
acadêmica.
Com a finalidade de concretizar a Política de Aendimento aos Discentes no Curso
de Medicina, a Unit/AL disponibiliza uma equipe multiprofissional e interdisciplinar
atuando através da Central de Relacionamento: Departamento de Assuntos Acadêmicos
e Financeiros - DAAF, Núcleo de Apoio Pedagógico e Psicossocial - NAPPS,
Fidelização, Projeto Mentoria, Unit Carreiras, Assessoria Pedagógica e Ouvidoria, que
possuem metodologias distintas, porém integradas, garantindo o sucesso no desempenho
acadêmico do discente.

4.1.5.9.1. Mecanismos para o atendimento aos discentes
Constituem mecanismos para o desenvolvimento da Política de apoio ao discente na
Unit/AL e no Curso de Medicina:
Acesso a Unit/AL: a instituição promove o ingresso de candidatos aos seus cursos
de graduação, aberto a pessoas que tenham escolarização completa do ensino médio,
mediante processo seletivo organizado e executado segundo o disposto na legislação
vigente, com o objetivo de classificar os candidatos, no limite das vagas fixadas para os
cursos, sem ultrapassar os conhecimentos exigidos pelo ensino médio. O processo
seletivo do vestibular é organizado pela COMPESE – Comissão Permanente de Processo
Seletivo.
Além do processo de acesso mediante vestibular, o Centro Universitário
Tiradentes

também

prevê

como forma de ingresso, o

Processo

Seletivo

de

Transferência Externa, Portador de Diploma e processo seletivo com base na prova do
ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio, disciplinados pelos Editais e Manual do
Candidato, com orientações detalhadas sobre os procedimentos.
Em acordo com Lei Nº 9.394/96 e Lei Nº 9.536/97, a IES aceita a transferência de
alunos regulares, para cursos afins, na hipótese de existência de vagas, e mediante
processo seletivo, conforme determina o art. 49 da Lei nº 9.394/96. Contemplada também
a possibilidade de transferência ex officio, efetivada entre instituições vinculadas a
qualquer sistema de ensino, em qualquer época do ano e independentemente da existência
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de vaga, quando se tratar de servidor público federal civil ou militar estudante, ou se
dependente estudante, se requerida em razão de comprovada remoção ou transferência de
ofício, que acarrete mudança de domicílio para o município onde se situe a instituição
recebedora, ou para localidade mais próxima.
Para a pós-graduação Stricto Sensu, o ingresso ocorre por meio de processo
seletivo dos candidatos por uma Comissão de Seleção composta por membros do Corpo
Docente do Programa de Pós-Graduação em Sociedade, Tecnologias e Políticas Públicas,
conforme as seguintes etapas: Prova de Conhecimento Interdisciplinar (eliminatória);
Avaliação do Pré-Projeto de Pesquisa (eliminatória); Prova de Interpretação e
Compreensão de Texto em Língua Estrangeira (habilitatória); Avaliação curricular
(classificatória); Entrevista (classificatória).
Programa de Apoio Pedagógico Integrado – PAPI: a Unit/AL inicia cada
semestre com as atividades desse programa, efetuando o acolhimento e a integração dos
estudantes ingressantes. Logo ao iniciar o período letivo, os calouros são apresentados a
todos os gestores de área dos departamentos administrativos e acadêmicos. O evento
acontece no auditório da instituição em todos os horários de aula. O PAPI possibilita
também aos alunos ingressantes nos cursos de graduação da instituição, conhecerem e se
aproximarem dos setores que estarão presentes em sua trajetória universitária. A
recepção acontece no início de todos os semestres, com o intuito de apresentar a Unit/AL
aos novos estudantes e orientá-los sobre projetos, setores, sistemas, serviços, bolsas de
apoio discente e atividades de extensão, entre outros serviços e atividades.
Núcleo de Atendimento Pedagógico e Psicossocial – NAPPS - o Núcleo de
Apoio Pedagógico e Psicossocial - NAPPS presta apoio pedagógico, psicológico e social
aos discentes visando complementar e sugerir direcionamento, acompanhando o processo
de aprendizagem, tanto no desempenho acadêmico, quanto em assuntos que tenham
reflexo nesse desenvolvimento. Dessa maneira, com uma equipe multiprofissional, o
NAPPS trabalha no sentido de acompanhar sistemática e qualitativamente as atividades
do ensino, prestando apoio pedagógico, psicológico e social aos discentes, contribuindo
para a articulação interna e externa entre os cursos e demais setores da instituição.
Nivelamento e Formação Complementar: os cursos de Nivelamento e
Formação Complementar são ofertados através de cinco componentes básicos de estudo:
Matemática, Língua Portuguesa, Biologia, Química e Física, mas podem também ocorrer
em áreas especificas da formação profissional. Os cursos ofertados visam o
desenvolvimento de competências e habilidades que auxiliem os alunos na produção
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acadêmica, referentes aos variados cursos em que estejam inseridos, oportunizando de
forma flexível atender as demandas de defasagens da educação básica, que poderiam
impactar no desenvolvimento dos currículos.

Os cursos do Programa de Apoio

Pedagógico Integrado são ofertados aos discentes ingressantes na instituição de forma
presencial, com carga horária adequada, com frequência de pelo menos de 75% (setenta
e cinco por cento) das aulas e/ou atividades programadas, constituindo-se requisito básico
para certificação, além das avaliações propostas no decorrer do curso.
Projeto Mentoria: encontra-se alinhado e se integra o projeto de acolhimento e
os mecanismos de integração. O Projeto busca acompanhar os alunos matriculados nos
períodos iniciais dos cursos de graduação, considerando os possíveis obstáculos a serem
enfrentados na adaptação ao novo contexto universitário. O Projeto Mentoria constitui
iniciativa que objetiva: acompanhar os primeiros passos dos alunos; estimular a formação
de grupos; instigar a busca por melhor aproveitamento acadêmico; orientar sobre
funcionamento da Instituição; diminuir o anonimato acadêmico.
Monitoria: o Programa de Monitoria da IES atende ao que preconiza o PPI e PPC,
oportunizando a participação dos alunos ao longo do curso, para o desenvolvimento de
competências da docência e da pesquisa, além de aproximá-lo do contexto da formação
profissional. A atividade de monitoria contempla duas categorias: Monitoria Remunerada
e Monitoria Voluntária. O desenvolvimento das atividades acadêmicas, teóricas e práticas
acontecem pelo acompanhamento que o monitor faz ao docente durante a carga horária
correspondente da disciplina. A atividade é possibilitada para todos os alunos
regularmente matriculados entre o segundo e penúltimo período dos cursos ofertados pela
Unit/AL. O quantitativo, distribuição de vagas, critérios de seleção e atribuições são
estabelecidos em editais divulgados pela IES anualmente.
Acessibilidade e Inclusão: tem como objetivo atender a Política de
Acessibilidade e Inclusão do Centro Universitário Tiradentes, por meio de iniciativas e
ações de acessibilidade a pessoas com deficiência. As ações nessa área estão voltadas
para

a

acessibilidade

arquitetônica,

pedagógica,

atitudinal,

metodológica

e

comunicacional, bem como por meio de instrumentos, métodos e técnicas de ensino e
aprendizagem e de avaliação diversificados. Destaca-se que a Instituição mantém
intérprete e tradutor de Libras, para atender às demandas desta natureza. A IES possui
equipamentos que auxiliam na aprendizagem de alunos com baixa visão ou cegos, Todas
as ações voltadas à inclusão e acessibilidade, considerando a arquitetônica, a pedagógica,
atitudinal e comunicacional, convergem para essa Política. É de responsabilidade do
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Núcleo de Acessibilidade a condução de ações referentes a esse contexto e, também, nos
aspectos pedagógico-metodológicos, de acompanhamento dos discentes, compete ao
NAPPs – Núcleo de Apoio Psicopedagógico Social e a orientação dos docentes, acerca
das questões metodológicas é de responsabilidade do Núcleo de Apoio Pedagógico.
Unit Carreiras: trata-se de um espaço com foco na capacitação profissional, no
gerenciamento e divulgação de oportunidades profissionais e de estágios, na orientação
individual ao plano de carreira e na interação social. O Serviço é destinado aos alunos e
egressos da IES, de forma gratuita, que desejam colocação ou recolocação no mercado de
trabalho. Sempre atuando de forma estratégica, a Unit Carreiras disponibiliza vagas de
empregos e estágios, por meio de parcerias, com renomadas empresas no Estado e no
país, além de oferecer diversos serviços, visando à capacitação profissional.
Estágio não obrigatório: é oportunizado aos discentes dos cursos ofertados,
respeitadas as legislações vigentes, a realização de estágio supervisionado não
obrigatórios, propiciando vivências no lócus de atuação profissional, de forma a
contribuir com a consolidação das relações teórico-práticas, em situação de experiência
pré-profissional. Essa atividade está vinculada a Unit Carreiras.
Programa de Bolsas e oportunidades de Financiamento Estudantil: a Unit/AL
possui programas de apoio aos seus discentes, nas diversas modalidades de ensino. Dentre
as possibilidades, tem o Programa Universidade para Todos – PROUNI, do Governo
Federal, além de outros de natureza própria, tais como bolsas de extensão para
participação em atividades, como, por exemplo, o Mentoria. Também, destaca-se o
Programa de Bolsa de Iniciação Científica, que permite introduzir os estudantes de
graduação com vocação no âmbito da pesquisa científica; Programa de Apoio a Eventos
e Capacitação, que subsidia a participação de discentes em atividades e eventos externos.
Todos os programas e ações implementadas na instituição podem receber recursos
oriundos da IES e/ou de agências de fomento e/ou parceiros institucionais. A Unit/AL
também disponibiliza aos seus discentes, formas de financiamento da educação por meio
do FIES, Pra-Valer, além de programas de descontos oriundos de convênios com
empresas.
Fidelização: o setor de Fidelização é responsável por oferecer um serviço
personalizado aos discentes, procurando entender sua necessidade, trabalhando de forma
conjunta com todos os setores da IES, buscando identificar as causas e propor melhorias
na redução quantitativa e qualitativa da evasão. Possui a função de corrigir, mediar,
coordenar, monitorar, identificar, as causas ligadas às desistências dos alunos. A área de
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Fidelização analisa as demandas dos alunos, atendidos no setor, e encaminhadas pelas
áreas demandantes, tendo como um dos papéis sinalizar para as áreas responsáveis os
motivos e necessidades identificados durante as entrevistas com os alunos no momento
do Trancamento e Cancelamento de Matrícula, para tomada de decisões especificas a fim
de reduzir a evasão.
Mobilidade Acadêmica: os discentes da IES contam com um setor destinado à
mobilidade acadêmica, propiciando aos discentes vivências e estudos em outros países.
A IES conta com uma política para tanto, estando está estruturada em um programa
específico.
Organização Estudantil: o corpo discente do Centro Universitário Tiradentes é
formado por estudantes de cursos de graduação e pós-graduação (Stricto Sensu e Lato
Sensu). A instituição apoia e incentiva a organização estudantil, proporcionando ampla
liberdade de associação. Na IES, há diversos Centros Acadêmicos que tem seu
funcionamento estabelecido por estatutos construídos pelos próprios estudantes. Em
2019, a Unit/AL pretende entregar aos discentes espaço e infraestrutura para o
funcionamento dos Centros Acadêmicos dos Cursos.
Representação Estudantil em Órgãos Colegiados: no âmbito da representação
estudantil nos órgãos colegiados, a representação discente é escolhida pelos alunos por
via democrática. Todos os órgãos colegiados, COLAPS, Núcleo de Acessibilidade e CPA
possuem representantes do segmento discente.
Ouvidoria: a comunidade estudantil conta, também, com a ouvidoria, com
suporte ao atendimento de demandas, estando ela disponível na forma presencial e online.

4.1.5.10 Política de acompanhamento de egressos

A Política de Acompanhamento de Egressos da Unit/AL orienta as ações de
relacionamento e integração entre a instituição e seus egressos, além do acompanhamento
de seu perfil profissional, social e cultural.
Esta Política propõe a criação do Programa de Acompanhamento de Egressos PAE que será responsável pelo levantamento do perfil do egresso através de pesquisas,
trazendo temas como localização regional do egresso, empregabilidade, renda mensal,
vínculo com a IES, satisfação com a formação, percepção acerca da IES durante sua
formação e necessidades em termos de educação continuada. O Programa também traz
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ações de relacionamento e integração com os egressos durante os eventos institucionais,
eventos comemorativos e encontro de egressos.
A Política de Acompanhamento de Egressos da Unit/AL objetiva estabelecer
mecanismos e formas para a integração, relacionamento e troca de experiências entre a
instituição e seus egressos, e tem por diretrizes:
I – Consolidação do Programa de Acompanhamento de Egressos;
II – Realização da Pesquisa de Acompanhamento de Egressos visando à obtenção e
atualização de informações acadêmicas e profissionais;
III – Criação de Website dinâmico e interativo que funcione como uma plataforma de
comunicação e divulgação de eventos e oportunidades;
IV – Participação em eventos institucionais;
V – Incentivo à Educação Continuada;
VI – Criação do Pacote de Vantagens em ser Egresso Unit/AL.

4.1.5.11 Política de apoio pedagógico
A Política de Apoio Pedagógico do Centro Universitário Tiradentes – Unit/AL
institui as diretrizes relativas ao atendimento e acompanhamento do processo de ensino e
aprendizagem através do assessoramento didático-pedagógicos a docentes, discentes e
gestores acadêmicos.
Esta Política tem por objetivo nortear o aprimoramento do trabalho pedagógico,
do processo de ensino e aprendizagem e dos Projetos Pedagógicos no âmbito dos cursos
de graduação e pós-graduação da instituição, de sorte a contribuir para a consecução dos
objetivos institucionais e de seus cursos, expressos no Plano de Desenvolvimento
Institucional, Projeto Pedagógico Institucional, Projetos Pedagógicos de Curso, assim
como nas Políticas da instituição.
A Política de Apoio Pedagógico é coordenada pelo Núcleo de Apoio Pedagógico
da instituição – NUAP│Unit/AL, constituído por profissionais da área pedagógica.
Esta Política institui como diretrizes para o apoio didático-pedagógico a ser
oportunizado a gestores acadêmicos, docentes e discentes da instituição:
I.

Acompanhamento didático-pedagógico do processo de ensino e aprendizagem
desenvolvido nos cursos de graduação e pós-graduação;
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II.

Apoio e orientação pedagógica aos Gestores Acadêmicos, Colegiados de Curso,
Núcleos Docentes Estruturantes - NDEs e docentes, na elaboração, execução,
avaliação e atualização dos Projetos Pedagógicos, currículos, Planos de Ensino e
Aprendizagem, Planos Integrados de Trabalho (PITs), metodologias de ensino e
de avaliação, e demais atividades didático-pedagógicas voltadas ao processo de
ensino e aprendizagem e a formação acadêmica e profissional;

III.

Orientação e apoio pedagógico aos discentes visando seu desempenho e
rendimento acadêmico, o desenvolvimento de sua aprendizagem e das
competências inerentes a formação acadêmica e profissional;

IV.

O desenvolvimento de ações e atividades articuladas entre o Núcleo de Apoio
Pedagógico – NUAP, o Núcleo de Desenvolvimento Docente – NDD, o Núcleo
de Apoio Pedagógico e Psicossocial – NAPPS, bem como entre outros setores da
instituição visando ações interdisciplinares e multiprofissionais conjuntas e
integradas, em prol do desenvolvimento do corpo docente e da aprendizagem
discente;

V.

Análise do desempenho e resultados acadêmicos nos cursos expressos tanto nas
avaliações internas quanto nas externas, contemplando a apresentação de
propostas de melhoria;

VI.

Análise e acompanhamento dos resultados da avaliação da aprendizagem discente
fornecendo suporte didático-pedagógico para a identificação das fragilidades e sua
superação;

VII.

Atuação assertiva e propositiva em relação a frequência, assiduidade e evasão dos
discentes;

VIII. Identificação e atendimento das necessidades docentes em termos de atualização
e capacitação pedagógica;
IX.

Formação continuada e capacitação docente;

X.

Orientação e acompanhamento pedagógico a docentes e discentes tanto em
relação ao processo de ensino-aprendizagem quanto aos processos de avaliação.

XI.

O planejamento e implementação de estratégias que visem o aprimoramento das
atividades didático-pedagógicas e acadêmicas dos Cursos de graduação e pósgraduação.
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4.2

Organização didático-pedagógica do curso
Em consonânica com o Projeto Pedagógico Intitucional, as Políticas Institucionais

e as Diretrizes Nacionais para os cursos de Graduação em Medicina encontra-se
estabelecida a organização didático-pedagógica do Curso de Medicina visando nortear o
desenvolvimento de sua proposta pedagógica e curricular, bem como as ações voltadas a
formação acadêmica e profissional, ao aprendizado discente e ao desenvolvimento das
competências necessárias a constituição do perfil do egresso, conforme concepção do
Cursos e seus objetivos.
Trata-se, portando, de uma organização coerente com o PPI e as Políticas
Institucionais, bem como com os objetivos do curso e da formação, na perspectiva de
assegurar a devida e necessária consistência acadêmica e didático-pedagógica ao processo
educativo.
4.2.1 Fomento a articulação entre ensino, pesquisa e extensão
Seguindo as diretrizes emanadas do PPI e das Políticas Institucionais, no Curso de
Medicina, a articulação entre o ensino, a pesquisa e a extensão é fomentada através do
estímulo à iniciação científica, às práticas investigativas e extensionistas e a participação
em eventos e cursos de extensão, como iniciativas relevantes e necessárias para assegurar
aos discentes uma formação integral, considerando suas múltiplas dimensões.
A articulação do ensino com a prática investigativa/iniciação científica, oportuniza
aos discentes do Curso de Medicina a problematização dos saberes e conhecimentos e seu
desvelamento à luz da realidade, através da compreensão dos processos e métodos de
produção do conhecimento científico e da prática da pesquisa.
Em articulação com a extensão, os saberes e conhecimentos são cotejados e
construídos pela prática social e em interação com a realidade, consubstanciando um
processo através do qual os conhecimentos acadêmicos e científicos são socializados e,
sobretudo, retroalimentados pela prática e interação com a sociedade, com as demandas
sociais e com a realidade.
O fomento dessa articulação entre o ensino, a pesquisa e a extensão ― seja
mediante a iniciação científica, as práticas investigativas e extensionistas, os trabalhos
de conclusão de curso, as atividades complementares, os projetos integradores, a
participação em eventos, a produção e publicação científica, as atividades desenvolvidas
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pelos docentes no âmbito de suas disciplinas ― oportuniza o enriquecimento da formação
acadêmica e profissional, o desenvolvimento da aprendizagem e das competências ineres
ao perfil profissional, em interação e sintonia com as demandas da sociede e do mercado
de trtabalho.
Essas atividades são desenvolvidas no âmbito do Curso de Medicina através das
disciplinas de Integração Ensino Serviço e Comunidade (IESC); Práticas Ambulatoriais
do quinto ao oitavo período; estágios obrigatórios supervisionados, através da realização
do Trabalho de Conclusão de Curso, através da integralização de atividades
complementares, entre outras iniciativas desenvolvias pelos docentes no âmbito das
disciplinas sob sua responsabilidade.
As Políticas e Programas Institucionais voltados à iniciação científica, à produção
científica, à extensão, à realização de eventos e ao apoio para a participação em eventos,
contempla, através de editais publicados periodicamente, a participação dos discentes e
docentes do Curso, oportunizando a atividade científica, contribuindo para a troca de
experiências, a socialização de suas produções acadêmicas e incentivando a formação para
a autonomia intelectual. Dentre estas iniciativas podemos citar:
Programa de Bolsas de Iniciação Científica - PROBIC e o Programa
Voluntário de Iniciação Científica - PROVIC, dos quais podem participar professores
e alunos do Curso, tem o objetivo de contribuir para a formação de recursos humanos na
área de pesquisa, introduzir e/ou disseminar a pesquisa na graduação, despertar o interesse
pela pesquisa e incentivar alunos com potencial para ser pesquisador, bem como
proporcionar a iniciação no método científico e nas técnicas próprias de cada área,
estimulando o desenvolvimento da criatividade na ciência, mediante orientações de
pesquisadores qualificados;
Programa de Bolsa de Iniciação Tecnológica (PROBIT) - concede bolsas de
iniciação tecnológica, que permitem introduzir os estudantes de graduação com vocação
no âmbito da inovação tecnológica;
Programa de Apoio a Eventos e Capacitação (PAEC) – subsidia a participação
de discentes e docentes da IES, visando ao aperfeiçoamento contínuo e o
desenvolvimento Institucional. O auxílio financeiro é destinado à participação em
atividades acadêmicas, eventos, seminários, congressos ou capacitações, de relevância
para a área de atuação na Instituição, aplicando-se às modalidades graduação e pósgraduação;
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Programa de Bolsas de Iniciação à Extensão (PROBEX) – concede bolsas de
iniciação às atividades de extensão, permitindo introduzir os estudantes de graduação com
vocação no âmbito da atividade extensionista com a finalidade de atender as demandas
de responsabilidade social e integrar a comunidade acadêmica com a população; de
caráter anual;
Programa Voluntário de Iniciação à Extensão (PROVEX) – permite
aprimorar o processo de formação de estudantes de graduação para o desenvolvimento de
projetos no âmbito da atividade extensionista através da interação entre docentes e
comunidade, levantando demandas e criando estratégias de ações que possam atender as
necessidades da população e agregar para o aprendizado dos acadêmicos; de caráter
anual;
Programa de Promoção da Diversidade e Minorias (PPDM) – apoia projetos,
eventos e cursos livres e/ou de curta duração que valorizem a defesa e promoção dos
direitos humanos e da igualdade étnico-racial/e ações afirmativas; tem como prioridade
desenvolver o senso crítico dos estudantes no que diz respeito aos valores morais e éticos
que envolvem igualdade social como um todo, de caráter semestral;
Programa de Valorização da Saúde e Meio Ambiente (PVSMA) – apoia
projetos, eventos e cursos livres e/ou de curta duração e cursos livres e/ou de curta duração
que valorizem a defesa e promoção da Saúde e do Meio Ambiente; tem como prioridade
desenvolver competências e provocar reflexões a respeito da responsabilidade sócio
ambiental, sustentabilidade, de caráter anual;
Programa de Incentivo à Memória, Esporte, Cultura e Arte (PIMECA) –
apoia projetos, eventos e cursos que valorizem a defesa e promoção da Memória Cultural,
Esporte, da Produção Artística e do Patrimônio Cultural. Sua importância é primordial
para a manutenção dos valores culturais em suas diferentes formas e âmbitos e tem como
prioridade desenvolver competências e reflexões na formação profissional com senso
crítico sociocultural;
Semanas de Pesquisa - SemPesq e as Semanas de Extensão – SEMEX:
realizadas anualmente, uma em cada semestre, têm como objetivo fomentar a pesquisa e
a extensão, oportunizar a interlocução entre a comunidade acadêmica e a sociedade,
socializar as experiências e a produção acadêmica, oportunizar o debate e a prática da
interdisciplinaridade, prestar contas a comunidade acadêmica e a sociedade, dando
conseção aos objetivos da instituição e de seus cursos;
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Cadernos de Graduação e Revista Interfaces Científicas - têm como finalidade
oportunizar a publicar a produção acadêmico-científica dos alunos e professores. Estes
periódicos, publicados pela Editora Tiradentes, tem periodicidade semestral e sua
publicação é feita por meio dos conselhos editoriais/setoriais;
Fórum de Desenvolvimento Regional – realizado anualmente, sempre no mês
de maio, oportuniza a integração e a interlocução entre as comunidades acadêmica e
externa, mediante o desenvolvimento de iniciativas extensionistas em prol do
desenvolvimento regional e da aprendizagem discente;
Mostra de Práticas Integradoras – realizada semestralmente com o objetivo de
apresentar, junto à comunidade acadêmica, público externo e profissionais das diferentes
áreas de atuação, os trabalhos desenvolvidos ao longo do semestre letivo no âmbito das
práticas e dos projetos integradores dos cursos de graduação da Unit/AL, fomentando a
cultura da integração curricular, da interdisciplinaridade, do estímulo ao desenvolvimento
de competências, da transversalidade e do fortalecimento da tríade ensino-pesquisaextensão, aliados à criatividade e inovação acadêmicas;
Unit Social – este programa agrega uma série de projetos e ações organizadas pela
IES e por seus cursos, desenvolvendo atividades nas áreas de educação, saúde, cultura,
direitos, etc., em interação com a sociedade visando a formação discente e o
desenvolvimento regional.
Semana Científica da IESC – evento de cunho científico envolvendo pesquisa,
extensão e palestras com direcionamento para o Sistema Único de Saúde, Saúde básica,
participação das comunidades Quilombolas, Indígenas e da Sociedade em Geral e
Comunidade Acadêmica.
Por meio dessas iniciativas, o Centro Universitário Tiradentes e o curso de
Medicina buscam constituir um espaço de diálogo entre os membros da comunidade
acadêmica e a sociedade, possibilitando a socialização das práticas de pesquisa e
extensão, bem como o estímulo à ampliação destas.

4.2.2 Fomento a articulação entre teoria e prática

A formação acadêmica e profissional no Curso de Medicina desenvolve-se
contemplando a realização de uma prática didático-pedagógica orientada à mobilização
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de conhecimentos em articulação com as habilidades e as atitudes necessárias à
identificação e resolução de problemas.
Neste sentido, a prática didático-pedagógica no Curso fomenta a articulação entre as
atividades teóricas e práticas através das disciplinas curriculares, do estágio obrigatório e
não-obrigatório, da monitoria, dos projetos integradores, das atividades de extensão, da
iniciação científica e práticas investigativas, dos trabalhos de conclusão de curso, da
realização da Mostras de Práticas Integradoras, de visitas técnicas, de eventos, dentre
outros.
Assim sendo, as práticas didático-pedagógicas privilegiam o desenvolvimento de
competências, caracterizadas pelo exercício de ações que possibilitem e estimulem a
aplicação dos saberes, conhecimentos, conteúdos e técnicas para intervenção na realidade
profissional e social, na resolução de problemas e nos encaminhamentos criativos
demandados por fatores específicos. Dentre as competências gerais a serem
desenvolvidas, destacam-se:
Tomada de decisão;
Enfrentamento e resolução de problemas;


Pensamento crítico e criativo;



Domínio de linguagem;



Construção de argumentações técnicas;



Autonomia nas ações e intervenções;



Trabalho em equipe;



Contextualização de entendimentos e encaminhamentos;



Relação Competências/Conteúdos.

4.2.3 Interdisciplinaridade e integração curricular
O prática didático-pedagógica desenvolvida no Curso de Medicina, promove situações de
aprendizagem observando a interdisciplinaridade visando o desenvolvimento progressivo
de sua autonomia intelectual, bem como das competências inerentes a sua formação
acadêmica e profissional.
Como fator de aprendizagem significativa, a interdisciplinaridade pressupõe a
interação e interconexão entre os saberes e conhecimentos trabalhados nas áreas do
conhecimento, currículo, disciplinas e unidades programáticas, em resposta a
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fragmentação e sobreposição do conhecimento, possibilitando um processo de formação
integrado, abrangente e multidimensional.
A interdisciplinaridade oportuniza a contextualização e problematização do
conhecimento, o diálogo e a mobilização de saberes necessários para o desenvolvimento
de competências e a resolução de problemas. Operacionalizada por meio da
complementariedade de conceitos e intervenções entre as unidades programáticas de um
mesmo campo do saber e entre diferentes campos, dialeticamente provocada através de
conteúdos e práticas que possibilitem a diminuição da fragmentação do conhecimento e
saberes, em prol de um conhecimento relacional e aplicado à realidade profissional e
social.
Uma prática pedagógica integradora, baseada na interdisciplinaridade, contribui
para a construção da ressignificação da aprendizagem, de forma a superar a fragmentação
e sobreposição do conhecimento.
Curso de Medicina fomenta a interdisciplinaridade e a integração curricular
mediante o desenvolvimento de estratégias pedagógicas integradoras, tais como:
a) desenvolvimento de projetos integradores, com temáticas definidas;
b) oferta de disciplinas de natureza teórico-práticas perpassando o currículo e
contemplando a articulação de saberes;
c) estimulo a realização de atividades que proporcionem o estudo, discussão e
problematização de casos contemplando a articulação de conhecimentos;
d)

utilização

de

recursos

didático-pedagógicos

que

possibilitem

a

contextualização/problematização do conhecimento numa perspectiva interdisciplinar
(textos, reportagens, vídeos, sites, produções artísticas, etc.);
e) estimulo a prática investigativa e extensionista;
f) realização de visitas técnicas, participação em eventos, realização de atividades
complementares, etc.

4.2.4 Flexibilização curricular

Em consonância com o PPI, a organização didático-pedagógica do Curso de Medicina,
contempla a flexibilização curricular através de mecanismos presentes no currículo do
curso, tais como disciplinas optativas e eletivas, atividades complementares,
desenvolvimento de práticas investigativas e extensionistas, desenvolvimento de projetos
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integradores, temas transversais, bem como através de extraordinário aproveitamento de
estudos, demonstrado por meio de avaliações e outros instrumentos específicos, aplicados
por banca examinadora especial, conforme normas legislação e norma institucional.
Este Projeto Pedagógico contempla o desenvolvimento de estratégias que
oportunizam aos discentes escolhas em termos de organização de seus estudos, segundo
seu perfil, interesse e motivações, de forma a proporcionar ao mesmo sua progressiva
autonomia e o enriquecimento de sua formação acadêmica e profissional.
As disciplinas optativas e eletivas são ofertadas objetivando proporcionar a
construção do percurso acadêmico, enriquecendo e ampliando o currículo; oportunizar a
vivência teórico-prática de disciplinas em cursos que pertencem à mesma área ou área
afim; e possibilitar a ampliação de conhecimentos teórico-práticos que aprimorem a
qualificação acadêmico-profissional.
As Atividades Complementares por sua vez favorecem a flexibilização porque
oportunizam ao discente sua inserção em diversas atividades que complementam e
enriquecem sua formação acadêmica e profissional mediante sua participação em
atividades de pesquisa, extensão, participação e organização de eventos, publicações,
atividades culturais e de responsabilidade social, etc., contribuindo para o
desenvolvimento de sua autonomia e maturidade mediante a realização de escolhas
individuais que lhes permita a organização de seus estudos e o desenvolvimento de sua
formação.

4.2.5 Temas transversais
Para acompanhar as mudanças que ocorrem no mundo, torna-se necessário o
desenvolvimento de temáticas de interesse da coletividade, extrapolando a abrangência
dos conteúdos programáticos das disciplinas. Nesse contexto, conforme preconizado no
PPI, os temas transversais ampliam a ação educativa, adequando-se a novos processos
exigidos pelos paradigmas atuais e as novas exigências da sociedade, do conhecimento,
dos serviços e da informação.
Desse modo, por meio da transversalidade são abordadas as questões de interesse
comum da coletividade, dentre os quais tecnologias da informação, educação das relações
étnico-raciais e afrodescendentes, meio ambiente, formação humanista e cidadã,
desenvolvimento sustentável, preservação cultural, diversidade, inclusão social,
empreendedorismo, etc.
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A temática da educação ambiental é desenvolvida no Curso de Medicina no âmbito
da disciplina IESC. Como se trata de um tema transversal, o mesmo pode ser
desenvolvido nas demais disciplinas do curso a partir do planejamento do trabalho
docente, a partir de práticas investigativas e extensionsitas, atividades complementares,
etc.
As questões relacionadas a temática das Relações Étnico-raciais e da História e
Cultura Afro-Brasileira e Indígena são contempladas no Curso através das Core
Disciplines e mediante a promoção atividades acadêmicas que perpassam de forma
transversal os conteúdos das disciplinas, realizando atividades de pesquisa e de extensão
e, de forma direta, em conteúdos de disciplinas como Fundamentos Antropológicos e
Sociológicos e Filosofia e Cidadania.

Essa temática promove a ampliação dos

conhecimentos acerca da formação destas sociedades e da sua integração nos processos
físico, econômico, social e cultural do Brasil e suas particularidades culturais e regionais.
A temática da Educação em Direitos Humanos, tendo como objetivo central a
formação para a vida e para a convivência em sociedade é contempldada pela
transversalidade, por meio de temas relacionados aos Direitos Humanos e tratados
interdisciplinarmente; como um conteúdo específico na disciplina Filosofia e Cidadania;
de maneira mista, ou seja, combinando transversalidade e interdisciplinaridade, nos
demais componentes, a exemplo das atividades complementares, de extensão, e de
pesquisa, desenvolvidas ao longo do curso.
Os temas transversais para o curso consideraram os seguintes aspectos:
•

Propositura a partir de discussões fundamentadas no corpo docente
envolvido em cada ação;

•

Clara associação com demandas sociais e institucionais nos âmbitos
nacional, regional e local;

•

Identificação de temas atuais e complementares às políticas públicas de
relevância social (inclusão, ampliação da cidadania, políticas afirmativas,
acessibilidade, formação ética, ecologia e desenvolvimento etc.).

4.2.6 Atividades complementares
Para configurar um profissional médico comprometido com a realidade social,
com a organização do setor saúde e com a própria profissão, o Curso de Medicina do
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Centro Universitário Tiradentes propõe ações que integrem e propiciem transformações
no pensar e fazer, implicando em um ensino de qualidade. Para tanto, visando enriquecer
e complementar mais a sua formação, o aluno de medicina é constantemente estimulado
a participar de programas de iniciação científica, monitorias, extensão, atividades
extracurriculares e programas de atendimento à comunidade entre outros. A estas
atividades é somado o estímulo para participação, também, em seminários, jornadas,
reuniões científicas, simpósios e congressos (com ou sem a apresentação de trabalhos
científicos).
Essa característica propicia a atualização constante do aluno, criação do espírito
crítico e que conduz a uma maior busca pelo saber na graduação, ampliando práticas
pedagógicas, articulando ensino/pesquisa/assistência/extensão e, consequentemente
integrando a graduação e a pós-graduação. Deste modo podemos entender que as
atividades complementares fortalecem a formação do médico, permitindo ao aluno
aprimorar-se por meio de atividades que lhe despertam mais interesse.
As Atividades Complementares devem perfazer 5% da carga horária do currículo e
possuem a característica de serem atemporais, respeitando o tempo de cada aluno,
mantendo coerência com a proposta curricular institucional. Então, podem ser
desenvolvidas durante todos os semestres, devendo estar completa até o final do curso de
graduação, sendo suas normas regulamentadas pelo colegiado do curso.
Conscientes de que os conhecimentos são produzidos em diferentes e variados momentos
e de que em uma área tão complexa como a relacionada ao processo saúde/doença
poderíamos trabalhar com vários enfoques, em nossa instituição serão contempladas
como atividades complementares no curso de medicina as seguintes atividades descritas
abaixo:
I - Monitorias (voluntária ou remunerada);
II - Disciplinas cursadas fora do âmbito da estrutura curricular do curso;
III - Estágios Extracurriculares;
IV - Iniciação Científica;
V - Participação em Congressos, seminários, simpósios, jornadas, semanas cursos e
minicursos;
VI - Publicação de trabalho científico em Anais de Congressos Internacionais, Nacional,
Regional e Local;
VII - Apresentação de trabalho científico, autoria ou coautoria, apresentado em eventos:
Internacionais, Nacional, Regional e Local;
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VIII - Publicação de artigo científico completo publicado em periódico especializado,
com qualificação CAPES;
IX - Visitas técnicas fora do âmbito curricular;
X - Artigo publicado em periódicos científicos indexados;
XI - Autoria ou coautoria de livro;
XII - Participação na organização de eventos científicos;
XIII - Participação em programas de extensão promovidos pelo Centro Universitário
Tiradentes ou Órgãos Oficiais;
XIV - Participação em Cursos de Extensão e similares patrocinados pelo Centro
Universitário Tiradentes ou Órgãos Oficiais;
XV - Participação em jogos esportivos de representação estudantil;
XVI - Prestação de serviços e atividades comunitárias, através de entidade beneficente ou
organização não governamental, legalmente instituída, com a anuência da coordenação
do curso e devidamente comprovada;
XVII - Participação em atividades comunitárias que configurem em consonância com as
temáticas abordadas pelo curso;
XVIII - Participação em palestra ou debate de mesas redondas e similares promovidos
pelo Unit ou Órgãos Oficiais;
XIX - Fóruns de Desenvolvimento Regionais promovidos pelo Centro Universitário
Tiradentes ou Órgãos Oficiais;
XX - Participação em cursos de idiomas durante a graduação;
XXI – Ligas Acadêmicas de Medicina.
XXII – Participação em estudos e órgãos colegiados.
As disciplinas optativas, por integralizarem a matriz curricular do curso não são
consideradas Atividades Complementares.
As atividades Complementares devem ser desenvolvidas no decorrer do curso, sem
prejuízo da frequência e aproveitamento nas demais atividades.
Os alunos devem integralizar 400 horas relógio, sob a forma de Atividades
Complementares.
A conclusão do curso está condicionada à integralização da carga horária destinada às
Atividades Complementares, sendo a mesma registrada em Histórico Escolar.
A solicitação para o cômputo da carga horária das Atividades Complementares é de
inteira responsabilidade do aluno, mediante requerimento apresentado ao Departamento
de Assuntos Acadêmicos – DAA, com os documentos comprobatórios.
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Para reconhecimento e validação das atividades o aluno deverá comprovar por meio de
certificados de valor reconhecido a sua atividade complementar junto a Coordenação do
curso.
As Atividades Complementares do Curso de Medicina do Centro Universitário Tiradentes
estão regulamentadas em Regulamento Específico.

4.2.7 Monitoria
O Programa de Monitoria do Centro Universitário Tiradentes tem como objetivo
oportunizar ao discente o desenvolvimento de atividades e experiências acadêmicas,
visando aprimorar e ampliar conhecimentos fundamentais para a sua formação
profissional, estimulando sua vocação didático-pedagógica e científica.
A monitoria pode ser remunerada ou voluntária, na qual fica estabelecida uma carga
horária semanal a ser cumprida pelo discente (monitor), cujo programa é elaborado pelo
docente responsável, constando todas as atividades que deverão ser desenvolvidas de
acordo com os objetivos da disciplina e funções pertinentes à monitoria.
A monitoria permite que o discente desenvolva as competências da docência e da
pesquisa, além de aproximá-lo do contexto da formação profissional. Os estudantes do
Curso de Medicina da Unit/AL tem a oportunidade de participar dos Editais de Monitoria
lançados todos os anos, contemplando as vagas e as disciplinas indicadas pela
Coordenação do Curso, observando-se o o Programa de Monitoria da Unit.
Os alunos são selecionados mediante entrevista, análise do histórico escolar e por uma
prova escrita e prática com conteúdos que versem sobre a disciplina. Ao iniciar a
atividade, os alunos desenvolverão atividades de estudo, aplicação de estudos dirigidos e
aplicação de técnicas de estudo.

4.2.8 Nivelamento e formação complementar
O Centro Universitário Tiradentes, comprometido com a aprendizagem dos
estudantes, implementou o Programa de Formação Complementar e de Nivelamento
discente, cujos objetivos são:
- oferecer, por meio de disciplinas especiais conteúdos básicos e complementares
a todos os cursos da instituição;
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- promover a ampliação de conhecimentos por meio da constante atualização do
processo formativo;
- contribuir para a flexibilização curricular e possibilitar o exercício da reflexão
em grupos heterogêneos quanto à formação básica e complementar.
Os cursos de nivelamento são ofertadas observando-se os insumos gerados pela
avaliação diagnóstica, de acordo com a necessidade dos discentes, propiciando o acesso
aos conhecimentos básicos em disciplinas fundamentais ao desenvolvimento dos estudos
acadêmicos.
Já os cursos de Formação Complementar, favorecem a complementaridade e
atualização dos conhecimentos necessários ao acadêmico nas diversas áreas de formação.
Vale ressaltar que esses cursos são ofertados a cada semestre, sem custos para os alunos,
com programas, conteúdos e metodologias desenvolvidos junto a práticas didáticas
inovadoras que estimulam a aprendizagem de forma diferenciada.
Assim sendo, esses cursos contribuem para a efetividade do acesso à formação,
bem como para a permanência do discente no ensino superior, visto que por esses
mecanismos o discente tem a oportunidade de sanar lacunas no processo de
aprendizagem, que poderiam levar a sua evasão escolar.

4.2.9 Estágio supervisionado e práticas profissionais

4.2.9.1 Estágio obrigatório supervisionado (internato)
Nos últimos dois anos do Curso, do 9º ao 12º período, os alunos realizam o
estágio curricular obrigatório e supervisionado (Internato) que foi construído nas bases
legais das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN’s – Resolução CNE/CES n° 3 de 20
de junho de 2014), do Programa Mais Médicos (Lei n° 12871 de 22 de outubro de
2013), foi considerado a Lei da criação do Sistema Único de Saúde (Lei n° 8080) e as
Diretrizes da Lei do Estágio 11788/11.
Os alunos verificam o aprendizado adquirido do primeiro ao oitavo período e
vivenciam de forma supervisionada a prática clínica nas áreas de especialidades básicas
clínica e cirúrgica, urgência/emergência, saúde mental e do idoso e saúde básica na
comunidade.
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Tabela 23-Estágios de Internato com respectivas cargas horárias (horas relógio)
INTERNATO
ESTÁGIOS OBRIGATÓRIOS - 4 SEMESTRES
9º Semestre
9.1. Saúde da Criança I (Pediatria Geral)
9.2. Saúde do Adulto I (Clínica Médica)
9.3. Saúde da Mulher I (Obstetrícia)
Total no Semestre
10º Semestre
10.1. Saúde da Criança II (Neonatologia)
10.2. Saúde do Adulto II (Clínica Cirúrgica)
10.3. Saúde da Mulher II (Ginecologia)
Total no Semestre
11º Semestre
11.1. Saúde do Adulto III (Cuidado ao Paciente Crítico)
11.2. Saúde do Adulto IV (mental e idoso)
11.3. Medicina de Família e Comunidade I
Total no Semestre
12º Semestre
12.1. Medicina de Família e Comunidade II
12.2. Urgência e Emergência I (UPA)
12.3. Urgência e Emergência II
Total no Semestre
TOTAL DO INTERNATO

SEMANAS
24 Semanas
8 semanas
8 semanas
8 semanas
24 semanas
24 Semanas
8 semanas
8 semanas
8 semanas
24 semanas
24 Semanas
8 semanas
8 semanas
8 semanas
22 semanas
24 Semanas
8 semanas
8 semanas
8 semanas
24 semanas
72 semanas

CARGA
HORÁRIA
30h semanais
240 h
240 h
240 h
720 h
30h semanais
240 h
240 h
240 h
720 h
30h semanais
240 h
240 h
246 h
726 h
30h semanais
240 h
234 h
240 h
714 h
2880 h

4.2.9.1.1 Cenários de prática e respectivos parceiros gestores
ESTÁGIOS DE INTERNATO - 9º SEMESTRE
Unidade Curricular
CENÁRIOS
CENÁRIOS DO
DE PRÁTICA
SUS
Saúde da Criança I
Enfermaria de Pediatria
HOSPITAL
(Pediatria Geral)
Pronto Socorro de Pediatria
Conveniado
Ambulatório de Pediatria
Hospital Veredas /
Geral
HGE
Saúde do Adulto I
(Clínica Médica)

Enfermaria de Clínica
Médica
Ambulatório de Clínica
Médica

Hospital Veredas

Saúde da Mulher I
(Obstetrícia)

Enfermaria de Obstetrícia e
Sala de Parto
Admissão /PS
Ambulatório de Pre – Natal

Hospital Veredas

GESTORES
PARCEIROS
Privado /
Secretaria
Estadual de
Saúde/Ministério
da Saúde
PrivadoFilantrópico /
Secretaria
Estadual de
Saúde/ MS
PrivadoFilantrópico /
Secretaria
Estadual de
Saúde/MS

ESTÁGIOS DE INTERNATO - 10º SEMESTRE
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Unidade Curricular
Saúde da Criança II
(Neonatologia)

CENÁRIOS
DE PRÁTICA
Alojamento Conjunto/ Sala
de Parto/UTI neonatal
Ambulatório – Baixo Peso
Ambulatório - Puerpério

CENÁRIOS DO
SUS
Hospital Veredas

Saúde do Adulto II
(Clínica Cirúrgica)

Enfermaria de Cirurgia
Geral e Centro Cirúrgico,
Ambulatório de Cirurgia

Hospital Veredas

Saúde da Mulher II
(Ginecologia)

Enfermaria de Ginecologia
Geral, Ambulatório
Ginecologia

Hospital Veredas

ESTÁGIOS DE INTERNATO - 11º SEMESTRE
Unidade Curricular
CENÁRIOS
CENÁRIOS DO
DE PRÁTICA
SUS
Saúde do Adulto III
Hospital/UPA
Hospital Veredas
(Cuidado ao Paciente
/UPA
Crítico)

Saúde do Adulto IV
(Saúde Mental e do
Idoso)

Ambulatório de S.
Mental/CAPS
Ambulatório de
Geriatria/enfermaria

Hospital Veredas /
CAPS

Medicina de Família e
Comunidade I

UBS/PSF/SAD (serviço de
atendimento domiciliar)

UBS/PSF/SAD

GESTORES
PARCEIROS
PrivadoFilantrópico /
Secretaria
Estadual de
Saúde/MS
PrivadoFilantrópico /
Secretaria
Estadual de
Saúde/ MS
PrivadoFilantrópico /
Secretaria
Estadual de
Saúde/ MS
GESTORES
PARCEIROS
PrivadoFilantrópico /
Secretaria
Municipal e
Estadual de Saúde
PrivadoFilantrópico /
Secretaria
Municipal e
Estadual de Saúde
Secretaria
Municipal de
Saúde

ESTÁGIOS DE INTERNATO - 12º SEMESTRE
DISCIPLINA
CENÁRIOS
CENÁRIOS DO
GESTORES
DE PRÁTICA
SUS
PARCEIROS
Medicina de Família e
Unidades de Atenção
UBS’s/
Secretaria
Comunidade II
Primária, Unidades de Saúde PSF/Coordenação de
Municipal de
(Assistência e Gestão
da Família
regulação e Gestão
Saúde/Secretaria
em Saúde)
Centro de Gestão e regulação
da Secretaria
Estadual de Saúde
da SESAU
Estadual de Saúde
Urgência e Emergência
Unidades de Pronto
UPA Trapiche
Secretaria
I
Atendiemento - UPA
UPA Benedito
Municipal de
Bentes
Saúde/OS
UPA Francês
Pronto Atendimento
do Hospital Ib Gatto
Falcão
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Urgência e Emergência
II

Unidade de Emergência

Unidade de
Emergência do
Estado

Secretaria
Estadual de Saúde

Além desses cenários de prática acima descritos, vale ressaltar a oportunidade do
estágio curricular obrigatório a partir do programa de estágio opcional do internato
médico em parceria da UNIT com convênio com o Hospital Alemão Oswaldo Cruz – São
Paulo – BRASIL.
Ainda é oportunizado aos discente que estão no internato médico um Clerkship
for Medical Students (Internato de Medicina nos Estados Unidos) que objetiva a vivência
de internato no exterior, em Massachusetts, Estados Unidos, para aquisição de novos
conhecimentos, competências e habilidades pertinentes a cada área de formação, no
exercício pleno do protagonismo estudantil global. O programa é o resultado de parceria
entre o Tiradentes Institute e a Rede de Clínicas do Cambridge Health Alliance (CHA)
intermediado pela University of Massachusetts Boston (UMASS Boston), universidade
na qual o Tiradentes Institute está localizado em Boston, Estados Unidos.

4.2.9.1.2 Matriz por competências
A matriz de competências para o internato do curso de Medicina do Centro
Universitário Tiradentes é apresentada unicamente para os dois anos do internato com a
perspectiva de exigir o máximo do exercício de identificar objetivos de aprendizagem
essenciais (core competencies) em cada competência geral, sob pena de não conter o
detalhamento desejado por cada grupo de especialistas. Essa deve ser a base para o
desenvolvimento de propostas customizadas para cada grande área: saúde do adulto,
saúde da criança e saúde da mulher.
Atenção à Saúde + Conhecimento e Habilidades Médicas
Resultados Esperados:
Capacidade para obter informações, indicar exames complementares, interpretá-los, fazer
avaliações e formular diagnósticos diferenciais, manejar terapêuticas para pacientes, e
trabalhar em equipe para prover um cuidado focado na necessidade do paciente.
Capacidade para realizar ações de prevenção, promoção, proteção, e reabilitação da saúde,
tanto no nível individual quanto coletivo, provendo atenção e cuidado de modo apropriado e
efetivo.
Capacidade de demonstrar conhecimento sobre ciências biomédicas, clínicas,
epidemiológicas, e sócio comportamentais e a aplicação deste conhecimento para o cuidado
apropriado e efetivo do indivíduo e da comunidade.
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Demonstrar conhecimento sobre ciências biomédicas básicas e clínicas, epidemiologia e
ciências sociais e sua aplicação no cuidado ao paciente e às comunidades.
Habilidade para a realização dos procedimentos necessários ao cuidado da criança, do adulto,
do idoso e da mulher.
Capacidade para realizar seu trabalho dentro dos mais altos padrões de qualidade tendo em
conta que a responsabilidade da atenção à saúde não se encerra com o ato técnico, mas sim,
com a resolução do problema de saúde.
Competência específica: Obtenção de informações do paciente e seus familiares.
Ao final do estágio o estudante deverá ser capaz
Oport. de
Métodos de
de:
Aprendizagem
Avaliação
- Realizar a anamnese completa e direcionada para
a criança, adulto, idoso e a mulher.
- Realizar o exame físico geral e específico, com
Mini Cex;
ênfase nas peculiaridades observadas no exame Prática Clínica;
Global Rating;
físico da criança, adulto, idoso e da mulher.
“Feedback” do
Observação direta
preceptor
- Identificar componentes do exame físico que são
críticos para aquele caso clínico
- Identificar e reportar adequadamente os achados
anormais e reportá-los de forma apropriada
Prática Clínica;
- Revisar as anotações do prontuário e obter
Relatos de
Observação direta;
informações necessárias para a compreensão do
Casos para
Global Rating;
caso clínico e a posterior tomada de decisão
tutorial ou visita
clínica
Prática Clínica;
Global Rating;
- Documentar e manter anotações clínicas
“Feedback” do
Revisão de
apropriadas e legíveis.
preceptor
prontuário
Competência específica: Análise da informação, indicação e interpretação de exames
complementares e formulação de hipóteses e tomada de decisões.
Ao final do estágio o estudante deverá ser capaz de:
Oportunidade de
Métodos de
Aprendizagem
Avaliação
- Avaliar o paciente e a partir das informações obtidas:
formular hipóteses diagnósticas e diagnóstico
diferencial para as condições clínicas mais prevalentes.
- Indicar exames complementares apropriados para o
Prática Clínica;
caso, considerando o contexto e os recursos disponíveis
Discussão de
(tecnológicos e financeiros).
mini-Cex;
Casos;
- Interpretar os resultados dos exames complementares
Observação
“Feedback” do
na elaboração do diagnóstico e do plano terapêutico.
direta
preceptor; Aulas;
Prova teórica
- Reconhecer a necessidade de obter consentimento do
Seminários;
paciente e/ou responsáveis para realização dos exames
“Feedback” do
necessários à investigação diagnóstica.
preceptor
- Tomar decisões baseado nas informações obtidas,
preferências do paciente, julgamento clínico e
evidências científicas atualizadas – (vide Tomada de
Decisões).
Competência específica: Plano terapêutico e de cuidados
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Ao final do estágio o estudante deverá ser capaz de:
- Elaborar um plano terapêutico completo para as
condições prevalentes incluindo as urgências e
emergências em crianças, adultos, idosos e mulher.
- Demonstrar raciocínio clínico no manejo de pacientes
com comorbidades.
- Aconselhar e educar pacientes e familiares sobre temas
relevantes que contribuam para a prevenção de agravos,
promoção e recuperação da saúde
- Reconhecer a autonomia do paciente e, portanto, a
necessidade de obter consentimento para a realização do
tratamento proposto.
- Reconhecer o objetivo descrito acima como uma das
ações básicas de boas práticas e de minimização de
demandas judiciais contra o profissional médico
- Compreender a importância do agendamento de
retornos para seguimento do paciente sempre que
necessário.
- Utilizar linguagem leiga e compreensível ao paciente e
familiares.
- Manter comportamento respeitoso e cuidadoso para
com o paciente e familiar

Oport. de
Aprendizagem

Prática Clínica;
Discussão de
Casos;
Aulas teóricas;
Seminários;
Tutoriais;
“Feedback” do
preceptor

Métodos de
Avaliação
OCE;
Mini CEx
Global Rating
Prova teórica
Teste de
Progresso
Portfolio
Global Rating
Observação
direta
Prova teórica
Global Rating
Observação
direta
Mini Cex

Competência específica: Demonstrar conhecimento e habilidades necessários ao cuidado da
criança, do adulto, do idoso e da mulher.
Ao final do estágio o estudante deverá ser capaz de:
Oport. de
Métodos de
Aprendizagem
Avaliação
- Compreender e aplicar as ciências básicas e clínicas
Aulas teóricas
apropriadas para a prática médica.
Prova teórica
TBL
Avaliação
- Compreender e aplicar as noções de epidemiologia e
Discussão de
Processual
mecanismos fisiopatológicos das condições clínicas
Casos
prevalentes na atenção e cuidado à saúde da criança,
adultos e da mulher.
- Compreender como a nutrição, hábitos pessoais de
Conferências
vida e medidas preventivas podem influenciar no estado
TBL
de saúde ou doença do indivíduo e da população
Prova teórica
Discussão de
- Reconhecer e compreender o poder da metodologia
Avaliação
Casos
científica em estabelecer relação de causa e efeito em
Processual
“Feedback” do
condições que afetam a saúde humana.
mini-Cex
preceptor
- Reconhecer a eficácia de terapias tradicionais e não
tradicionais.
Tutoriais
- Demonstrar pensamento crítico e analítico na
Processual
Discussão de
abordagem de situações clínicas.
Prova teórica
Casos
Avaliação
- Interpretar os achados clínicos e laboratoriais das
Mini CEx
Prática Clínica
condições clínicas prevalentes.
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- Elaborar diagnóstico diferencial e compreender as
medidas terapêuticas e preventivas nas condições mais
prevalentes na atenção básica em saúde.
- Conhecer e aplicar os fundamentos para uma adequada
prescrição médica.
- Aplicar conhecimentos sobre os agentes
farmacológicos utilizados no tratamento das condições
patológicas mais prevalentes.
- Conhecer as políticas públicas nacionais e regionais
que estruturam ações direcionadas para a promoção,
recuperação e atenção à saúde do indivíduo e da
comunidade
- Preencher corretamente os formulários e documentos
relacionados as ações medicas (Declarações de nascido
vivo, de óbito, e notificações doenças compulsórias,
AIH, APAC, etc)

Discussão de
Casos
Tutoriais
Aulas teóricas
Seminários
“Feedback” do
preceptor

Avaliação
cognitiva
Teste de
Progresso
Prática Clínica
OSCE
Discussão de
Observação
Casos
Direta
Aulas teóricas
Prova teórica
Avaliação
- Compreender a base teórica para a indicação e
Aulas teóricas
cognitiva
realização dos procedimentos elencados nos planos de
Prática Clínica
Teste de
ensino de cada estágio – (vide Estágios internato).
Tutoriais
Progresso
OSCE
- Demonstrar habilidade para realizar com proficiência
Prática Clínica
OSCE
os procedimentos elencados no plano de ensino de cada
Laboratório
Mini CEx,
estágio do internato – (vide Estágios internato).
Habilidades,
OSPE
Tomada de Decisões + Educação Permanente e Aprendizagem Baseada na Prática:
Resultados esperados:
Capacidade para tomar decisões visando o uso apropriado, eficácia e custo-efetividade, da força
de trabalho, de medicamentos, de equipamentos, de procedimentos e de práticas.
Capacidade para avaliar, sistematizar e decidir as condutas mais adequadas, baseadas em
evidências científicas, aplicando-as ao cuidado do paciente e da comunidade.
Reconhecer a necessidade de aprender continuamente, tanto na sua formação, quanto na prática
profissional futura.
Reconhecer sua responsabilidade e compromisso com a sua educação e o treinamento das futuras
gerações de profissionais, facilitando o aprendizado de outros profissionais de saúde no ambiente
de trabalho em equipe.
Capacidade de avaliar o próprio desempenho (auto-avaliação) no cuidado dos pacientes e
continuamente reconhecer o que “não sabe” (lacunas) e buscar a superação.
Competência específica: Capacidade para tomar decisões e prática da medicina baseada em
evidências
Ao final do estágio o estudante deverá ser capaz de:
Oport. de
Métodos de
Aprendizagem
Avaliação
- Tomar decisão baseada nas informações obtidas,
Prática Clínica;
preferências do paciente, julgamento clínico e
Práticas de MBE;
evidências científicas atualizadas
Conferências
Observação
- Utilizar a tecnologia da informação para dar suporte a
Tutoriais
direta
decisão tomada no cuidado e educação ao paciente e
“Feedback” do
Prova teórica
comunidade
preceptor
- Aplicar os princípios da medicina baseada em
evidências (MBE) ao cuidado do paciente, fazendo uso
da melhor evidência de forma consciente, explícita e
Aulas teóricas
Tutoriais
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judiciosa sobre o cuidado do paciente que está sob seus
cuidados.
- Aplicar conceitos de epidemiologia e bioestatística
para triagem diagnóstica, manejo de risco e decisões
terapêuticas.
- Aplicar conhecimento sobre diferentes tipos de estudos
clínicos (relato de caso, coorte, transversal, ensaio
clínico randomizado, revisões sistemáticas, metaanálises, etc) no diagnóstico e decisão terapêutica
buscando eficácia e efetividade
- Reconhecer que existe uma ordem para solicitação de
exames complementares visando aperfeiçoar o processo
diagnóstico e terapêutico
Competência Específica: Promover o próprio aprendizado e facilitar o aprendizado de outros
profissionais de saúde no ambiente de trabalho.
Ao final do estágio o estudante deverá ser capaz de:
Oport. de
Métodos de
Aprendizagem
Avaliação
- Reconhecer o seu papel no processo formação de
equipes de trabalho e no treinamento das futuras
gerações de profissionais da saúde
- Identificar estratégias de atualizar o próprio
conhecimento e habilidades de forma permanente
- Desenvolver o hábito da prática reflexiva visando a
Vivências
melhoria do próprio desempenho
práticas;
- Reconhecer os limites do próprio conhecimento e
Seminários
Provas teóricas
utilizando-se, sempre que necessário, da prática da
Aulas teóricas
Observação
consultoria com outros profissionais
Grupos de
direta
trabalho
- Facilitar o aprendizado de outros estudantes e
Reuniões de
profissionais de saúde em seu local de trabalho
equipe
- Participar de atividades educativas no ambiente de
trabalho
- Reconhecer e utilizar os recursos de tecnologia da
informação especialmente aqueles relacionados a
políticas públicas (telemedicina), como estratégia para
capacitação de equipes de saúde
Competência específica: Analisar o próprio desempenho e as necessidades de aprendizagem
Ao final do estágio o estudante deverá ser capaz de:
Oport. de
Métodos de
Aprendizagem
Avaliação
- Identificar as próprias fortalezas e limitações (autoVivências
avaliação para reconhecer a existências de lacunas de
práticas;
conhecimento e habilidades).
Grupos de
Observação
- Prover e solicitar “feedback” de preceptores e pares na
trabalho;
direta
atividade diária com intuito de melhorar o próprio
Reuniões de
Auto avaliação
desempenho
equipe; Prática
- Identificar e buscar de forma ativa os meios de
diária;
aprendizagem apropriados às suas necessidades
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- Estabelecer metas de aprendizagem, aperfeiçoamento
pessoal e profissional tendo como base sua autoavaliação
e feedback do preceptor.
- Utilizar o conhecimento adquirido para buscar um
estilo de vida saudável para si mesmo
- Cuidar da própria saúde física e mental e buscar seu
bem-estar como cidadão e como médico
- Reconhecer sinais de fadiga e privação de sono e os
potenciais efeitos negativos no cuidado ao paciente
- Reconhecer a carga emocional inerente ao exercício da
medicina e buscar meios de minimizá-la.

Auto
aprendizado;
“Feedback”
docente

Habilidades de Comunicação e relacionamento interpessoal
Resultados esperados:
Demonstrar habilidades de comunicação interpessoal que resulta na efetiva troca de informações e
na construção da relação médico-paciente, com familiares e outros profissionais.
Valer-se de recursos de comunicação efetiva para trabalhar efetivamente como membro da equipe
Competência específica: Desenvolver e aperfeiçoar habilidades de comunicação verbal e nãoverbal efetiva na interação com pacientes, familiares e a comunidade.
Ao final do estágio o estudante deverá ser capaz de:
Oport. de
Métodos de
Aprendizagem
Avaliação
- Criar e sustentar uma relação terapêutica com pacientes
de modo a facilitar a comunicação sobre cuidados com a
saúde.
- Adaptar seu próprio estilo de comunicação às
necessidades dos pacientes e do contexto
Prática Clínica
- Realizar a escuta ativa e utilizar a habilidade do
“Feedback” do
Mini CEx
questionamento para esclarecer e prover informações
preceptor
Observação direta
para paciente e seus familiares
- Demonstrar comportamento não-verbal apropriado
- Estimular o paciente questionar quando não tiver
entendido e a expressar suas preocupações e dúvidas
- Prover informações verbais e escritas além de
questionar sempre o paciente sobre sua compreensão
através de perguntas diretas.
Competência específica: Garantir a qualidade e a confidencialidade da informação
Ao final do estágio o estudante deverá ser capaz de:
Oportunidade de
Métodos de
Aprendizagem
Avaliação
- Manter registros médicos compreensíveis, atualizados,
e legíveis.
Prática Clínica
Revisão
“Feedback” do
prontuários
- Manter a confidencialidade das informações a ele
preceptor
Observação direta
confiadas na interação com outros profissionais de saúde
e o público em geral.
Competência específica: Informar más notícias e manejar situações sensíveis
Ao final do estágio o estudante deverá ser capaz de:
Oportunidade de
Métodos de
Aprendizagem
Avaliação
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- Informar ao paciente/familiares diagnóstico de doença
grave mostrando respeito e compreensão à sua
resposta/reação.
- Identificar e manejar apropriadamente situações em que
haja suspeita de violência e/ou abuso contra a a pessoa
(criança, mulher, idoso, portador de necessidades
especiais).

Prática Clínica

Prática Clínica
Simulação de
práticas

OSCE
Observação direta
OSCE
Observação direta

Liderança + Gerenciamento e Administração + Prática baseada no respeito à ordenação do SUS:
Resultados esperados:
Reconhecer-se como membro de uma equipe de trabalho multiprofissional
Estar ciente que ao longo da vida profissional poderá assumir papel de liderança de uma equipe ou
serviço de saúde, mantendo o compromisso com a equipe e as necessidades de saúde da população
Ter visão do papel social do médico e disposição para atuar em atividades de política e de
planejamento em saúde.
Conhecer e respeitar o sistema de saúde vigente no país, trabalhando em prol da atenção integral
da saúde dentro de um sistema regionalizado e hierarquizado de referência e contra-referência.
Lidar criticamente com a dinâmica do mercado de trabalho e com as políticas de saúde
Identificar opções de oferta de cuidado e atenção à saúde com melhor relação custo-benefício
Competência específica: Liderança e administração da clínica
Ao final do estágio o estudante deverá ser capaz de:
Oport. de
Métodos de
Aprendizagem
Avaliação
- Participar de forma efetiva no trabalho em pequenos
Prática clínica
grupos
Tutoriais
- Cooperar com outros profissionais de saúde da equipe
Portfólio
“Feedback” do
(residentes, enfermagem, etc..).
Avaliação por
preceptor
pares
- Reconhecer que o trabalho em equipes
“Feedback” dos
multiprofissionais aumenta a segurança e a qualidade do
pares
cuidado ao paciente
Competência específica: Prática baseada na ordenação do Sistema Único de Saúde
Ao final do estágio o estudante deverá ser capaz de:
Oport. de
Métodos de
Aprendizagem
Avaliação
- Conhecer as peculiaridades que distinguem os níveis de
atenção à saúde (atenção básica, 2a e 3a).
- Compreender as regras que ordenam a relação entre as
unidades de atenção básica à saúde, serviços secundários
e terciários.
Aulas teóricas
- Atuar no sistema hierarquizado de saúde, obedecendo Vivências
com
aos princípios técnicos e éticos de referência e contra- gestores
do
Prova teórica
referência.
sistema de saúde;
Portfólio
de
- Conhecer as políticas públicas que ordenam as relações Reuniões
Observação direta
equipe;
dentro do Sistema Único de Saúde
- Compreender o papel da vigilância em saúde Simulações
(epidemiológica,
sanitária
e
ambiental)
na Tutoriais
regulamentação e qualificação do cuidado ao indivíduo e
às populações.
- Reconhecer o do serviço de atenção domiciliar
terapêutica e de cuidados paliativos
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Competência Específica: Compreensão sobre risco-benefício e custo-efetividade nas ações em
saúde
Ao final do estágio o estudante deverá ser capaz de:
Oport. de
Métodos de
Aprendizagem
Avaliação
- Reconhecer as principais características do sistema
público e privado de saúde, inclusive o modo alocação de
recursos e controle de custos.
- Reconhecer que o cuidado a saúde em diferentes
cenários (atenção básica, ambulatório especializado, Aulas teóricas
hospital terciário, etc.) tem características, prioridades, Vivências
com
oportunidades e restrições únicas e distintas, e que podem gestores
do
Prova teórica
afetar a oferta de serviços à comunidade.
sistema de saúde;
Portfolio
- Compreender que diferentes métodos de controle de Reuniões
de
Observação direta
custos afetam a relação dos médicos com seus colegas, equipe;
pacientes e instituições de diferentes formas
Simulações
- Considerar a relação custo-benefício nas decisões Tutoriais
médicas, levando em conta as reais necessidades da
população
- Otimizar o uso dos recursos propedêuticos, valorizando
o método clínico em todos seus aspectos
Profissionalismo
Resultados esperados:
Demonstrar compromisso de assumir responsabilidades condizentes com a prática profissional,
com adesão incondicional aos princípios éticos.
Agir no melhor interesse do paciente, demonstrando sensibilidade à diversidade étnica, de idade, e
limitações do paciente.
Reconhecer e superar limitações pessoais ou comportamentos que possam comprometer a
qualidade de sua efetividade como médico
Manter uma conduta e aparência condizente com a sua atuação profissional
Competência específica: Compromisso com os direitos e deveres da profissão
Ao final do estágio o estudante deverá ser capaz de:
Oport. de
Métodos de
Aprendizagem
Avaliação
- Agir de forma profissional, tendo como referencial o
código de ética do médico
Prática Clínica;
- Demonstrar respeito aos membros da equipe e às
Grupos de
normas institucionais do local de trabalho
trabalho;
- Respeitar os desejos do paciente, ao mesmo tempo em
Observando e
Portfólio
que o informa de sua disposição para atender as
seguindo o
Observação direta
necessidades, considerando as possibilidades e limitações
modelo de
Global Rating
pessoais e da instituição
docentes e
OSCE
residentes, etc.
- Exibir pontualidade em respeito ao tempo dos outros
Mini CEx
“Feedback” do
membros da equipe e dos pacientes
“Feedback” da
preceptor
- Manter uma aparência profissional condizente com sua
equipe
atuação profissional, respeitando as normas sanitárias das “Feedback” dos
pares
unidades de saúde onde atua.
- Demonstrar padrões éticos de comportamento incluindo
o respeito a confidencialidade e à autonomia do paciente.
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- Demonstrar sensibilidade e empatia a diversidade
cultural, de idade, gênero, limitações físicas e orientação
sexual de pacientes, pares e docentes.
- Respeitar as crenças e valores do paciente na tomada de
decisão sobre o seu plano terapêutico
- Compreender que sua assinatura em documentos
médicos gera implicações médicas, éticas e legais.
- Reivindicar que seu trabalho deve ser remunerado
adequadamente
- Compreender a necessidade de somente atuar sob
supervisão nas atividades do internato
- Admitir erros e informar o preceptor quando eles
ocorrerem
4.2.9.1.3 Estágios internato - rodízios
Os aspectos essenciais de cada um dos rodízios do internato, que têm duração
média de seis a oito semanas são:
Nono Período /Semestre:
Estágio/Rodízio

CH

Área

Sumário das Atividades

Saúde da Criança I

240 hs

Pediatria Geral

Enfermaria e ambulatórios de pediatria
Pronto Socorro Infantil

Saúde da Mulher I

240 hs

Obstetrícia

Centro Cirúrgico
Enfermaria e Ambulatórios de GO
Pronto Atendimento de GO

Saúde do Adulto I

240 hs

Clínica Médica

Enfermaria de Clínica Médica Geral
Ambulatório de Clínica Médica Geral e de
Especialidades
CH: Carga Horária.

ESTÁGIO EM SAÚDE DA CRIANÇA I
Durante o estágio de Saúde da Criança o estudante tem a oportunidade de realizar
atividades práticas em pediatria geral sob supervisão do docente em ambiente hospitalar
com atividades em enfermaria, ambulatórios e unidade de pronto atendimento a urgências
e emergências em pediatria.
O estudante está inserido num contexto ambulatorial e hospitalar de atenção à
criança e tem oportunidade de adquirir e desenvolver na prática, as habilidades para
realizar a anamnese e o exame físico da criança e do adolescente, além de desenvolver
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habilidades para a apresentação de casos clínicos e elaboração de hipóteses diagnósticas
visando o desenvolvimento do raciocínio clínico. Concomitantemente o estudante
participa de atividades teóricas (aulas, seminários, palestras, etc.) que estão permeando
as atividades práticas diárias.
Atividades a serem desenvolvidas:
No estágio, o interno desenvolve atividades relacionadas ao atendimento de
crianças internadas nas enfermarias pediátricas e observação pediátrica do Hospital
Veredas, compreendendo admissão, evolução, prescrição e seguimento destes pacientes.
Assim como discussões dos casos clínicos e de outros temas pertinentes ao estágio.
Atividades Teóricas:
Reunião clínica com base semanal, conduzida pela supervisão, e discussão ativa
de casos e condutas médicas durante as atividades práticas, conduzidas pelos preceptores
em atividade naquele momento, desenvolvidas com metodologias ativas e abrangendo os
principais temas de pediatria geral a serem dominados pelo médico de família com noções
em pediatria geral. Carga horária máxima: 6 horas semanais.
Atividades Práticas:
Atendimentos em pediatria com foco em pacientes em regime de internamento na
enfermaria pediátrica do Veredas.
Carga horária máxima: 30 horas semanais, nas quais serão desenvolvidas as
atividades teóricas simultaneamente.
Avaliação
1. Supervisão ativa com visita e acompanhamento in loco;
2. Avaliação somativa objetiva aplicada ao final do estágio;
3. Mini-CEx desenvolvido após 15 dias de estágio e na última semana do estágio.
4. Avaliação formativa com formulário específico.
São critérios para avaliação do aluno em sua atuação nas sessões do Internato:
participação no preparo da sessão (iniciativa, interesse, interação com o professor
supervisor); desempenho do aluno na apresentação oral (postura, domínio do tema,
pontualidade, qualidade do material) e qualidade do conteúdo teórico apresentado (se
atualizado e completo, coerente, organizado).
Equipe
Supervisor professor da UNIT.
Preceptores médicos do Hospital e/ou Professores da UNIT.
Locais de Prática
137
Código de Acervo Acadêmico 121.1

Hospital Veredas
Setor de Pediatria da Unidade de Emergência do Hospital Geral do Estado.
Centro de Simulação Realística – CSIM.

ESTÁGIO EM SAÚDE DA MULHER I
Exercício de atividades de atenção primária com foco na saúde da gestante e
práticas em obstetrícia sob supervisão do docente em ambiente hospitalar, com atividades
em pronto atendimento obstétrico e ginecológico, pré-parto, sala de parto normal, centro
obstétrico (Cesárea, curetagens, histerectomias, laparotomias, cirurgia de prenhez
ectópica, etc.), enfermarias, unidade de terapia intensiva, ambulatórios de pré-natal e
atividades acadêmicas com discussão de casos clínicos documentados, sessões
anatomopatológicas, seminários, aulas, reuniões clínicas, simpósios, eventos científicos,
cursos, etc.), visando proporcionar ao aluno a construção de um saber científico sobre as
doenças relacionadas ao período gravídico, parto e puerpério, assim como desenvolver a
relação médico-paciente e habilitá-lo para realizar atendimentos e acompanhamento de
gestantes, parturientes e puérperas.
Atividades a serem desenvolvidas:
Atividades Teóricas:
Integram as atividades teóricas do componente curricular do internato sessões
interativas e as atividades didáticas específicas de cada campo de prática. A sessão
interativa, de participação obrigatória para todos os alunos, onde são apresentados casos
clínicos e revisados temas de interesse. Discussão de casos clínicos internados na
enfermaria de obstetrícia; Tutoriais em pequenos grupos com situações-problemas de
Obstetrícia extraídos da prática do interno em: Cuidados da gestante no Pré-Natal;
Cuidados da gestante com distúrbios respiratórios; Cuidados da gestante com distúrbios
nutricionais e metabólicos, cuidados da gestante com hipertensão arterial; Cuidados da
gestante vítima de violência; Abortamento; Concepção e Contracepção; Complicações do
trabalho de parto; Indicações de parto cesárea; Humanização do trabalho de parto.
Atividades Práticas:
A ênfase deste estágio é focar em atividades relevantes da especialidade
(Obstetrícia), tais como:
• Visitas às enfermarias de Obstetrícia (Gestantes e puérperas) e discussão dos casos,
imediatamente, após a sua evolução diária;
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• Visitas às enfermarias de gestantes de alto risco, acompanhando a discussão dos casos
pelos encarregados do setor;
• Assistência ao trabalho de parto;
• Acompanhamento e/ou instrumentação de cirurgias obstétricas e ginecológicas;
• Acompanhamento de atendimentos em pronto atendimento obstétrico e ginecológico.
• Atendimento no ambulatório de pré-natal;
• Acompanhamento de realização de exames complementares (Ultrassonografia,
Cardiotocografia, etc.).
Avaliação
1. Supervisão ativa com visita e acompanhamento in loco;
2. Avaliação somativa objetiva aplicada ao final do estágio com 20 questões;
3. MiniCex desenvolvido em duas etapas: o primeiro após 15 e até 30 dias de estágio e o
segundo na última semana do estágio;
4. Avaliação formativa com formulário específico.
São critérios para avaliação do aluno em sua atuação nas Sessões do Internato:
participação no preparo da sessão (iniciativa, interesse, interação com o professor
supervisor); desempenho do aluno na apresentação oral (postura, domínio do tema,
pontualidade, qualidade do material) e qualidade do conteúdo teórico apresentado (se
atualizado e completo, coerente, organizado).
Equipe
Supervisor professor da UNIT
Preceptores médicos do Hospital e/ou Professores da UNIT
Locais de Prática
Hospital Veredas:
Clínica Grupo AMIGO
Centro de Simulação Realística – CSIM.

ESTÁGIO EM SAÚDE DO ADULTO I
Durante o estágio de Saúde do Adulto o estudante deverá ter oportunidade de
desenvolver habilidades através de atividades práticas na área de clínica médica geral,
sob supervisão docente, em ambiente hospitalar com atividades de enfermaria e
ambulatório de clínica geral. O programa conta também com atividades como tutorias
que têm como base casos clínicos relatados por estudantes e docentes, discussão de casos
clínicos a beira do leito, aulas teóricas, reuniões científicas do serviço, e sessões
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anatomopatológicas mensais dentro da programação do Hospital Conveniado, bem como
de realizar os procedimentos clínico-terapêuticos essenciais ao atendimento na rede de
Saúde básica e da urgência e emergência, sendo capaz de estabelecer comunicação clara,
precisa e suficiente para com pacientes, familiares e demais membros da equipe de saúde.
Atividades a serem desenvolvidas:
Atividades Teóricas:
Reunião Clínica, conduzida pelos preceptores da Clínica Médica / Medicina Intensiva do
Hospital do Açúcar, bem como discussão ativa de casos e condutas médicas durante as
atividades práticas, conduzidas pelos preceptores em atividade naquele momento,
desenvolvidas com metodologias ativas e abrangendo os principais temas de Clínica
Médica / Medicina Interna a serem dominados pelo médico de família com competência
em noções de Clínica Médica / Medicina Interna.
Atividades
Atendimentos de adultos enfermos nos ambulatórios e enfermarias do respectivo hospital
nos setores em que o interno estiver designado. Carga horária máxima: 30 horas semanais,
nas quais serão desenvolvidas as atividades teóricas simultaneamente.
Avaliação:
1. Supervisão ativa com visita e acompanhamento in loco;
2. Avaliação somativa objetiva aplicada ao Início e final do estágio com 20 questões;
3. mini-Cex desenvolvido em duas etapas: o primeiro após 15 e até 30 dias de estágio e o
segundo na última semana do estágio;
4. Avaliação formativa com formulário específico.
São critérios para avaliação do aluno em sua atuação nas Sessões do Internato:
participação no preparo da sessão (iniciativa, interesse, interação com o professor
supervisor); desempenho do aluno na apresentação oral (postura, domínio do tema,
pontualidade, qualidade do material) e qualidade do conteúdo teórico apresentado (se
atualizado e completo, coerente, organizado).
Equipe:
Supervisor Professor da UNIT
Preceptores Médicos do Hospital e/ou professores da UNIT
Locais de Prática
Enfermaria e Ambulatório do Hospital Veredas
Centro de Simulação Realística – CSIM.
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Décimo Período/Semestre:
Estágio/Rodízio

CH

Área

Sumário das Atividades

Saúde da Criança II

240 hs

Neonatologia

Enfermaria e Ambulatórios de
Neonatologia

Ginecologia

Centro Obstétrico
Centro Cirúrgico
Enfermaria e Ambulatórios de GO
Pronto Atendimento de GO

Cirurgia Geral

Enfermaria de Cirurgia Geral
Ambulatório de Cirurgia Geral e de
Especialidades
Centro Cirúrgico e Recuperação

Saúde da Mulher II

Saúde do Adulto II

240 hs

240 hs

CH: Carga Horária.

ESTÁGIO EM SAÚDE DA CRIANÇA II
Exercício de atividades práticas em Neonatologia sob supervisão do docente e
preceptores em ambiente hospitalar com atividades em berçário, sala de parto e
ambulatórios; atenção primária em Saúde da Família com foco no recém-nascido e
lactente, atividades acadêmicas com discussão de casos clínicos documentados e sessões
anatomopatológicas.
Atividades a serem desenvolvidas:
Atividades Teóricas
Reunião Clínica com base semanal, conduzida pela supervisão, e discussão ativa
de casos e condutas médicas durante as atividades práticas, conduzidas pelos preceptores
em atividade naquele momento, desenvolvidas com metodologias ativas e abrangendo os
principais temas de neonatologia e terapia intensiva pediátrica a serem dominados pelo
médico de família com competência em noções de neonatologia e terapia intensiva
pediátrica.
Atividades Práticas
Atendimentos de recém-nascidos que derem entrada no Hospital nos setores em
que o interno estiver designado. Carga horária máxima: 30 horas semanais, nas quais
serão desenvolvidas as atividades teóricas simultaneamente.
Avaliação
1. Supervisão ativa com visita e acompanhamento in loco;
2. Avaliação somativa objetiva aplicada ao Início e final do estágio com 20 questões;
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3. Mini-Cex desenvolvido em duas etapas: o primeiro após 15 e até 30 dias de estágio e
o segundo na última semana do estágio;
4. Avaliação formativa com formulário específico.
São critérios para avaliação do aluno em sua atuação nas Sessões do Internato:
participação no preparo da sessão (iniciativa, interesse, interação com o professor
supervisor); desempenho do aluno na apresentação oral (postura, domínio do tema,
pontualidade, qualidade do material) e qualidade do conteúdo teórico apresentado (se
atualizado e completo, coerente, organizado).
Equipe
Supervisor docente da UNIT.
Preceptores médicos do Hospital e/ou docentes da UNIT.
Locais de Prática
Hospital Veredas.

ESTÁGIO EM SAÚDE DA MULHER II
Exercício de atividades de atenção primária com foco na saúde da mulher e
práticas em ginecologia sob supervisão do docente em ambiente hospitalar, com
atividades em pronto atendimento obstétrico e ginecológico, pré-parto, sala de parto
normal, centro obstétrico (Cesárea, curetagens, histerectomias, laparotomias, cirurgia de
prenhez ectópica, etc.), centro cirúrgico (Cirurgias ginecológicas), enfermarias (Puerpério
e cirurgias ginecológicas), unidade de terapia intensiva, ambulatórios de ginecologia geral
e cirúrgica, atividades acadêmicas com discussão de casos clínicos documentados,
sessões anatomopatológicas, seminários, aulas, reuniões clínicas, simpósios, eventos
científicos, cursos, etc.), visando proporcionar ao aluno a construção de um saber
científico sobre as doenças relacionadas ao sistema genital feminino e mama nos diversos
períodos de vida da mulher, assim como desenvolver a relação médico-paciente e habilitálo para realizar atendimentos e acompanhamento de mulheres com queixas ginecológicas
e/ou em programas de prevenção e diagnóstico precoce de câncer ginecológico e
mamário.
Atividades a serem desenvolvidas
Atividades Teóricas:
Reunião Clínica, conduzida pelos preceptores, bem como discussão ativa de casos e
condutas médicas durante as atividades práticas, conduzidas pelos preceptores em
atividade naquele momento, desenvolvidas com metodologias ativas e abrangendo os
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principais temas de Ginecologia a serem dominados pelo médico de família com
competência em noções Ginecologia.
Atividades Práticas:
Hospital Veredas:
Maternidade (Pronto atendimento ginecológico e obstétrico, enfermarias, pré-parto, sala
de parto normal, centro obstétrico).
Enfermarias (Puerpério e cirurgia ginecológica).
Centro cirúrgico (Cirurgias ginecológicas).
Ambulatório de ginecologia geral e cirurgia ginecológica.
Salas de aula.
Unidade de terapia intensiva.
Atividades de ensino (Seminários, aulas, reuniões clínicas, simpósios, eventos científicos,
cursos, etc.).
Clínica grupo AMIGO
Exames subsidiários: Ultrassom, Cardiotocografia, Patologia cervical (Colposcopia),
Histeroscopia, etc.
Avaliação:
1. Supervisão ativa com visita e acompanhamento in loco;
2. Avaliação somativa objetiva aplicada ao Início e final do estágio com 20 questões;
3. Mini-Cex desenvolvido em duas etapas: o primeiro após 15 e até 30 dias de estágio e
o segundo na última semana do estágio;
4. Avaliação formativa com formulário específico.
São critérios para avaliação do aluno em sua atuação nas sessões do Internato:
participação no preparo da sessão (iniciativa, interesse, interação com o professor
supervisor); desempenho do aluno na apresentação oral (postura, domínio do tema,
pontualidade, qualidade do material) e qualidade do conteúdo teórico apresentado (se
atualizado e completo, coerente, organizado).
Equipe:
Supervisor professor da UNIT.
Preceptores do Hospital e ou professores da UNIT.
Locais de Prática
Hospital Veredas.
Clínica Grupo AMIGO.
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ESTÁGIO EM SAÚDE DO ADULTO II
Atividades relacionadas ao Serviço de enfermaria e ambulatório da Clínica
Cirúrgica compreendendo admissão, evolução e prescrição pré-operatória seguimento
destes pacientes durante a cirurgia e no pós-operatório, além do atendimento
ambulatorial, discussões dos casos clínicos e de outros temas pertinentes ao estágio.
Atividades a serem desenvolvidas:
Atividades Teóricas
Aulas temáticas e apresentação de casos clínicos
Atividades Práticas
Atividade prática em enfermaria pré e pós-cirúrgica.
Avaliação
1. Supervisão ativa com visita e acompanhamento in loco;
2. Avaliação somativa objetiva aplicada ao Início e final do estágio com 20 questões;
3. Mini-CEx desenvolvido em duas etapas: o primeiro após 15 e até 30 dias de estágio e
o segundo na última semana do estágio;
4. Avaliação formativa com formulário específico.
São critérios para avaliação do aluno em sua atuação nas Sessões do Internato:
participação no preparo da sessão (iniciativa, interesse, interação com o professor
supervisor); desempenho do aluno na apresentação oral (postura, domínio do tema,
pontualidade, qualidade do material) e qualidade do conteúdo teórico apresentado (se
atualizado e completo, coerente, organizado).
Equipe
Supervisor: professor da UNIT
Preceptores do Hospital e/ou professores da UNIT
Locais de prática:
Hospital Veredas

Décimo Primeiro Período/Semestre:
Estágio/Rodízio

CH

Área

Sumário das Atividades

Saúde do Adulto III

240 hs

Cuidados ao
paciente crítico

Centro de Terapia Intensiva

Saúde do Adulto IV

240 hs

Saúde Mental e
Saúde do Idoso

Centro de Atenção Psicossocial
(CAPS) II ou III, ambulatório
enfermaria
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Medicina da Família
e Comunidade I

246 hs

Saúde Básica
Saúde Coletiva

Pronto Atendimento CHPB
Cuidados Intermediários
Atendimento Pré-Hospitalar
Regulação Médica
* CH: Carga Horária.

ESTÁGIO EM SAÚDE DO ADULTO III
O Estágio está centrado em atividades do nível de atenção terciário e desenvolvese em ambiente hospitalar e ambulatorial especializado. Este documento pretende nortear
alunos e professores em sua rotina de convívio, crescimento e produção de conhecimentos
em Terapia Intensiva Geral Adulto e Terapia Intensiva Cardiológica, intitulada Medicina
do Adulto II. Para tanto, apresenta conceitos, missão e objetivos da área de conhecimento.
Delineia as competências e as habilidades a serem adquiridas pelos alunos durante o
estágio e expõe os recursos físicos e lógicos disponíveis para o alcance desses resultados.
Atividades a serem desenvolvidas
Atividades Teóricas:
Conferências
Discussão de casos
Seminários
Atividades Práticas:
Admissão de pacientes nas UTI’s de adulto e coronária / cardiológica, procedendo à
realização de anamnese e exame físico, sob supervisão do preceptor ou médico
plantonista e ou médico residente, complementando os dados coletados à admissão.
Evolução diária de pacientes internados.
Participação em visitas médicas e discussões com a preceptoria, com médicos residentes
e com especialistas convidados para consultoria.
Participação da elaboração de planos de investigação e de tratamento para os pacientes
internados.
Realização de procedimentos, sob supervisão, tais como sondagem enteral, sondagem
vesical, punção vesical, punção venosa periférica e central, coleta de sangue para
hemogasometria, coleta de sangue para exames de rotina, coleta de líquor, dentre outros
procedimentos invasivos, desde que sempre sob supervisão direta de profissional
habilitado.
Participação no atendimento às intercorrências dos pacientes internados.
Participação em atividades acadêmicas, tais como sessões clínicas, revisão de
prontuários, revisão de literatura, dentre outras.
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Equipe
Supervisor professor da UNIT
Preceptores do Hospital e/ou Professores da UNIT
Avaliação
1. Supervisão ativa com visita e acompanhamento in loco;
2. Avaliação somativa objetiva aplicada ao início e final do estágio com 20 questões;
3. Mini-Cex desenvolvido em duas etapas: o primeiro após 15 e até 30 dias de estágio e
o segundo na última semana do estágio;
4. Avaliação formativa com formulário específico.
São critérios para avaliação do aluno em sua atuação nas Sessões do Internato:
participação no preparo da sessão (iniciativa, interesse, interação com o professor
supervisor); desempenho do aluno na apresentação oral (postura, domínio do tema,
pontualidade, qualidade do material) e qualidade do conteúdo teórico apresentado (se
atualizado e completo, coerente, organizado).
Locais de Prática:
Hospital Veredas.

ESTÁGIO EM SAÚDE DO ADULTO IV (SAÚDE MENTAL E DO IDOSO)
Desenvolvimento de competências e habilidades específicas com treinamento em
serviço com paciente portador de transtornos mentais ou doenças geriátricas em
ambulatório hospitalar de média complexidade nas especialidades de psiquiatria e
geriatria, com o desenvolvimento de trabalho em equipe, ética profissional e
humanização; inclui ainda atividades multiprofissionais integrantes do plano terapêutico
individual ou coletivo dos pacientes em acompanhamento multiprofissional em Centro
de Atenção Psicossocial (CAPS) II ou III. Inclui atividades em ambulatórios, oficinas,
terapia ocupacional, serviço social, psicologia, educacionais e laborativas no ambiente do
CAPS, promovendo a integração do interno nas múltiplas dimensões do cuidado e atenção
ao portador de transtorno mental. Por fim, no ambiente hospitalar, ainda contempla
pareceres em enfermaria, setores de propedêutica, sessões anátomo-clínicas, fundamentos
em clínica psiquiátrica e geriátrica. Compreendendo e desenvolvendo os conceitos das
grandes Síndromes Geriátricas e aperfeiçoando a visão do tratamento e suporte
multiprofissional no paciente idoso.
Atividades a serem desenvolvidas:
Atividades Teóricas
146
Código de Acervo Acadêmico 121.1

Reunião Clínica com base semanal, conduzida pela supervisão, e discussão ativa
de casos e condutas médicas durante as atividades práticas, conduzidas pelos preceptores
em atividade naquele momento, desenvolvidas com metodologias ativas e abrangendo os
principais temas da especialidade. Carga horária máxima: 6 horas semanais.
Atividades Práticas
Atendimentos ambulatoriais nas especialidades nos ambulatórios e enfermarias
(pareceres) no Hospital do Açúcar, bem como acompanhamento das atividades
multiprofissionais no CAPS Rostan Silvestre. Carga horária máxima: 30 horas semanais,
nas quais serão desenvolvidas as atividades teóricas simultaneamente na discussão de
casos clínicos e/ou temas específicos.
Avaliação
1. Supervisão ativa com visita e acompanhamento in loco;
2. Avaliação somativa objetiva aplicada ao Início e final do estágio com 20 questões;
3. mini-Cex desenvolvido em duas etapas: o primeiro após 15 e até 30 dias de estágio e o
segundo na última semana do estágio;
4. Avaliação formativa com formulário específico.
São critérios para avaliação do aluno em sua atuação nas Sessões do Internato:
participação no preparo da sessão (iniciativa, interesse, interação com o professor
supervisor); desempenho do aluno na apresentação oral (postura, domínio do tema,
pontualidade, qualidade do material) e qualidade do conteúdo teórico apresentado (se
atualizado e completo, coerente, organizado).
Equipe
Supervisor professor da UNIT.
Preceptores: Médicos do CAPS e PSF e professores da UNIT no ambulatório de
especialidade.
Locais de Prática:
Hospital Veredas
Centro de Atenção Psicossocial II Dr Rostan Silvestre (CAPS)
CAPS EAD

MEDICINA DA FAMÍLIA E COMUNIDADE I
No estágio, o interno desenvolve atividades relacionadas ao atendimento em
Unidade Básica de Saúde, que tenham em seu escopo o modelo assistencial baseado na
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Estratégia de Saúde da Família, onde desenvolverá ações de promoção e prevenção à
saúde, cuidados paliativos e atividades de educação em saúde.
Atividades a serem desenvolvidas:
Atividades Teóricas:
Reuniões semanais conduzidas pelo supervisor do estágio e/ou preceptores, para
discussão ativa de casos clínicos e condutas médicas observadas durante as atividades
práticas. Estas reuniões e discussões de casos serão desenvolvidas com base em
metodologias ativas, tendo como foco os principais temas da Atenção Primária à Saúde a
serem dominados pelo Médico de Família em formação. Carga horária máxima: 6 horas
semanais.
Seminários semanais apresentados pelos doutorandos, onde serão abordadas temáticas
que contemplem o PNAB – PLANO NACIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA.
Atividades Práticas:
Atendimentos eletivos, atendimentos de demanda espontânea e atendimento
domiciliar aos usuários cadastrados na Estratégia Saúde da Família, conforme
agendamento e cronograma da Equipe de Saúde lotada na UBS onde o aluno estará
vinculado, sendo esta sua principal referência durante todo o estágio. Carga horária
máxima: 30 horas semanais, nas quais serão desenvolvidas as atividades teóricas
simultaneamente.
Atividades de Educação em Saúde (sala de espera, palestras, rodas de conversa,
workshops) com a comunidade adstrita a UBS, priorizando os temas que tenham relação
com os agravos mais prevalentes encontrados na sua área de atuação.
Capacitação da Equipe de Saúde – médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem
e agentes comunitários de saúde. Objetivando a adoção de protocolos clínicos e
assistências, com comprovada evidência científica, que devem nortear o processo de
trabalho das equipes de saúde. 4 – Integração com a comunidade através da participação
nas reuniões dos Conselhos de Saúde, Associação de Moradores, Escolas municipais e
estaduais, igrejas, etc.
Levantamento dos principais indicadores de saúde do município de Maceió e da
localidade onde está inserida a UBS, através dos dados oficiais consolidados pela
Secretaria Municipal de Saúde de Maceió e da Secretaria de Estado da Saúde – SESAU.
Avaliação
1. Supervisão ativa com visita e acompanhamento in loco;
2. Avaliação somativa objetiva aplicada ao Início e final do estágio com 20 questões;
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3. Mini-Cex desenvolvido em duas etapas: o primeiro após 15 e até 30 dias de estágio e
o segundo na última semana do estágio;
4. Avaliação formativa com formulário específico.
São critérios para avaliação do aluno em sua atuação nas Sessões do Internato:
participação no preparo da sessão (iniciativa, interesse, interação com o professor
supervisor); desempenho do aluno na apresentação oral (postura, domínio do tema,
pontualidade, qualidade do material) e qualidade do conteúdo teórico apresentado (se
atualizado e completo, coerente, organizado).
Equipe
Supervisor professor da UNIT;
Preceptores: médicos e professores contratados da UNIT;
Locais de Prática:
UDA - UNIDADE DOCENTE ASSISTENCIAL – UNIT
USF do 8º e 5º Distrito de Saúde de Maceió

Décimo Segundo Período/Semestre:
Estágio/Rodízio

Urgências e
Emergências I

Urgências e
Emergências II

Medicina de Família
e Comunidade II

CH

Área

Sumário das Atividades

234 hs

Urgência e
Emergência Pré
Hospitalar

Atendimento em Unidade de Pronto
Atendimento UPA. Ambulatório; Sala
de Estabilização
(cuidados intermediários).

240 hs

Urgência e
Emergência
Hospitalar de Alta
Complexidade

240 hs

Atenção à saúde
básica; Cuidados
Paliativos; Educação
em Saúde; Gestão
em Saúde.

Enfermaria e Ambulatórios
Centro de Terapia Intensiva
Centro Cirúrgico, Atendimento nas
Unidades Verde, Azul, Amarela e
Vermelha.
Pronto Atendimento CHPB
Cuidados Intermediários
Atendimento Pré-Hospitalar
Regulação Médica
Vigilância em Saúde e gestão de
dados.

ESTÁGIO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA I
Considerando que a morbimortalidade relativa às urgências e emergências
clínicas/cirúrgicas

tem

uma

alta

incidência,

principalmente

nas

afecções

cardiovasculares, respiratórias e neurológicas; que em torno de 50% dos óbitos por
doenças isquêmicas do coração, ocorrem no ambiente pré-hospitalar, principalmente nas
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primeiras horas e em torno 19% nas próximas 24 horas em ambiente hospitalar; e que
há necessidade de promover a capacitação continuada dos profissionais de saúde, em
especial o envolvimento dos acadêmicos de medicina na prática de saúde pré-hospitalar;
unidades de pronto socorro e unidade de terapia intensiva; estruturamos um Estágio de
Urgência e Emergência I para os alunos do internato da Medicina do Centro Universitário
Tiradentes a ser realizado em Unidade de Pronto Atendimento (UPA).
Atividades a serem desenvolvidas:
Atividades Teóricas:
Reunião Clínica com base semanal, conduzida pela supervisão, e discussão ativa
de casos e condutas médicas durante as atividades práticas, conduzidas pelos preceptores
em atividade naquele momento, desenvolvidas com metodologias ativas e abrangendo os
principais temas de urgência e emergência a serem dominados pelo médico de família
com competência em urgência e emergência de baixa e média complexidade. Carga
horária máxima: 6 horas semanais.
Atividades Práticas
Visita diária às áreas de atendimento com professor e/ou médicos contratados do serviço
de Emergência.
Avaliação
1. Supervisão ativa com visita e acompanhamento in loco;
2. Avaliação somativa objetiva aplicada ao Início e final do estágio com 20 questões;
3. MiniCex desenvolvido em duas etapas: o primeiro após 15 e até 30 dias de estágio e o
segundo na última semana do estágio;
4. Avaliação formativa com formulário específico.
São critérios para avaliação do aluno em sua atuação nas Sessões do Internato:
participação no preparo da sessão (iniciativa, interesse, interação com o professor
supervisor); desempenho do aluno na apresentação oral (postura, domínio do tema,
pontualidade, qualidade do material) e qualidade do conteúdo teórico apresentado (se
atualizado e completo, coerente, organizado).
Equipe:
Supervisor professor da UNIT
Preceptores: médicos contratados da UPA
Locais de Prática:
UPA Trapiche
UPA Benedito Bentes
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UPA do Francês
Pronto Atendimento do Hospital Ib Gatto Falcão
Centro de Simulação Realística – CSIM.

ESTÁGIO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA II
Atendimento hospitalar para atendimento de urgência e emergências de maior
complexidade.

Politraumas,

emergências

neurológicas,

Emergências

cardíacas,

procedimentos cirúrgicos de emergência e Uso de equipamentos de maior complexidade.
No estágio, o interno desenvolverá atividades relacionadas ao atendimento de urgência e
emergência em setores do Hospital Geral do Estado (HGE) para os pacientes que derem
entrada nessa instituição nos setores estrategicamente definidos pelo Centro de Estudos
daquele HGE, que foram: Área Vermelha/Trauma, Área Vermelha/Clínica, Unidade de
Dor Torácica, Unidade de Acidente Vascular Cerebral e Ortopedia.
Atividades a serem desenvolvidas:
Atividades Teóricas
Reunião Clínica com base semanal, conduzida pela supervisão, e discussão ativa
de casos e condutas médicas durante as atividades práticas, conduzidas pelos preceptores
em atividade naquele momento, desenvolvidas com metodologias ativas e abrangendo os
principais temas de urgência e emergência a serem dominados pelo médico de família
com competência em urgência e emergência de baixa e média complexidade. Carga
horária máxima: 6 horas semanais.
Atividades Práticas
Atendimentos de urgência e emergência aos pacientes que derem entrada no HGE
nos setores em que o interno estiver designado. Carga horária máxima: 30 horas semanais,
nas quais serão desenvolvidas as atividades teóricas simultaneamente.
Avaliação
1. Supervisão ativa com visita e acompanhamento in loco;
2. Avaliação somativa objetiva aplicada ao Início e final do estágio com 20 questões;
3. MiniCex desenvolvido em duas etapas: o primeiro após 15 e até 30 dias de estágio e o
segundo na última semana do estágio;
4. Avaliação formativa com formulário específico.
São critérios para avaliação do aluno em sua atuação nas Sessões do Internato:
participação no preparo da sessão (iniciativa, interesse, interação com o professor
supervisor); desempenho do aluno na apresentação oral (postura, domínio do tema,
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pontualidade, qualidade do material) e qualidade do conteúdo teórico apresentado (se
atualizado e completo, coerente, organizado).
Equipe
Supervisor professor da UNIT
Preceptores: médicos contratados da UPA
Locais de Prática:
Unidade de Urgência e Emergência do Hospital Geral do Estado

ESTÁGIO EM MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE II
No estágio, o interno desenvolve atividades relacionadas ao atendimento em
Unidade Básica de Saúde que tenham em seu escopo o modelo assistencial baseado na
ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, em Unidades Básicas de Saúde; promoção e
prevenção à saúde; cuidados paliativos; atividades de educação em saúde; gestão em
saúde; avaliação dos indicadores de saúde; vigilância epidemiológica; agravos de
notificação compulsória.
Atividades a serem desenvolvidas:
Atividades Teóricas:
Reuniões semanais conduzidas pelo supervisor do estágio e/ou preceptores, para
discussão ativa de casos clínicos e condutas médicas observadas durante as atividades
práticas. Estas reuniões e discussões de casos serão desenvolvidas com base em
metodologias ativas, tendo como foco os principais temas da Atenção Primária à Saúde a
serem dominados pelo Médico de Família em formação. Carga horária máxima: 6 horas
semanais.
Seminários semanais apresentados pelos doutorandos, onde serão abordadas
temáticas que contemplem o PNAB – PLANO NACIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA
Atividades Práticas
Atendimentos eletivos, atendimentos de demanda espontânea e atendimento
domiciliar aos usuários cadastrados na Estratégia Saúde da Família, conforme
agendamento e cronograma da Equipe de Saúde lotada na UBS onde o aluno estará
vinculado, sendo esta sua principal referência durante todo o estágio. Carga horária
máxima: 30 horas semanais, nas quais serão desenvolvidas as atividades teóricas
simultaneamente.

152
Código de Acervo Acadêmico 121.1

Atividades de Educação em Saúde (sala de espera, palestras, rodas de conversa,
workshops) com a comunidade adstrita a UBS, priorizando os temas que tenham relação
com os agravos mais prevalentes encontrados na sua área de atuação.
Capacitação da Equipe de Saúde – médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem
e agentes comunitários de saúde. Objetivando a adoção de protocolos clínicos e
assistências, com comprovada evidência científica, que devem nortear o processo de
trabalho das equipes de saúde. 4 – Integração com a comunidade através da participação
nas reuniões dos Conselhos de Saúde, Associação de Moradores, Escolas municipais e
estaduais, igrejas, etc.
Levantamento dos principais indicadores de saúde do município de Maceió e da
localidade onde está inserida a UBS, através dos dados oficiais consolidados pela
Secretaria Municipal de Saúde de Maceió e da Secretaria de Estado da Saúde – SESAU.
Desenvolver atividades na Coordenação de Atenção à Saúde da SESAU que
envolvam o conhecimento das ações de gestão em saúde, tais como planejamento,
avaliação dos indicadores de saúde, vigilância epidemiológica e vigilância aos agravos
de notificação compulsória.
Avaliação
1. Supervisão ativa com visita e acompanhamento in loco;
2. Avaliação somativa objetiva aplicada ao Início e final do estágio com 20 questões;
3. MiniCex desenvolvido em duas etapas: o primeiro após 15 e até 30 dias de estágio e o
segundo na última semana do estágio;
4. Avaliação formativa com formulário específico.
São critérios para avaliação do aluno em sua atuação nas Sessões do Internato:
participação no preparo da sessão (iniciativa, interesse, interação com o professor
supervisor); desempenho do aluno na apresentação oral (postura, domínio do tema,
pontualidade, qualidade do material) e qualidade do conteúdo teórico apresentado (se
atualizado e completo, coerente, organizado).
Equipe
Supervisor: professor da UNIT
Preceptores: médicos e professores da UNIT
Locais de Prática:
UDA - UNIDADE DOCENTE ASSISTENCIAL – UNIT
UBS’s do 5º e 8º Distrito de Saúde de Maceió
Coordenação de Gestão e Controle da SESAU
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Programa de Saúde e Assistência Domiciliar (SAD) da Prefeitura Municipal de Saúde de
Maceió.

4.2.9.2 O Estágio não obrigatório

O Estágio Supervisionado Extracurricular (não obrigatório), tem sua base legal
na Lei 11.788 de 25 de setembro de 2008, § 2º do Art. 2º, que define estágio nãoobrigatório como “aquele desenvolvido como atividade opcional, acrescida à carga
horária regular e obrigatória”.
A caracterização e a definição do estágio em tela requerem obrigatoriamente a
existência de um contrato entre o Centro Universitário Tiradentes e pessoas jurídicas de
direito público ou privado, coparticipantes do Estágio Supervisionado não obrigatório,
mediante assinatura de Termo de Compromisso celebrado com o educando e com a parte
concedente, em que devem estar acordadas todas as condições, dentre as quais: matrícula
e frequência regular do educando e compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no
estágio e aquelas previstas no termo de compromisso; e acompanhamento da instituição
e da parte concedente.
O acompanhamento do referido estágio ocorre através da Central de Estágio da
Instituição e a validação como atividade complementar é norteada pelos procedimentos e
normas previstas na Portaria Institucional que estabelece o Regulamento das Atividades
Complementares. O centro Universitário e Especificamente o seu Curso de Medicina
através do colegiado apoia estes estágios, desde que sejam serviços referenciados no
Estado, possua convênio formal com a IES e não interfira nas atividades curriculares
obrigatória do aluno. A IES entende, dentro dos preceitos citados, que estes estágios são
importantes como ferramenta preparatória para o egresso do curso. Atualmente o Centro
Universitário Tiradentes possui convênio com o Hospital Veredas e Hospital Arthur
Ramos, onde alunos do Curso de Medicina estão realizando estagio extracurriculares.

4.2.10 Trabalho de conclusão de curso
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É norma institucional, para curso de medicina, a apresentação do Trabalho de
Conclusão de Curso (TCC). O TCC poderá ser apresentado como: 1) Artigo Científico e
posterior publicação em revista científica. O Colegiado do Curso de Medicina com
homologação da Reitoria aprovou o documento que regulamenta o TCC do curso. A
disciplina está dentro da estrutura curricular do curso se dividindo em TCC I (40 horas)
onde são definidos os orientadores e preparação do Projeto do pesquisa e o TCC II (60
horas) realização do Trabalho de Conclusão de Curso.

4.2.11 Eixos estruturantes

No Curso de Medicina do Centro Universitário Tiradentes são adotados os
princípios da interdisciplinaridade e integração curricular através da articulação entre
unidades curriculares, saberes e conteúdos programáticos, contemplando a formação
acadêmica e profissional, coadunada nos Eixos Estruturantes ― Eixo de Fenômenos e
Processos Básicos, Eisxo da Formação Específica e Eixo das Práticas Profissionais,
confome o PPI da Unit/AL, que objetivam sistematizar a complementaridade dos
conteúdos, saberes, ações e competências verticalmente, em grupos de unidades
curiculares/disciplinas que guardam certa proximidade quanto às finalidades da
formação.
O Curso tem um desenho curricular direcionado por três eixos de formação que
perpassam os anos de graduação. Em cada um dos eixos, Unidades Curriculares
aglutinando áreas temáticas afins constituem a proposta curricular.
Nesse sentido os eixos propostos são:
A-

Eixo Humanístico-Profissional;

B-

Eixo Técnico-Científico;

C-

Eixo Comunitário Assistencial;

Entende-se que o médico geral formado no Curso de Medicina do Centro
Universitário Tiradentes deverá estar apto a tratar o que é mais frequente na realidade
epidemiológica de Maceió e do Brasil, segundo um perfil de complexidade traçado pelas
áreas de conhecimento envolvidas no curso. A abordagem destes agravos à saúde deve
ser feita de forma interdisciplinar e multiprofissional de modo a garantir os
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conhecimentos científicos necessários, associados a uma visão humanista e ética da
profissão, do paciente e da equipe de saúde. Ainda, deve sempre abordar o ciclo vital, isto
é, as várias idades humanas e suas características e contemplar a relação do homem com
seu meio ambiente, a sociedade humana, como cenário onde ocorrerão sua vida, suas
doenças e suas curas, sua morte.
O conteúdo de cada Unidade Curricular é preparado pelo grupo de planejamento do
curso, que reúne docentes de várias áreas de conhecimento (básicas e aplicadas)
envolvidas com os conteúdos temáticos de cada Unidade a ser planejada. A definição dos
conteúdos é construída por meio de oficinas de trabalho onde os docentes pactuam por
meio da elaboração coletiva de árvores temáticas (mapas conceituais) para cada Unidade.
A partir disso, delineiam-se os objetivos gerais e específicos da Unidade e definem-se os
conteúdos.
A organização temática de cada Unidade obedece a uma sequência planejada para
levar os alunos ao estudo dos conteúdos curriculares programados de forma progressiva
segundo o grau de complexidade dos agravos de saúde.

Eixo de Fenômenos e Processos Básicos: A dimensão humanística da formação do
médico é uma dimensão central do currículo. Um dos mais significativos requerimentos
para a educação médica contemporânea é o desenvolvimento de uma estrutura para
reflexão e prática profissional que resulte na aquisição de competências atitudinais.
Atitudes são a interface entre o profissional e o seu paciente, sua família, sua comunidade,
a instituição profissional a que é afiliado, aos colegas de profissão e aos demais colegas
do seu time de trabalho. Tal interface firma-se muito mais na experiência e na vivência
do que no conhecimento, e, portanto, é menos influenciada pelo ensino factual e didático.
Este eixo propõe que, longitudinalmente, em todos os blocos, sejam estruturados
processos experienciais de aprendizagem que intencionem maximizar o impacto destes
domínios atitudinais, particularmente no campo da reflexão centrada no estudante e no
desenvolvimento do pensamento crítico. Em cada módulo do currículo, será estruturada
uma base de experiências que viabilizem o desenvolvimento de:
a) Altruísmo, orientado para a necessidade do profissional em atender ao melhor interesse
de seus pacientes, da sociedade e da saúde pública, e de sua própria profissão;
b) Responsabilidade social, dirigido à prática da solidariedade social e do genuíno
interesse no desenvolvimento comunitário;
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c)Busca pela excelência, com uma constante valorização pelo auto aprendizado e pela
permanente autocrítica;
d)Honra e integridade, orientado para o compromisso com o justo, o certo e o apropriado
em sua prática;
e) Vínculo respeito aos outros, demonstrando clara preocupação com os sentimentos,
valores e pensamentos de pacientes, colegas e profissionais da equipe.

Eixo da Formação Específica: Os conteúdos biomédicos do curso médico, incluindo a
base de conhecimentos e habilidades da prática médica, os princípios científicos e o
pensamento acadêmico em Medicina, associados aos domínios de áreas amplas tais como
a Psicologia, a História da Medicina, a Antropologia Médica, Economia, Medicina Legal,
Sociologia, Cultura e outras Ciências Humanas e Sociais formam a estrutura conceitual
deste eixo. Como explicitado anteriormente, os conteúdos técnico-científicos do currículo
serão, em cada Unidade Curricular, integrados de modo que, a partir da discussão de
problemas, tais campos do conhecimento possam ser explorados de forma progressiva e
estruturada. Os conhecimentos são orientados associando teoria e prática, sendo os
primeiros anos do curso médico um período mais fundacional e progressivamente – mas
desde o início do curso – o estudante vai se apropriando de um instrumental teóricoprático profissionalizante compatível com seu nível de desenvolvimento. Sob o ponto de
vista estrutural, o primeiro ano (1º e 2ºsemestres) lida com sistemas regulatórios e
estruturas orgânicas, respondendo pela organização somato-funcional do organismo
humano; o segundo ano (3º e 4ºsemestres) lida com ciclos de vida, trabalhando os
processos de desenvolvimento do indivíduo em fases da vida (embriogênese, nascimento,
crescimento, vida adulta, envelhecimento e morte), e sua relação com o meio. Os terceiros
e quarto anos (5º ao 8ºsemestres) trabalham processos clínicos e manifestações da doença,
organizados em módulos cuja ênfase é a integração sistêmica das diversas manifestações
fisiopatológicas de maior interesse médico. Os dois últimos anos do curso (5º e 6º anos –
9º ao 12º semestre) é o período de internato rotatório, onde o aluno segue em estágios
pelas clínicas básicas (pediatria, gineco-obstetrícia, clínica médica/ medicina interna,
cirurgia, trauma/ emergências médicas, psiquiatria, geriatria, e Medicina de Família e
comunidade e gestão em saúde pública. Durante todo o curso, o aluno desenvolve
atividades de integração, teórico-prática e estágios eletivos em serviços de atenção
primária, secundária e terciária de acordo com sua progressão no curso.
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Eixo de Práticas Profissionais: O desenvolvimento de uma prática de ação comunitária
voltada para a integralidade do cuidado, integrada em uma equipe multidisciplinar, onde
o estudante entra em estreita relação com a comunidade desde o primeiro módulo ou em
ambientes e estruturas a elas pertencentes, mantendo um balanço adequado entre estes
serviços básicos nas comunidades e estruturas ambulatoriais e hospitalares secundárias e
terciárias. Neste eixo estão as atividades praticadas no IESC e nos estágios de Medicina
de Família e Comunidade no Internato.
A estrutura e conteúdo curriculares propostos resultam da experiência acumulada
no âmbito nacional e internacional no campo da Educação Médica e se apresenta em plena
consonância com a missão e objetivo principal do Centro Universitário Tiradentes que é
oferecer aos estudantes uma boa qualificação profissional, humanística, científica e
condizente com as Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Medicina.
O curso tem a duração de 6 anos (12 semestres), com carga horária em horas total
de 8.500h/r, sendo 5.120h/r do 1º ao 8º módulo (semestre), 2.880h/r no internato, 100h/r
no Trabalho de Conclusão de Curso e 400h/r de atividades extracurriculares.
O Curso é composto por 3 ciclos de aprendizagem, Ciclo I composto do 1º ao 4º
semestre, o Ciclo II composto do 5º ao 8º semestre e o Ciclo III (internato) composto do
9º ao 12º semestre. Cada semestre corresponde a 1 módulo de 20 semanas. Cada
módulo/semestre, da 1ª a 8ª é constituído por 5 Unidades Curriculares, sendo 03 Unidades
Curriculares Horizontais e 02 Unidades Curriculares Transversais. Cada Unidade
Curricular corresponde a um conjunto de conteúdos integrados reunindo conhecimentos
básicos e clínicos. Entre os 9º ao 12º semestres correspondem ao internato e são realizados
em sistema de rodízio nos cenários de práticas relacionadas à Rede de Atenção à Saúde
do Estado de Alagoas, prioritariamente a de Maceió em ambulatórios, Hospitais e
Unidades Básicas de Saúde, Unidades de Pronto Atendimento nas áreas de clínica
médica, cirurgia, pediatria, saúde coletiva, ginecologia e obstetrícia e Urgência e
Emergência considerando hierarquicamente a perspectiva dos serviços de saúde e da
atenção médica, supervisionadas pelos docentes das respectivas disciplinas.
A operacionalização dos conteúdos modulares da 1ª a 8ª etapa (ou semestre) é
realizada através das seguintes atividades:

4.3 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
4.3.1 Parâmetros para a seleção de conteúdos e elaboração do currículo
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O Curso de Medicina da Unit são parâmetros para a seleção de conteúdos e
elaboração de currículos e sua atualização: os objetivos do curso; o perfil profissional do
egresso; as competências a serem desenvolvidas; os campos de atuação profissional e o
mercado de trabalho; a inserção regional; princípios e organização didático-pedagógica;
inovações e avanços tecnológicos; relevância, atualidade e inovação do conhecimento; as
bibliografias básica e complementar; a adequação da carga-horária; a acessibilidade, bem
como os saberes voltados à formação humanística e ética, que devem perpassar o
currículo, sobretudo concernentes a educação ambiental, desenvolvimento sustentável,
educação em direitos humanos; inclusão social e acessibilidade; diversidade; relações
étnico-raciais e história e cultura afro-brasileira, africana e indígena.
Os conteúdos curriculares selecionados devem contemplar os conhecimentos
específicos de cada formação, sem negligenciar os saberes que são necessários à formação
integral do discente, numa perspectiva humanística, cidadã, critico-reflexiva, ética,
considerando os contextos econômicos, políticos, sociais e culturais.
Uma formação na qual o currículo considera a necessidade de desenvolver
competências, pressupõe uma metodologia adequada ao desenvolvimento dos conteúdos
curriculares, às estratégias e objetivos da aprendizagem, ao acompanhamento das
atividades, à acessibilidade, que se coadunam com práticas pedagógicas que estimulam a
interação e a participação ativa do discente no processo de ensino e aprendizagem,
contemplando as inovações didático-pedagógicas e tecnológicas e sua incorporação em
prol da formação acadêmica e profissional.
A seleção de conteúdos, a elaboração dos currículos e sua atualização, é realizada
no Curso de Medicina da Unit, em cononânica com o PPI, a partir das seguintes diretrizes:
a) atender a legislação e regulamentação educacional, as Diretrizes Curriculares
Nacionais para os cursos de graduação em Medicina, bem como o PPI, as Políticas
Institucionais, este PPC e as normas da própria instituição;
b) articular os saberes a serem contemplados, considerando a coerência entre a concepção
do curso, os seus objetivos, o perfil do egresso e as competências a serem desenvolvidas
no decorrer da formação;
c) contemplar a flexibilidade curricular e a interdisciplinaridade;
d) observar a relevância social dos conteúdos, sua atualização e inovação, tendo em vista
a ciência, os avanços tecnológicos, bem como os saberes voltados a formação integral do
discente, numa perspectiva generalista, humanística, critico-reflexiva, ética, e sua
articulação com os princípios pedagógicos da Unit/;
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e) considerar a inserção regional da instituição e do curso no processo de seleção dos
conteúdos e elaboração dos currículos.
Cabe ao Núcleo Docente Estruturante - NDE a condução das atividades
relacionadas a seleção de conteúdos curriculares e elaboração dos currículos, inclusive
por ocasião de suas revisões e atualizações. Ao Colegiado do Curso compete a deliberação
acerca dos encaminhamentos do NDE.
4.3.2 Oportunidades

diferenciadas

de

integralização

curricular

e

aproveitamento extraordinário de estudos
No Curso de Medicina da Unit, o tempo mínimo para a integralização curricular
e a carga horária mínima exigida, estão em consonância com a legislação e
regulamentação vigente.
Neste sentido, os limites para a integralização do curso, os tempos mínimos e
máximos de integralização curricular, são fixados com base na carga horária total,
computada neste PPC, observando os limites estabelecidos nos exercícios e cenários
apresentados na legislação vigente.
Em atenção ao exposto na Lei Nº 9.394/96, as atividades acadêmicas inerentes a
integralização curricular do curso é realizada em no mínimo 200 (duzentos) dias de
trabalho acadêmico efetivo, sendo no mínimo 100 (cem) dias em cada semestre letivo.
No Curso de Medicina da Unit também são geradas oportunidades diferenciadas
de integralização curricular e de aproveitamento de estudos, materializando-se nas
seguintes situações:
a) aproveitamento de estudos mediante análise curricular para portadores de curso
superior, obtidos internamente ou em outras IES, desde que em conformidade com a
legislação vigente;
b) aproveitamento de componentes curriculares cursados em cursos de pós-graduação,
considerando análise curricular e aprovação do Colegiado de curso;
c) aproveitamento de componentes curriculares cursados em IES estrangeira, desde que
a mobilidade estudantil seja decorrente de convênio de parceria entre a instituição
receptora e a Unit, mediante análise de currículo e conforme normas estabelecidas pela
IES;
d) aproveitamento de estudos decorrente de conteúdos cursados, por transferência entre
cursos da própria instituição;
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e) aproveitamento de estudos por análise de currículo para portadores de diploma
adquirido em IES estrangeira e devidamente convalidado no Brasil, na forma da lei.
Os casos de extraordinário aproveitamento de estudos estão regulamentados no
âmbito da instituição através da Portaria/Gabinete do Reitor Nº 104, de 12 de dezembro
de 2018, e assegura ao aluno que tenha extraordinário aproveitamento nos estudos,
demonstrado por meio de provas e outros instrumentos de avaliação específicos,
aplicados por banca examinadora especial, a abreviação da duração dos seus cursos,
conforme o § 2º do art. 47 da Lei Nº 9.394/96 (LDB).

4.3.2.1 Adequação e atualização

No âmbito do Curso de Medicina é realizada semestralmente a atualização
do Projeto Pedagógico do Curso, pela Coordenação, o NDE, o Colegiado e o Corpo
Docente, realizando-se a análise dos conteúdos programáticos quanto às ementas,
objetivos, metodologias e bibliografias, ajustando-as se necessário, passando estas
adaptações inclusive pela criação de novas disciplinas ou modificação das já
existentes, demonstrando assim a preocupação com a qualidade do curso e o
acompanhamentoda evolução e necessidades do campo de trabalho e perfil do
egresso, bem como as mudanças ocorridas no âmbito da Legislação.

4.3.2.2 Dimensionamento da carga horária das disciplinas

A carga horária das disciplinas está dimensionada com base nos objetivos
gerais e específicos do curso e no perfil profissional de seu egresso, respeitando as
Diretrizes Curriculares Nacionais e as necessidades do contexto regional e local.
Assim, o Curso de Medicina tem uma carga horária distribuída da seguinte forma
(considerando-se a hora relógio de 60’):
1.Carga Horária Teórica: 2.083 horas.
2.Carga Horária Prática: 2.266 horas.
3.Estágio Supervisionado: 2.880 horas.
4.Atividades Complementares: 400 horas.
5. Carga Horária Total: 7.629 horas

4.3.2.3 Adequação e atualização das ementas e planos de ensino
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A elaboração, adequação e atualização das ementas das disciplinas e os
respectivos planos de ensino do Curso de Medicina da Unit é resultado do esforço coletivo
do Corpo Docente e Núcleo Docente Estruturante, sob a supervisão do Colegiado e
Coordenação do Curso, tendo em vista a integração horizontal e vertical do currículo, no
âmbito de cada período e entre os mesmos, considerando a inter e transdisciplinaridade
como paradigma que melhor contempla o atual estágio de desenvolvimento científico e
tecnológico.
Estabelecido o perfil do egresso e as competências a serem desenvolvidas, os
saberes e conteúdos curriculares necessários a formação foram identificados e
sistematizados na forma de ementas das disciplinas curriculares, considerando a produção
recente na área.
Vale ressaltar que as atualizações e adequações são construídas a partir do perfil
desejado do profissional, em face das demanas emergentes, das constantes mudanças e
produção do conhecimento, das Diretrizes Curriculares Nacionais, do PDI, do PPI e das
características sociais e culturais.

4.3.2.4 Adequação, atualização e relevância da bibliografia do curso

A Unit possui uma Política de Gestão do Acervo e Infraestrutura do Sistema
Integrado de Bibliotecas através da qual é oportunizado ao Curso de Medicina a expansão
e atualização do seu acervo, proporcionando as condições adequadas ao atendimento das
demandas dos alunos e professores no contexto do Projeto Pedagógico do Curso e da
Instituição.
A expansão e atualização do acervo do Curso estão calcadas na indicação
prioritária dos professores e alunos, solicitação avaliada e validada na sua importância
pelo NDE, Coordenador e Colegiado do Curso.
As aquisições são referendadas por relatório de adequação do NDE do curso,
comprovando a compatibilidade e adequação das bibliografias básicas e complementares
em relação aos objetivos, perfil do egresso, compentecias a serem desenvolvidas no curso,
bem como em relação ao número de vagas totais anuais autorizadas para o curso e o
quantitativo de exemplares por título.
Toda a comunidade acadêmica tem acesso ao sistema online de sugestão de
compra e acompanhamento do pedido disponível no sistema Pergamum.
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Assim sendo, a bibliografia continada nos planos de ensino e aprendizagem e
utilizada no Curso de Medicina é fruto do empenho coletivo do corpo docente e NDE do
Curso, que selecionam semestralmente dentre a literatura, aquela que atende com
excelência as necessidades formativas do curso.
Os livros e periódicos recomendados, tanto em termos de uma bibliografia básica
quanto da complementar, são definidas buscando-se a adequação ao perfil do profissional
em formação, a partir da abordagem teórica e/ou prática dos conteúdos imprescindíveis
ao desenvolvimento das suas competências gerais e específicas, considerando os
diferentes contextos:
 Adequação ao perfil do profissional em formação, a partir da abordagem
teórica e/ou prática dos conteúdos imprescindíveis ao desenvolvimento das
competências e habilidades gerais e específicas, considerando os diferentes
contextos.
 Atualização das produções científicas diante dos avanços da Ciência e da
Tecnologia, priorizando as publicações dos últimos 05 anos, incluindo livros e
periódicos, enriquecidos com sites específicos rigorosamente selecionados,
sem desprezar a contribuição dos clássicos.
 Disponibilidade no acervo do SIB e das Biblioteca da Unit.

4.3.2.4.1 Bibliografia básica do curso

Através da Campanha de Atualização do Acervo realizadas semestralmente, as
bibliografias do curso é avaliada quantitativa e qualitativamente, para contemplar as
necessidades de sua atualização e ampliação. A quantidade de exemplares adquirida para
o curso é definida com base no número vagas totais anuais autorizadas e norteada pelas
recomendações dos indicadores e padrões de qualidade definidos pelo MEC.
As referências da bibliografia básica dos conteúdos programáticos de todos os
Planos de Ensino e Aprendizagem das disciplinas do curso se encontram adequadas no
que refere à quantidade (três referências) ao conteúdo das disciplinas e atualidade
considerando os últimos cinco anos, sem desconsiderar as referências clássicas.
Todos os exemplares são tombados junto ao patrimônio da IES. A Unit
disponibiliza sua Biblioteca física e e Virtual, com consulta ao acervo através de
plataformas online.
163
Código de Acervo Acadêmico 121.1

O usuário pode acessar os serviços online de consulta, renovação e reserva das
biblioteca, gerenciadas pelo Pergamum. O acervo virtual também possui exemplares
físicos a disposição para consulta. Através dos serviços de pesquisa em bases de dados
acadêmicas/científicas, os estudantes podem acessar mais de quatro mil títulos em texto
completo, de artigos publicados em periódicos de maior relevância dos centros de
pesquisa do mundo.
Na Base de Dados por Assinatura a Biblioteca assina e disponibiliza bases de
dados nas diversas áreas de conhecimento. Como forma de apoio aos estudantes a
Biblioteca disponibiliza espaço para apoio e estudos individuais e em grupo além de
laboratório de informática para pesquisas e Chromebooks que ficam disponíveis aos
estudantes.
O acervo físico é tombado junto ao patrimônio da IES e informatizado. O acervo
virtual disponibilizado, também informatizado e registrado em nome da Unit, possui
contrato que assegura o acesso ininterrupto pelos usuários.
Na biblioteca os usuários portadores de deficiência têm assegurada as suas
necessidades em termos de acessibilidade com recursos e ferramentas que garantem o
estudo e a aprendizagem. Registre-se que a gestão do acervo é realizada de sorte a ampliar
e renovar a quantidade dos títulos e exemplares mais requisitados, tendo a biblioteca um
plano de contingência que assegure de forma ininterrupta o acesso ao acervo e aos
serviços disponibilizados.

4.3.2.4.2 Bibliografia complementar do curso

O acervo da bibliografia complementar do curso está informatizado, atualizado e
tombado junto ao patrimônio da IES e atende de forma excelente o mínimo de cinco
títulos por unidade curricular.
A bibliografia complementar atende adequadamente aos programas das
disciplinas e as suas unidades programáticas. O curso conta ainda com a Biblioteca
Virtual, com livros eletrônicos de várias editoras e em diversas áreas do conhecimento.
Assim como no caso da bibliografia básica, a atualização do acervo de livros e periódicos
para a bibliografia complementar está calcada na indicação prioritária dos professores e
alunos, solicitação avaliada na sua importância pelo Núcleo Docente Estruturante e
deliberada pelo Colegiado do Curso.
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Os livros e periódicos recomendados a título de bibliografia complementar são
definidos à luz de critérios como: adequação ao perfil do profissional em formação, a
partir da abordagem teórica e/ou prática dos conteúdos imprescindíveis ao
desenvolvimento das competências gerais e específicas, avaliando os diferentes
contextos; atualização das produções científicas diante dos avanços da Ciência e da
Tecnologia, priorizando as publicações dos últimos 05 anos, incluindo livros e periódicos,
sem desprezar a contribuição dos clássicos.

4.3.2.4.3 Periódicos especializados e bases de dados do curso

As assinaturas de periódicos especializados, indexados e correntes, sob a forma
impressa ou informatizada; bases de dados específicas (revistas e acervo em multimídia)
atendem adequadamente aos programas de todos os componentes curriculares e à
demanda do conjunto dos alunos matriculados no curso de Medicina da Unit/AL.
O curso conta com periódicos de maneira a ilustrar as principais áreas temáticas
do curso. Um acervo de significativas publicações periódicas na área do curso, de
distribuição regular, é atualizado em relação aos últimos três anos.
Os docentes e discentes do Curso de Medicina têm a sua disposição periódicos
físicos e online assinados na Base de Dados por Assinatura. A Biblioteca assina e
disponibiliza para pesquisa em saúde destacando, EBSCO (MEDLINE, PUBMED),
DYNAMED, Up ToDate, EVOLUTION entre outras da área da saúde e outras áreas. O
acervo possui exemplares físicos e virtuais de periódicos especializados que suplementam
o conteúdo ministrado nas disciplinas através dos E-books: Atheneu, Minha Biblioteca e
CENGAGE.
Os livros e periódicos recomendados, tanto em termos de uma bibliografia básica
quanto da complementar são definidos à luz de critérios como: adequação ao perfil do
profissional em formação, a partir da abordagem teórica e/ou prática dos conteúdos
imprescindíveis ao desenvolvimento das competências e habilidades gerais e específicas,
considerando os diferentes contextos; atualização das produções científicas diante dos
avanços da Ciência e da Tecnologia, priorizando as publicações dos últimos 05 anos,
incluindo livros e periódicos, enriquecidos com sites específicos rigorosamente
selecionados, sem desprezar a contribuição dos clássicos.

4.3.3

Conteúdos curriculares
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O currículo do Curso de Medicina é concebido como uma instância dinâmica,
inovadora e flexível, alimentado de forma sistemática e periódica pela avaliação deste
PPC e do processo de ensino e aprendizagem desenvolvido. Busca-se superar a ação
formativa escolarizada e limitada, que prende o currículo em uma ideia de “grade
curricular”. Em direção distinta, o Curso concebe o currículo como o caminho, percurso
a ser trilhado no processo formativo onde um conjunto de ações cooperam para a
formação humana, acadêmica e profissional, integral e em suas múltiplas dimensões.
Os referenciais didático-pedagógicos do Curso de Medicina encontram-se
pautados no PPI e neste PPC, que ressaltam o fomento a articulação constante das
atividades de ensino, pesquisa e extensão, a interação entre teoria e prática, a
interdisciplinaridade, a flexibilidade, a transversalidade, a integração curricular, a
acessibilidade metodológica e o desenvolvimento das competências necessárias ao perfil
profissional.
Estas referênciais, por sua vez, caracterizam-se pelo exercício de ações que
possibilitam e estimulam a aplicação dos saberes, conhecimentos, conteúdos e técnicas
para intervenção na realidade profissional e social, na resolução de problemas e nos
encaminhamentos criativos demandados por fatores específicos. Estão entre essas
competências, o enfrentamento e resolução de problemas, construção de argumentações
técnicas, o trabalho em equipe, a tomada de decisão, entre outras.
No Curso de Medicina do Centro Universitário Tiradentes, esse paradigma é
concebido como uma nova postura frente ao conhecimento, ao processo de ensino e
aprendizagem e à própria organização curricular, e sua prática exige a troca e
sistematização de ideias, a integração de diferentes componentes curriculares para a
construção do conhecimento, em um processo de constante interação.
Procurando acompanhar os avanços e inovações tecnológicas e científicas, a
distribuição regular de créditos e disciplinas, a qualidade do conteúdo programático e uma
carga horária compatível e adequada aos objetivos da aprendizagem, o Curso de Medicina
desenvolve um currículo que atende a esses requisitos e também às necessidades do
contexto local e reginal do mercado de trabalho.
O currículo do Curso é coerente com a proposta de uma formação considerada em
suas múltiplas dimensões, ou seja, humana, acadêmica e profissional. Neste sentido o
currículo contempla disciplinas e ações que abordam saberes e conteúdos curriculares
relacionados à formação básica e geral; aos fundamentos da vida em sociedade ― cujo
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objetivo é propiciar conhecimentos e criar uma identidade própria, ética, cidadã de todos
os alunos; à formação específica e às práticas profissionais.
O currículo contempla, ainda, a inserção de temas transversais nos programas das
disciplinas, oportunizando a inserção de questões de interesse comum da coletividade,
independente da área de conhecimento, possibilitando um diálogo integrador, portanto,
mais abrangente entre aspectos que envolvem toda a sociedade. Da mesma forma, a
abordagem de conteúdos pertinentes às políticas de educação ambiental, de educação em
direitos humanos e de educação das relações étnico-raciais e o ensino de história e cultura
afro-brasileira, africana e indígena, que diferenciam o curso dentro da área profissional e
induzem o contato com conhecimento recente e inovador.
O currículo está alinhado a concepção, objetivos e perfil do curso. Para tanto, em
sua estrutura são ofertadas disciplinas abordando saberes voltados ao desenvolvimento
de competências, que ofereçam subsídios conceituais, técnicos e práticos para o exercício
da profissão.
Conforme o PPI, as disciplinas são organizadas em eixos estruturantes: o Eixo de
Fenômenos e Processos Básicos, o Eixo da Formação Específica e o Eixo de Práticas
Profissionais, o que permite ao aluno uma aprendizagem integrada numa perspectiva
interdisciplinar. Consequentemente, os conteúdos programáticos das disciplinas que
fazem parte desses eixos estão voltados para a formação de um egresso capaz de atuar
nas diversas áreas pertinentes à profissão.
As Atividades Complementares também figuram como componentes curriculares
origatórios, enrriquecendo o processo de formação em sua dimensão interdisciplinar e
transversal.
O curriculo está estruturado em 12 períodos letivos que, de forma interdependente
e articulada, proporcionam a integralização dos conteúdos curriculares e o
desenvolvimento das competencias inerentes à formação acadêmica e profissional,
contando com uma carga horária total compatível com as exigências dessa formação,
sendo esta de 7.629 (horas relógio de 60 minutos), das quais 2.880 horas são dedicadas
ao estágio supervisionado, 400 horas para as atividades complementares.
Neste sentido, o currículo do curso contempla: o desenvolvimento de atividades
teóricas e práticas; disciplinas obrigatórias, eletiva e optativas (como LIBRAS) ―
inclusive na modalidade à distância/online fazendo uso das novas tecnologias de
informação e comunicação; componentes curriculares voltados ao desenvolvimento da
pesquisa, da extensão e a integração curricular; o desenvolvimento de Atividades
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Complementares, do Estágio Supervisionado, do Trabalho de Conclusão de, como
componentes curriculares obrigatórios e indispensáveis à formação.
O processo formativo é desenvolvido oportunizando a interdisciplinaridade, a
articulação, a interlocução e a integração entre os saberes e conhecimentos quer sejam
aqueles desenvolvidos no âmbito de uma mesma disciplina ao longo das unidades
programáticas quer seja no âmbito de diferentes disciplinas e campos de saberes, em prol
de um conhecimento relacional e aplicado, através de práticas integradoras.
Os conteúdos curriculares contemplados neste PPC, consideram as DCN’s, bem
como a concepção do curso, seus objetivos, o perfil que seus egressos devem ter e as
competências que os mesmos devem desenvolver em sintonia com a dinâmica e as
demandas emergentes da sociedade e do mercado de trabalho.
Esses conteúdos curriculares encontram-se devidamente contemplados nos
Programa das Disciplinas/Planos de Ensino e Aprendizagem ― PEA’s, previstos neste
PPC e a são desenvolvidos pelos docentes e discentes ao longo da integralização
curricular,

com

compatível

carga-horária,

adequadas

bibliografias

básica

e

complementar, coerência com os objetivos e as competências a são desenvolvidas e em
sintonia com as metodologias de ensino e avaliação a são trabalhadas pelos docentes.
Os conteúdos curriculares são objeto de atualização realizada pelos docentes sob
coordenação do NDE do curso contemplando a dinâmica da realidade social e as
demandas emergentes postas ao exercício profissional.
Ressalte-se que os conteúdos curriculares são trabalhados observando a
acessibilidade metodológica com a utilização de metodologias de ensino e avaliação que
oportunizem a superação de barreiras em termos de métodos, técnicas e ferramentas que
possam criar obstáculos ao desenvolvimento da aprendizagem.
No âmbito do currículo são desenvolvidas iniciativas didático-pedagógicas como
a utilização de metodologias ativas de aprendizagem, de novos ambientes físicos e
virtuais de aprendizagem (o Tiradentes Learning Space/Sala do Google e a plataforma do
Google for Education).
Tratam-se de iniciativas inovadoras que estimulam a aquisição de conhecimentos
e técnicas para intervenção na realidade e para a resolução de problemas, assegurando
acessibilidade metodológica e fomentando o protagonismo discente e o desenvolvimento
progressivo de sua autonomia e maturidade acadêmica, profissional e intelectual.
4.3.4 Estrutura curricular
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Abaixo está exposta a estruturação curricular por período, a estruturação das
disciplinas optativas e o quantitativo total de horas do Curso.
Tabela 24- Estrutura curricular
1º PERÍODO
Cód.

Disciplina

Prérequisito

Teórica

Prática

-

84
98
98
-

24
28
28
80

Carga
Horária
Total
108
126
126
80

-

40
40
360

40
40
40
280

40
40
40
40
40
640

B103700
B103719
B103727

Introdução ao Estudo da Medicina
Concepção e Formação do Ser Humano
Abrangência das Ações de Saúde
Integração
Ensino,
Serviço
e
B103735
Comunidade I
B103743 Hab. Profissionais/Informática I
B104278 Hab. Profissionais/Comunicação
B104286 Habilidades Profissionais/Clínicas I
OPT0001 OPTATIVA 1- Core Curriculum I
OPT0002 OPTATIVA 2 - Core Curriculum II
TOTAL

Carga Horária

2º PERÍODO
Cód.

Disciplina

Prérequisito

Teórica

Prática

-

98
84
98
-

28
24
28
80

Carga
Horária
Total
126
108
126
80

-

40
40
360

40
40
40
280

40
40
40
40
40
640

B103778
B103786
B103794

Metabolismo
Funções Biológicas
Mecanismos de Agressão e Defesa
Integração
Ensino,
Serviço
e
B103808
Comunidade II
B103816 Hab. Profissionais/Informática II
B104294 Hab. Profissionais/Clínicas II
B104308 Hab. Profissionais/Laboratoriais I
OPT0003 OPTATIVA 3 - Core Curriculum III
OPT0004 OPTATIVA 4 - Core Curriculum IV
TOTAL

Carga Horária

3º PERÍODO
Cód.
B103840
B103859
B103867
B103875
B103883
B104316

Prérequisito

Teórica

Prática

e

-

84

24

Carga
Horária
Total
108

e

-

98
98
-

28
28
80

126
126
80

-

-

80
40

80
40

Disciplina
Nascimento,
Crescimento
Desenvolvimento
Percepção, Consciência e Emoção
Processo de Envelhecimento
Integração
Ensino,
Serviço
Comunidade III
Hab. Profissionais/Clínicas III
Hab. Profissionais/Laboratoriais II

Carga Horária
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TOTAL

280

280

560

4º PERÍODO
Cód.

Disciplina

B103891

Proliferação Celular
Saúde da Mulher, Sexualidade e
Planejamento Familiar
Doenças Resultantes da Agressão ao
Meio Ambiente
Integração
Ensino,
Serviço
e
Comunidade IV
Hab. Profissionais / Clínicas IV
Hab. Profissionais / Terapêuticas I
TOTAL

B103905
B103913
B103921
B103930
B104324

Prérequisito

Teórica

Prática

-

84
98

24
28

Carga
Horária
Total
108
126

-

98

28

126

-

-

80

80

-

280

80
40
280

80
40
560

Carga Horária

5º PERÍODO
Cód.

Disciplina

B103948

Dor
Dor Abdominal, Diarréia, Vômitos e
Icterícia
Febre, Inflamação e Infecção
Integração
Ensino,
Serviço
e
Comunidade V
Hab. Profissionais/Clínicas V
Hab. Profissionais / Terapêuticas II
Hab. Profissionais / Ambulatório I
TOTAL

B103956
B103964
B103972
B103980
B104332
B104340

Prérequisito

Teórica

Prática

-

84
98

24
28

Carga
Horária
Total
108
126

-

98
-

28
80

126
80

-

280

80
80
80
400

80
80
80
680

Carga Horária

6º PERÍODO
Cód.
B103999
B104006
B104014
B104022
B104030
B104359
B104367

Disciplina
Problemas
Mentais
e
de
Comportamento
Perda de Sangue
Fadiga, Perda de Peso e Anemias
Integração
Ensino,
Serviço
e
Comunidade VI
Hab.
Profissionais/Interpretação
Clínicas I
Hab. Profissionais/Cirúrgicas I
Hab. Profissionais / Ambulatório II
TOTAL

Prérequisito

Teórica

Prática

-

84

24

Carga
Horária
Total
108

-

98
98
-

28
28
80

126
126
80

-

80

80

280

80
80
400

80
80
680

-

Carga Horária
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7º PERÍODO
Cód.

Disciplina

B104049

Locomoção e Preensão
Distúrbios Sensoriais, Motores e da
Consciência
Dispneia, Dor Torácica e Edema
Integração
Ensino,
Serviço
e
Comunidade VII
Hab. Profissionais / Cirúrgicas II
Hab. Profissionais / Interpretação
Clínicas II
Hab. Profissionais / Ambulatório III
TOTAL

B104057
B104065
B104073
B104081
B104375
B104383

Prérequisito

Teórica

Prática

-

84
98

24
28

Carga
Horária
Total
108
126

-

98
-

28
80

126
80

-

-

80

80

-

80

80

-

280

80
400

80
680

Carga Horária

8º PERÍODO
Cód.

Disciplina

B104090

Desordens Nutricionais e Metabólicas
Manifestações Externas das Doenças e
Iatrogenias
Emergências
Integração
Ensino,
Serviço
e
Comunidade VIII
Hab. Profissionais e Emergências
Hab. Profissionais / Ambulatório IV
TOTAL

B104103
B104111
B104120
B104138
B104383

Prérequisito

Teórica

Prática

-

84
98

24
28

Carga
Horária
Total
108
126

-

98
-

28
80

126
80

-

280

120
120
400

120
120
680

Carga Horária

9º PERÍODO
Cód.
B104146
B104154
B104162
B107595

Disciplina
Saúde da Criança I
Saúde do Adulto I
Saúde da Mulher I
TCC I
TOTAL

Prérequisito
-

Carga Horária
Teórica

Prática

40
40

240
240
240
720

Carga
Horária
Total
240
240
240
40
760
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10º PERÍODO
Cód.
B104170
B104189
B104197
B107609

Prérequisito

Disciplina

Carga Horária
Teórica

Prática

60
60

240
240
240
720

-

Saúde da Criança II
Saúde do Adulto II
Saúde da Mulher II
TCC II
TOTAL

Carga
Horária
Total
240
240
240
60
780

11º PERÍODO
Cód.
B107552
B107560
B107579

Prérequisito

Disciplina

Carga Horária
Teórica

Prática

-

240
240
246
726

-

Saúde do Adulto III
Saúde do Adulto IV
Medicina da Família e Comunidade I
TOTAL

Carga
Horária
Total
240
240
246
726

12º PERÍODO
Cód.
B104227
B104219
B107587

Prérequisito

Disciplina
Urgência e Emergência I
Urgência e Emergência II
Medicina da Família e Comunidade II
TOTAL

Carga Horária
Teórica

Prática

-

234
240
240
714

-

Carga
Horária
Total
234
240
240
714

Tabela 25- Disciplinas optativas
Período
1º

Código
B103751

1º
1º
1º
2º

B104405
B103760
B104430

2º
2º
2º

B104413
B103832
B104421

B103824

Nome da Disciplina
Core Disciplines 1 – HISTÓRIA, SOC. E CUL. AFRO-BRAS.,
AFRIACANA E INDÍGENA
Core Disciplines 1 - EMPREENDEDORISMO
Core Disciplines 2 - LÍNGUA PORTUGUESA
Core Disciplines 2 – RACIOCÍNIO ÉTICO E FILOSÓFICO
Core Disciplines 3 – ANÁLISE SOCIAL E DAS RELAÇÕES
ÉTNICOS RACIAIS
Core Disciplines 3 – COMUNICAÇÃO E MARKETING
Core Disciplines 4 - LIBRAS
Core Disciplines 4 – RACIOCÍNIO EMPÍRICO

Carga
Horária
40
40
40
40
40
40
40
40
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Tabela 26- Carga horária do curso
Carga Horária
Teórica em Horasaula

Carga Horária
Prática em
Horas-aula

Atividades
Complementares
(em Horas)*

Estágio
Supervisionado*

Carga Horária Total do
Curso em Horas-Aula

2.500h

2.720h

400h

2880h

8.500

Carga Horária
Teórica em Horas*

Carga Horária
Prática em
Horas*

Atividades
Complementares*

Estágio
Supervisionado*

Carga Horária Total do
Curso em Horas*

2.083h

2.266h

400h
2880h
* Hora-aula relógio (60 minutos)

7.629h

4.3.5 Planos de ensino e aprendizagem – PEA’s
Os Planos de Ensino e Aprendizagem – PEA’s norteiam didáticopedagógicamente o trabalho docente, elencando os saberes, competências, objetivos,
conteúdos, metodologias e estratégias a serem trabalhados com os discentes, no
empenho em oferecer as mais variadas formas de desenvolvimento das competências
necessárias para a formação do egresso, prevista no perfil profissional do curso. Os
PEA’s são constantemente analisados, revisados e atualizados a fim de acompanharem
as demandas emergentes da sociedade e do mercado de trabalho, assim com as inovações
em termos didático-pedagógico e tecnológicos, tão necessárias para o excelente
desenvolvimento educacional dos discentes.
A atualização bibliográfica dos planos de ensino é realizada periodicamente,
mantendo o compromisso da instituição e do Curso de oferecer aos seus alunos um
conhecimento atual, efetivo e contextualizado,

contando

para

isso,

com

a

contribuição e participação dos seus docentes, NDE e coordenação. Os planos de
ensino do curso de Medicina, são elaborados, desenvolvidos e atualizadsoem estreita
consonância com o PPI e o PPC, garantindo assim a coerência e integração de ações
com base no contexto real considerando as necessidades e possibilidades dos alunos.
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1º PERÍODO
UNIDADE CURRICULAR I:
INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA MEDICINA
CÓDIGO
B103700
PROGRAMA

CARGA HORÁRIA
108

EMENTA
Introdução ao trabalho com grupos tutoriais. Estudo baseado em situações problemas.
Evolução histórica da ciência e da educação médica. Aspectos introdutórios das políticas
de saúde. Aspectos Morfofuncionais, normais e patológicos, e imagenológicos aplicados
à temática do módulo.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
História da Medicina e do ensino médico; Aprendizagem baseada em problemas como
ferramenta de autoaprendizagem; Ciência e pesquisa; A importância da ética e bioética
nas relações médico-paciente; O médico, sociedade, cidadania, religião e saúde; Os
aspectos emocionais envolvidos na prática médica, o exercício profissional com
qualidade.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BACICH, L.; MORAN. J. (Org.). Metodologias ativas para uma educação inovadora:
uma abordagem teórico-prática. Porto Alegre: Penso, 2018.
DÂNGELO, José Geraldo; FATTINI, Carlo Américo. Anatomia humana básica. 2. ed.
São Paulo: Atheneu, 2015
HALL, John E. Tratado de fisiologia médica. 13 eds. Rio de Janeiro: Elsevier, 2017.
JUNQUEIRA, L. C. Histologia básica. 11. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.
MOORE, K.L. Anatomia orientada para a clínica. 7ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2014.
NETTER, F. H. Atlas de anatomia humana. 6 eds. Porto Alegre: Artmed, 2015.
ROHEN, Johanes W.; YOKOCHI, Chihiro; LÜTJEN-DRECOLL, Elke. Anatomia
humana: atlas fotográfico de anatomia sistêmica e regional . 8. ed. Barueri, SP: Manole,
2016
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BALINT.; M. O médico, seu paciente e a doença. 2.ed. Rio de janeiro: Atheneu, 2007.
PESSINI, Leo; BARCHIFONTAINE, Christian de Paul de. Problemas atuais de bioética.
10. ed., rev. e ampl. São Paulo, SP: Loyola, 2012.
PORTER, Roy. Cambridge: história da medicina. Rio de Janeiro, RJ: Revinter, c2008.
COLÉGIO BRASILEIRO DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM
(CBR). Radiologia Brasileira. São Paulo: Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico
por Imagem, 19. Bimestral. ISSN 1808-4346. (Acesso virtual).
KIERSZENBAUM, Abraham L.; TRES, Laura L. Histologia e biologia celular: uma
introdução à patologia. 4. ed. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, 2016.
RIBEIRO, L.R. de C. Aprendizagem baseada em problemas (PBL): uma experiência no
ensino superior. São Carlos: Ed. UFSCar, 2010.

UNIDADE CURRICULAR II:
ABRANGÊNCIAS DAS AÇÕES DE SAÚDE
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CÓDIGO
B103727

CARGA HORÁRIA
126

PROGRAMA
EMENTA
Sistema Único de Saúde (SUS) do Brasil. Programa de Saúde da Família e programas
correlatos. Aplicabilidade na Epidemiologia. A vigilância em saúde. Sistema de
regulação médica (referência e contra referência). Aspectos Morfofuncionais, normais e
patológicos, e imagenológicos aplicados à temática do módulo.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Aspectos históricos, legais e normativos que estruturam o SUS, correlacionando-os com
os princípios da ética médica e com a relação médico-paciente; Sistema suplementar de
saúde no Brasil; Níveis de atenção e os níveis de assistência em saúde; Programa de
Agentes Comunitários de Saúde (PACS) e da Estratégia Saúde da Família (ESF); Sistema
de regulação médica destacando os mecanismos de referência e contra referência de rotina
e em casos de urgência/emergência; Ações desenvolvidas pelo SAMU e ações executadas
pelo RESGATE; Indicadores epidemiológicos e a sua importância no planejamento em
saúde coletiva; Atuação da vigilância epidemiológica e sanitária; Notificação
compulsória de doenças nos estudos epidemiológicos.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ALMEIDA FILHO, Naomar de; ROUQUAYROL, Maria Zélia. Introdução à
epidemiologia. 4. ed., rev. e ampl. 8. reimp. Rio de Janeiro: MEDSI, 2015.
FLETCHER, Robert H.; FLETCHER, Suzanne W.; FLETCHER, Grant S. Epidemiologia
clínica: elementos essenciais. 5. ed. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 2014.
SILVA, Maria Júlia Paes da. Comunicação tem remédio. 6.ed. São Paulo: Gente, 2011.
ROUQUAYROL, Maria Zélia; SILVA, Marcelo Gurgel Carlos da. Epidemiologia e
saúde. 7. ed. 2. reimp. Rio de Janeiro: Medbook, 2014.
REY, Luís. Bases da parasitologia médica. 3. ed. 5. reimp. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2015.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
REY, Luís. Parasitologia: parasitos e doenças parasitárias do homem nos trópicos
ocidentais. 4. ed. 7. reimp. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2015.
DUNCAN, Bruce B.; SCHMIDT, Maria Inês; GIUGLIANI, Elsa R. J. (Colab). Medicina
ambulatorial: condutas de atenção primária baseadas em evidências. 4. ed. reimp. Porto
Alegre: ARTMED, 2013.
DUTRA-DE-OLIVEIRA,
J.
E.;
MARCHINI,
J.
Sérgio. Ciências
nutricionais: aprendendo a aprender. 2. ed., 2. reimpr. São Paulo: Sarvier, 2014.
LOPES, A.C. (ed.) Tratado de clínica médica. São Paulo: Roca, 2009 v1,2,3.
NETTER, F.H. Atlas de anatomia humana. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.

UNIDADE CURRICULAR III:
CONCEPÇÃO E FORMAÇÃO DO SER HUMANO
CÓDIGO
B103719
PROGRAMA

CARGA HORÁRIA
126

EMENTA
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A estrutura anatômica do aparelho reprodutor masculino e feminino e sua funcionalidade.
Ciclo menstrual, gametogênese, contracepção e seus métodos, fertilização e fecundação.
Desenvolvimento do ser humano e suas etapas. Os tipos aborto e suas repercussões éticas
e biopsicossociais. Aspectos Morfofuncionais, normais e patológicos, e imagenológicos
aplicados à temática do módulo.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
A sexualidade, reprodução, fertilidade, hereditariedade, e as formas de concepção na
modernidade; O processo de fecundação e as transformações que ocorrem no organismo
da mulher durante a gestação; Embriogênese, os folhetos e anexos embrionários, a
membrana placentária, o desenvolvimento fetal e a teratogênese; Função da membrana
hematoplacentária descrevendo a circulação fetal; As formas de concepção; A dinâmica
psicossocial da gravidez, as influências culturais, a formação do vínculo afetivo, o papel
moral e social da família; Políticas Públicas relacionadas ao Planejamento Familiar e ao
Programa de Pré-Natal; Aspectos éticos e legais da interrupção da gestação; Aspectos
Morfofuncionais, normais e patológicos, e imagenológicos aplicados à temática do
módulo.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
HALL, John E. Guyton & Hall tratado de fisiologia médica. 13. ed. Rio de Janeiro, RJ:
Elsevier, 2017.
JUNQUEIRA, L. C.; CARNEIRO, José. Biologia celular e molecular. 9. ed. 6. reimp.
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017.
MOORE, K.L.; PERSAUD, T.V.N. Embriologia clínica. 10. ed. Rio de Janeiro:
Elservier, 2016.
YOKOCHI, C.; ROHEN, J.W. Anatomia humana: atlas fotográfico de anatomia
sistêmica e regional. 8. ed. São Paulo: Manole, 2016.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
NETTER, F.H. Atlas de anatomia humana. 6. ed. Rio de Janeiro Elsevier, 2015.
ROSS, MICHAEL H.; PAWLINA, WOJCIECH. Histologia, texto e atlas. 7. ed. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2016
ALBERTS, B. Biologia molecular da célula. 6.ed. Porto Alegre: Artmed, 2017.
SADLER, T. W.; LANGMAN, Jou. Langman embriologia médica. 9. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, c2017.
MOORE, K.L. Anatomia orientada para a clínica. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2014.
SILVA, C. Isabela S; MÜLLER, Nestor Luiz (Ed.). Colégio brasileiro de radiologia e
diagnóstico por imagem. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, 2011. 7 v. (Série Colégio brasileiro
de radiologia e diagnóstico por imagem).

IESC I:
INTEGRAÇÃO ENSINO, SERVIÇO E
COMUNIDADE I
CÓDIGO
CARGA HORÁRIA
B103735
80
PROGRAMA
EMENTA
Políticas de Saúde no Brasil. Processo histórico das políticas sociais na construção do
SUS. O Sistema Único de Saúde e o Controle Social. Determinantes e condicionantes
socioeconômicos, políticos, culturais, ambientais, de gênero, de orientação sexual e
étnico-raciais da Saúde. A Política Nacional de Atenção Básica.
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Políticas de Saúde no Brasil: antecedentes históricos - um século de luta pelo direito à
saúde; Processo histórico das políticas sociais na construção do SUS (Movimento da
Reforma Sanitária, Conceitos de saúde, Marco legal do SUS); A Política Nacional de
Atenção Básica – PNAB: Saúde da Família como estratégia de promoção à saúde; Manual
da estrutura física das unidades básicas de saúde adequada ao acolhimento e as
necessidades tecnológicas do serviço; O Sistema Único de Saúde e a vigilância em saúde
(epidemiológica, ambiental, sanitária e do trabalhador); Humanização no SUS;
Determinantes e Condicionantes Sociais da Saúde; Redes de atenção à Saúde no
Munícipio de Maceió; e-Sus e SISAB; Caracterização das referências e contra referências
da USF; Complexo Regulador da Assistência – CORA; Territorialização e Caracterização
social e epidemiológica da população adstrita à USF; Teorização sobre as Práticas
Educativas no SUS e educação popular em saúde.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
FREEMAN, T. R. Manual de medicina de família e comunidade de McWhinney. 4. ed.
Porto Alegre: Artmed, 2018.
GIOVANELLA, Lígia et al (Org.). Políticas e Sistema de Saúde no Brasil. 2. reimpressão,
2. ed. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2015.
ALMEIDA FILHO, Naomar de; BARRETO, Mauricio L. Epidemiologia e saúde:
fundamentos, métodos, aplicações. 4. reimp. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014.
PENDLETON, David et al. A nova consulta: desenvolvendo a comunicação entre médico
e paciente. Porto Alegre: ARTMED, 2011.
CAMPOS, Gastão Vagner et al (Org). Tratado de saúde coletiva. 2. ed. São Paulo:
Hucitec, 2009.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção
Básica. Política Nacional de Atenção Básica. Brasília: Ministério da Saúde, 2012.
(Acesso virtual).
BRASIL. Ministério da Saúde. A construção do SUS: histórias da Reforma Sanitária e do
Processo Participativo / Ministério da Saúde, Secretaria de Gestão Estratégica e
Participativa. – Brasília: Ministério da Saúde, 2006. 300 p. – (Série I. História da Saúde
no Brasil). (Acesso virtual).
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Coordenação-Geral
de Desenvolvimento da Epidemiologia em Serviços. Guia de Vigilância em Saúde:
[recurso eletrônico]. 1. ed. atual. – Brasília: Ministério da Saúde, 2016. 773 p. (Acesso
virtual).
COSTA, Elisa Maria Amorim; CARBONE, Maria Herminda. Saúde da família: uma
abordagem interdisciplinar. Rio de Janeiro: Rubio, 2009.
MENDES, Eugênio Vilaça. As redes de atenção à saúde. Brasília: Organização PanAmericana da Saúde, 2011. (Acesso virtual).
OLIVEIRA, M. do S. Educação permanente em Saúde: o desafio de propor ações
articuladas e com capacidade de transformação. Brasília: Ministério da Saúde, 2004. (EBook).
DISCIPLINA:
HABILIDADES PROFISSIONAIS /
INFORMÁTICA I
CÓDIGO
CARGA HORÁRIA
B103743
40
PROGRAMA
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EMENTA
Pesquisa de informação em bases de dados de importância médica. Fundamentos da
pesquisa científica. Ferramentas de gestão de dados e informação.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Mapa Conceitual CmapTools e outras ferramentas do google); Pesquisa Científica;
Metodologia científica na prática; Pesquisa de Periódicos em Bancos de Dados: Google
for Education; Pesquisa de Periódicos em Bancos de Dados: Biblioteca Virtual, Scielo;
Pesquisa de Relevância Médica; Estratégia para a Construção da Pergunta de Pesquisa e
Busca de Evidências; Sistema de Informação em Saúde – DATASUS; Planilhas e
Gráficos; Plataforma Lattes.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
VELLOSO, Fernando de Castro. Informática: conceitos básicos. 10. ed. Ribeirão Preto:
Elsevier, 2017.
FERREIRA, Maria Cecília. Informática aplicada. 2. ed. 3. reimp. São Paulo, SP: Érica,
2015. 160 p. (Série Eixos).
RODRIGUES, Auro de Jesus. Metodologia científica. 5.ed. Aracaju: UNIT, 2014.
CAPRON, H. L.; JOHNSON, J. A. Introdução à informática. 8. ed., 12. reimpr. São
Paulo, SP: Pearson Prentice Hall, 2013.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
MASCARENHAS, Sidnei Augusto (Organizador). Metodologia científica. 3.ed. São
Paulo: Pearson Education do Brasil Ltda, 2014.
CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, P. A.; SILVA, Roberto da. Metodologia científica.
6.ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2014.
ISKANDAR, Jamil Ibrahim. Normas da ABNT: comentadas para trabalhos científicos.
5. ed. Curitiba: Juruá, 2012.
NORDENSTROM, Jorgen. Medicina baseada em evidências: seguindo os passos de
Sherlock Holmes. Porto Alegre: ARTMED, 2008.
BARRETO, Flavio Chame. Informática descomplicada para educação: aplicações
práticas para sala de aula. São Paulo: Erica, 2014. (E-book).
SILVA, Mário Gomes da. Informática: terminologia Microsoft Windows 8, Internet,
segurança, Microsoft Word 2013, Microsoft Excel 2013, Microsoft PowerPoint 2013,
Microsoft Access 2013. São Paulo: Erica, 2013. (E-book).
DISCIPLINA:
HABILIDADES PROFISSIONAIS/COMUNICAÇÃO
CÓDIGO
B104278
PROGRAMA

CARGA HORÁRIA
40

EMENTA
Estudo teórico/técnico dos aspectos conceituais e históricos da comunicação e
desenvolvimento grupal e das relações interpessoais e intergrupais enfatizando a
estrutura, dinâmica e processos grupais, bem como, métodos e técnicas de comunicação
interpessoal.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Habilidades médicas/ habilidade de comunicação; A comunicação no contexto da relação
médico/paciente; Fatores internos e externos que interferem na entrevista; A relação
paciente-médico: para uma humanização da prática médica; Principais abordagens da
relação paciente-médico; Médicos como pacientes; A humanização da prática médica; A
possibilidade da abordagem hermenêutica; O paciente que recusa ou não adere ao
tratamento; As causas da recusa terapêutica; Falta de tempo - uma patologia crônica em
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psicologia médica; Doenças mentais diminuem a aderência; Trabalhos empíricos sobre
a não-aderência; Falta de exame físico adequado; Tanatologia; luto e morte; Criança e
morte; Concepção da morte em crianças normais; Efeitos da hospitalização em crianças;
Efeitos da hospitalização nas diferentes fases do desenvolvimento; Comunicação de
óbito; Família e equipe de saúde; Paciente criança, adolescente, adulto e idoso.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
MAKILIM, Nunes Baptista. Psicologia Hospitalar: teoria, aplicações e casos clínicos.
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018.
ALVES, Rubem. O médico. 9. ed. 5 Reimpressão. São Paulo: Papirus, 2017.
PENDLETON, David et al. A nova consulta: desenvolvendo a comunicação entre
médico e paciente. Porto Alegre: ARTMED, 2011.
SILVA, Maria Júlia Paes da. A comunicação tem remédio. 6.ed. São Paulo: Gente, 2011.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
PORTO, Celmo Celeno. Semiologia médica. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2015.
DAVIDOFF, Linda L. Introdução à psicologia. 3. ed. 12. reimp. São Paulo: Makron,
2014.
MARTINS, Cyro, Colaboradores. Relação Médico-Paciente 30 anos. Porto Alegre:
ArtMed, 2011. (E-book).
ANDREOLI, Paola Bruno Araujo, CAIUBY, Andrea Santesso, LACERDA, Shirley
(coords.). Psicologia Hospitalar. São Paulo: Manole, 2013. [Minha Biblioteca]. (E-book).
BERGESTEIN, Gilberto. A Informação na Relação Médico-paciente, 1ª edição. Saraiva,
06/2013. (E-book).
CARRIÓ, Francisco Borrell. Entrevista Clínica. Porto Alegre ArtMed, 2012. [Minha
Biblioteca]. (E-book).
DISCIPLINA:
HABILIDADES PROFISSIONAIS - CLÍNICAS I
CÓDIGO
B104286
PROGRAMA

CARGA HORÁRIA
40

EMENTA
Empatia e relação médico-paciente. Anamnese da queixa principal aos hábitos de vida.
Introdução ao exame físico: ectoscopia e exame segmentar. Pulso e frequência cardíaca.
Aferição da pressão arterial.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Apresentação do curso; Iniciando a construção de uma boa anamnese. Anamnese e
Identificação; Queixa Principal e Duração (QPD) e História da Doença Atual (HDA);
Interrogatório Sistemático dos diversos aparelhos (ISDA); Antecedentes Pessoais,
Antecedentes Familiares e Hábitos de Vida Iniciação ao exame físico; Estado Geral,
Frequência Respiratória, Temperatura e fácies; Pulso e Frequência cardíaca; Pressão
Arterial (PA).
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
PORTO, Celmo Celeno. Semiologia médica. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2015.
BICKLEY, Lynn S. Bates propedêutica médica. 11. ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2015.
ALMEIDA FILHO, Naomar de; BARRETO, Mauricio L. Epidemiologia e saúde:
fundamentos, métodos, aplicações. 4. reimp. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014.
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ALVES, Rubem. O médico. 9. ed. 3. reimpr. Campinas: Papirus, 2013.
BICKLEY, Lynn S. Bates propedêutica médica. 11. ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2015.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
TORTORA, Gerard J.; DERRICKSON, Bryan. Corpo humano: fundamentos de
anatomia e fisiologia. 8. ed. reimp. Porto Alegre: ARTMED, 2015.
CAMPANA, Alvaro Oscar. Exame clínico: sintomas e sinais em clínica médica. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2010.
JUNQUEIRA, L. C.; CARNEIRO, José. Histologia básica. 11. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2012.
KAPLAN, Norman M. Hipertensão clínica de Kaplan. 10. ed. Porto Alegre: Artmed,
2012.
KOCH, Hilton Augusto. Radiologia e diagnóstico por imagem na formação do médico
geral. 2. ed. Rio de Janeiro: Revinter, 2012.

DISCIPLINA:
OPTATIVA 1 – CORE CURRICULUM I:
HISTÓRIA, SOC. E CUL. AFRO-BRAS, AFRICANA
E INDÍGENA
CÓDIGO
CARGA HORÁRIA
B103751
40
PROGRAMA
EMENTA
Origens históricas da formação social brasileira. Contribuição indígena e africana na
formação social e econômica brasileira. Formação crítica e reflexiva sobre a sociedade
contemporânea brasileira.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
O povo brasileiro: a matriz indígena, a matriz africana, a matriz europeia; Aspectos
históricos formação social Brasileira; As práticas e os Saberes Médicos no Brasil Colônia;
Os aspectos culturais e sociais: indígenas e do negro brasileiro; A formação Social do
Brasil: a construção do DNA brasileiro; O mito da Brasilidade; A formação social e o
preconceito; O racismo no Brasil.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
FREYRE, Gilberto. Casa-Grande e Senzala: formação da família brasileira sob o regime
da economia patriarcal. 51. ed., rev., 7. reimpr. Rio de Janeiro: Global, 2013.
GRUPIONI, Luís Donisete Benzi et al. Índios no Brasil. 4. ed., 2. reimpr. São Paulo:
Global, 2011.
AQUINO, Rubim Santos Leão de et al. Sociedade brasileira: uma história através dos
movimentos sociais da crise do escravismo ao apogeu do neoliberalismo. 6. ed. Rio de
Janeiro: Record, 2009.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
LE GOFF, Jacques. História e memória. 7. ed., rev. Lisboa: UNICAMP, 2013.
SOUZA, Marina de Mello e. África e Brasil africano. 3. ed. São Paulo: Ática, 2013.
FERNANDES, Florestan. O negro no mundo dos brancos: Florestan Fernandes. 2. ed.
São Paulo: Globo, 2011.
HERNANDEZ, L.L. A África na sala de aula: visita à história contemporânea. São Paulo:
Selo Negro, 2008.
METCALF, Peter. Cultura e Sociedade. São Paulo: Saraiva, 2014. [Minha Biblioteca].
(E-book)
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DISCIPLINA:
OPTATIVA 1 – CORE CURRICULUM I:
EMPREENDORISMO
CÓDIGO
CARGA
B104405
HORÁRIA
40
PROGRAMA
EMENTA
Nova realidade do mundo do trabalho. Empreendedorismo e o empreendedor: conceitos
e definições. Ética no empreendedorismo: possibilidade ou ilusão? Metas e objetivos na
ação empreendedora. Perfil do empreendedor e autoavaliação. Analise de mercado.
Construção da visão de negócio – trabalhando a ideia. Construção da rede de relações
(network). Elaboração e apresentação de um plano de negócios simplificado.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Conceitos de empreendedorismo e inovação; Análise histórica de empreendedorismo;
Empreendedorismo no Brasil e no Mundo; Características do Empreendedor; Diferenças
e similaridades entre administrador e empreendedor; Fontes de novas ideias; Criação de
empresas; Inovação tecnológica; Plano de negócios: Conceitos; Importância e modelos;
Análise ambiental - interna e externa; Definições das descrições da empresa; Plano
Financeiro; Elaboração de um Plano de Negócios.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CHIAVENATO, Idalberto. Empreendedorismo: dando asas ao espírito empreendedor. 4.
ed. 4. reimp. São Paulo, SP: Manole, 2017.
DORNELAS, José Carlos Assis. Empreendedorismo: transformando ideias em negócios.
5. ed., rev. e atual. 2. tirag. Rio de Janeiro, RJ: Campus, 2014.
SABBAG, Paulo Yazigi. Gerenciamento de projetos e empreendedorismo. 2. ed., 2.
tiragem. São Paulo, SP: Saraiva, 2014.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BERNARDI, Luiz Antonio. Manual de empreendedorismo e gestão: fundamentos,
estratégias e dinâmicas. 9. reimpr. São Paulo, SP: Atlas, 2011.
BIAGIO, Luiz Arnaldo. Empreendedorismo: construindo seu projeto de vida. Barueri,
SP: Manole, 2013.
MAXIMIANO, Antonio César Amaru. Administração para empreendedores. 2. ed., 5.
reimpr. São Paulo, SP: Pearson Prentice Hall, 2013.
BERNARDI, Luiz Antonio. Empreendedorismo e Armadilhas Comportamentais:
Causalidades, Emoções e Complexidade. Atlas, 02/2015. (Acesso virtual).
ARANTES, Elaine Cristina. Empreendedorismo e responsabilidade social. 2. ed.
Curitiba, PR: Intersaberes, 2014. (Acesso virtual).

DISCIPLINA:
OPTATIVA 2 – CORE CURRICULUM II:
LÍNGUA PORTUGUESA
CÓDIGO
CARGA HORÁRIA
B103760
40
PROGRAMA
EMENTA
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Metodologia de produção de leitura e escrita; Gramática na perspectiva semântica:
sentidos e significados; texto, contexto e intertexto; Análise e produção de textos
acadêmicos: Resumo, Resenha, Fichamento, Artigo científico e Portfólio. Fundamentos
da investigação científico-metodológica.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Leitura e interpretação de textos científicos; Elaboração de textos científicos; Técnicas de
documentação do estudo; Técnicas de elaboração de Trabalhos Acadêmicos - Normas da
ABNT.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
KURY, Adriano da Gama. Para falar e escrever melhor o português. 2. ed. rev. atual. Rio
de Janeiro: Lexikon, 2012.
MEDEIROS, João Bosco. Português instrumental. 9. ed. 4. impr. São Paulo: Atlas, 2010.
GARCIA, Othon M. Comunicação em prosa moderna. 25. ed. Rio de Janeiro: FGV, 2006.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima gramática da língua portuguesa: com
numerosos exercícios. 48. ed. 4. reimp. São Paulo: Nacional, 2012.
DISCINI, Norma. A comunicação nos textos: leitura, produção, exercícios. 2. ed. São
Paulo: Contexto, 2010.
PLATÃO, Francisco e FIORIN, José Luiz. Para entender o texto. 17. ed. São Paulo: Ática,
2008.
ANDRADE, Maria de, Henriques, Antônio. Língua portuguesa: noções básicas para
cursos superiores, 9 ed. São Paulo: Atlas, /2009. [Minha Biblioteca]. (E-book).
DEMAI, Fernanda Mello. Português Instrumental. Érica, /2014. [Minha Biblioteca]. (Ebook).

DISCIPLINA:
OPTATIVA 2 – CORE CURRICULUM II:
RACIOCÍNIO ÉTICO E FILOSÓFICO
CÓDIGO
CARGA HORÁRIA
B104430
40
PROGRAMA
EMENTA
A atividade filosófica entendida como atitude crítica e reflexiva. Formação de um cidadão
crítico, pensante, reflexivo, questionador, participativo. Direitos e Deveres. Pluralidade
cultural, política, religiosa e moral.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
A Filosofia: o homem e a cultura. Noção Preliminar da Filosofia: acepção ampla e estrita.
Característica, objeto, origem. O método da Filosofia. A divisão da Filosofia. Formação
histórica. A conduta humana: Os valores. Ética e moral. Consciência moral e
comportamento moral. Responsabilidade e liberdade. Moral e outras formas do
comportamento humano. Estudo da conduta moral no campo social e profissional.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
NALINI, José Renato. Ética geral e profissional. 12. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo,
SP: Revista dos Tribunais, 2015. 829 p.
MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro. Trad: Catarina
Eleonora. 12ª Ed. São Paulo. Cortez: UNESCO, 2012.
ROBINSON, Dave; GARRATT, Chris. Entendendo: ética. São Paulo, SP: Leya, 2013.
176 p.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
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BAUMAN, ZYGMUNT. Ética é possível num mundo de consumidores? Rio de Janeiro.
Zahar, 2011.
BENNETT, Carole. Ética profissional. Rio de Janeiro, RJ: Cengage Learning, 2012. 115
p. (Série profissional).
BOFF, Leonardo. Saber cuidar: ética do humano-compaixão pela terra. Petrópolis, RJ:
Vozes, 2014.
CHAUÍ, Marilena de Souza; GUIZZO, João; MINEY, José Roberto. Convite à filosofia.
14. ed., 10. impr. São Paulo, SP: Ática, 2019.
DUSSEL, Enrique D. et.al. Filosofia da libertação: crítica à ideologia da exclusão. 4. ed.
São Paulo, SP: Paulus, 2011.
JOHANN, Jorge Renato. Filosofia e cidadania. Aracaju, SE: UNIT, 2012.

2º PERÍODO
UNIDADE CURRICULAR IV:
METABOLISMO
CÓDIGO
CARGA HORÁRIA
B103778
126
PROGRAMA
EMENTA
Fenômenos envolvidos na ingestão, digestão, absorção e transporte dos nutrientes;
metabolização e excreção; atividade das macromoléculas e suas unidades precursoras;
micronutrientes e outros metabólitos no âmbito funcional. Aspectos morfofuncionais do
aparelho digestório.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Reações e estruturas bioquímicas que regulam o metabolismo energético; destacando a
participação dos carboidratos; lipídeos; proteínas e demais nutrientes; Doenças e
síndromes metabólicas envolvidas nos distúrbios metabólicos como diabetes, erros inatos
do metabolismo e dislipidemias.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
HALL, John E. Guyton & Hall tratado de fisiologia médica. 13. ed. Rio de Janeiro, RJ:
Elsevier, 2017
ALBERTS, B. Biologia Molecular da Célula. 6a Ed. Porto Alegre: 2017.
NELSON, D. L. & COX, M. M. Princípios de bioquímica de Lehninger. 4. ed. São Paulo.
Artmed, 2014.
CHAMPE, P. C.; HARVEY, R. A. & FERRIER, D. R. Bioquímica ilustrada. 5. ed. Porto
Alegre. Artmed, 2012.
VOET, Donald; VOET, Judith G. Bioquímica. 4. ed. Porto Alegre, RS: ARTMED, 2013.
PERIÓDICOS ESPECIALIZADOS
Jornal Brasileiro de Patologia e Medicina laboratorial
BILIOGRAFIA COMPLEMENTAR
JUNQUEIRA, L. C.; CARNEIRO, José. Biologia celular e molecular. 9. ed. 6. reimp.
Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, 2017. 364 p.
DÂNGELO, José Geraldo; FATTINI, Carlo Américo. Anatomia humana básica. 2. ed.
São Paulo: Atheneu, 2015.
TORTORA, G. J. Corpo humano: fundamentos de anatomia e fisiologia. ed. Porto Alegre.
Artmed, 2015.
BERG, Jeremy M. et al. Bioquímica. 7. ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, 2014.
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BRASILEIRO FILHO, Geraldo. Bogliolo patologia. 8. ed. 3. reimp. Rio de Janeiro, RJ:
Guanabara Koogan, 2012.
DEVLIN, T. M. Manual de bioquímica com correlações clínicas. 7. ed. São Paulo.
Blucher, 2011.
MARZZOCO, Anita; TORRES, Bayardo Baptista. Bioquímica básica. 3. ed. Rio de
Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, 2014.
NETTER, Frank H. Atlas de anatomia humana. 6. ed. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, 2014.
SILVA, C. Isabela S; MÜLLER, Nestor Luiz (Ed.). Colégio brasileiro de radiologia e
diagnóstico por imagem. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, 2011. 7 v.. (Série Colégio brasileiro
de radiologia e diagnóstico por imagem).
Periódico (Acesso virtual)
JORNAL BRASILEIRO DE PATOLOGIA E MEDICINA LABORATORIAL (ON
LINE). Rio de Janeiro, RJ: Sociedade Brasileira de Patologia Clinica e Medicina
Laboratorial, 2000-. Bimestral.

UNIDADE CURRICULAR V:
FUNÇÕES BIOLÓGICAS
CÓDIGO
B103786
PROGRAMA

CARGA HORÁRIA
108

EMENTA
Mecanismos de controle neuroendócrino das funções orgânicas na manutenção do meio
interno e seu papel no controle das funções: respiratória, cardiovascular, urinária,
digestiva, ritmo circadiano e termorregulação. A influência ambiental no equilíbrio do
meio interno. Mecanismos de comunicação intra e intercelular para integração das
funções orgânicas. O estresse na homeostase. Aspectos Morfofuncionais, normais e
patológicos, e imagenológicos relacionados à temática do módulo.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Ritmo circadiano; controle neuroendócrino; termo regulação; função respiratória;
dinâmica respiratória; trocas gasosas; equilíbrio acidobásico; função urinaria; equilíbrio
hidroeletrolítico; excreção; sistema renina angiotensina aldosterona; função
cardiovascular; ritmo cardíaco; mecanismo regulador da pressão arterial; função
digestória; indivíduo biopsicossocial.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
HALL, John E. Guyton & Hall tratado de fisiologia médica. 13. ed. Rio de Janeiro, RJ:
Elsevier, 2017
JUNQUEIRA, L.C. Histologia básica: texto e atlas. 13ª.ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2017.
KUMAR, Vinay; KUMAR, Vinay et al. Robbins & Cotran patologia: bases patológicas
das doenças. 9. ed. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, c2016.
NETTER, Frank H. Atlas de anatomia humana. 6. ed. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, 2015.
ROSS, M.H.; PAWLINA, W. Histologia: texto e atlas. Em correlação com a biologia
celular e molecular. 7ª ed.Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016.
TORTORA, G. J. Corpo humano: fundamentos de anatomia e fisiologia. ed. Porto Alegre.
Artmed, 2015.
DUTRA-DE-OLIVEIRA, J. E. Ciências nutricionais. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2014.
PERIÓDICOS ESPECIALIZADOS
Jornal Brasileiro de Patologia e Medicina laboratorial
BILIOGRAFIA COMPLEMENTAR
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BRASILEIRO FILHO, Geraldo. Bogliolo patologia. 9. ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara
Koogan, 2016.
ROHEN, Johanes W.; YOKOCHI, Chihiro; LÜTJEN-DRECOLL, Elke. Anatomia
humana: atlas fotográfico de anatomia sistêmica e regional . 8. ed. Barueri, SP: Manole,
2016.
MACHADO, A. B. M. Neuroanatomia funcional. 3.ed. São Paulo: Atheneu, 2014.
GANONG, William F. Fisiologia médica de Ganong. 24. ed. Rio de Janeiro, RJ: AMGH,
2014.
DEVLIN, Thomas M. (Coord.). Manual de bioquímica com correlações clínicas. 7. ed.
São Paulo: Blucher, 2011.
GOLDMAN, Lee; AUSIELLO, D. A (Ed.). Cecil medicina. 23. ed. Rio de Janeiro, RJ:
Elsevier, 2010. 2 v.
HOFER, Matthias. Ultrassonografia: manual prático de ensino: princípios básicos de
execução e interpretação. 6. ed. Rio de Janeiro, RJ: Revinter, 2011.
SILVERTHORN, D. U. Fisiologia humana: uma abordagem integrada. 5. ed. Porto
Alegre. Artmed, 2011.
FELISBERTO, Marcelo. Guia prático de radiologia: posicionamento básico. 2. ed., 7.
reimpr. São Paulo, SP: Iátria, 2015. (E-book).

UNIDADE CURRICULAR VI:
MECANISMOS DE AGRESSÃO E DEFESA
CÓDIGO
CARGA HORÁRIA
B103794
126
PROGRAMA
EMENTA
Os diversos tipos de agentes agressores: físicos, químicos, biológicos, psicossociais e
mecanismos de agressão. Doenças ocupacionais e psicossomáticas. influência dos
aspectos genéticos, nutricionais e psicológicos na defesa do organismo. Papel da
imunidade inata e adquirida. Mecanismos de defesa específicos, inespecíficos,
inflamação aguda, crônica, resposta imune celular, humoral e o desenvolvimento da
memória imunológica. Mecanismos envolvidos na imunização ativa e passiva.
Imunodeficiências congênitas e adquiridas. Tipos de resposta de hipersensibilidade (Tipo
I, II, III, IV) e suas principais diferenças. Mecanismos de lesão celular reversível,
irreversível e reparação tecidual. Aspectos Morfofuncionais, normais e patológicos, e
imagenológicos relacionados à temática do módulo. Histofisiologia da pele fina/espessa
e do tecido epitelial.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Agentes agressores (físicos, químicos, nutricionais, biológicos e psicossociais);
Imunidade inata e adquirida na reação de defesa do organismo; Resposta imune celular,
humoral e memória imunológica; Imunização ativa e passiva; imunodeficiências
congênitas e adquiridas; hipersensibilidade (Tipo I, II, III, IV); Lesão celular reversível e
irreversível e reparação tecidual; adaptação e/ou morte celular. Pele fino-espessa.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ABBAS, A. K.; LICHTMAN, A. H. & PILLAI, S. Imunologia celular e molecular. 7. ed.
São Paulo. Elsevier, 2012.
DÂNGELO, José Geraldo; FATTINI, Carlo Américo. Anatomia humana básica. 2. ed.
São Paulo: Atheneu, 2015.
HALL, John E. Guyton & Hall tratado de fisiologia médica. 13. ed. Rio de Janeiro, RJ:
Elsevier, 2017
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KUMAR, Vinay; KUMAR, Vinay et al. Robbins & Cotran patologia: bases patológicas
das doenças. 9. ed. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, 2016.
TORTORA, G. J. Corpo humano: fundamentos de anatomia e fisiologia. ed. Porto Alegre.
Artmed, 2015.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BROOKS, Geo. F. et al. Microbiologia médica de Jawetz, Melnick, Adelberg. 26. ed.
Porto Alegre, RS: AMGH, 2014.
ALMEIDA FILHO, Naomar de; BARRETO, Mauricio L. Epidemiologia e saúde:
fundamentos, métodos, aplicações. 4. reimp. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan,
2014.
ENGELKIRK, Paul G.; DUBEN-ENGELKIRK, Janet. Burton, microbiologia para as
ciências da saúde. 9. ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, 2012.
FOCACCIA, Roberto (Ed.). Veronesi-Focaccia: tratado de infectologia. 5. ed., rev. e
atual. São Paulo, SP: Atheneu, 2015. 2 v..
GANONG, William F. Fisiologia médica de Ganong. 24. ed. Rio de Janeiro, RJ: AMGH,
2014.
JUNQUEIRA, L. C.; CARNEIRO, José. Histologia básica: texto e atlas. 12. ed. reimp.
Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, 2013.
KOCH, Hilton Augusto. Radiologia e diagnóstico por imagem na formação do médico
geral. 2. ed. Rio de Janeiro, RJ: Revinter, 2012.
MOURÃO, Arnaldo Prata. Fundamentos de radiologia e imagem. reimp. São Paulo, SP:
Difusão Editora, 2015.
NETTER, Frank H. Atlas de anatomia humana. 6. ed. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, c2015.
PIEZZI, Ramón S.; FORNÉS, Miguel W. Novo atlas de histologia normal de Di Fiore.
Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, 2014. 334 p.
ROSS, M.H.; PAWLINA, W. Histologia: texto e atlas. Em correlação com a biologia
celular e molecular. 7ª ed.Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016.
E-book:
LEVINSON, Warren. Microbiologia Médica e Imunologia. 10ª ed. Porto Alegre: AMGH,
2016.
SILVA, C. Isabela S; MÜLLER, Nestor Luiz (Ed.). Colégio brasileiro de radiologia e
diagnóstico por imagem. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, 2011. 7 v. (Série Colégio brasileiro
de radiologia e diagnóstico por imagem).

IESC II:
INTEGRAÇÃO ENSINO, SERVIÇO E COMUNIDADE
II
CÓDIGO
CARGA HORÁRIA
B103808
80
PROGRAMA
EMENTA
Atenção à Saúde das pessoas com doenças crônicas não transmissíveis no contexto das
Redes de Atenção à Saúde – RAS; Humaniza SUS – Política Nacional de Humanização
no SUS; Estratégias para o cuidado das pessoas com doenças crônicas não transmissíveis;
Práticas Educativas no SUS; Bases de Agressão e Defesa na Atenção Primária a Saúde.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Atenção à Saúde das pessoas com doenças crônicas não transmissíveis no contexto das
Redes de Atenção à Saúde – RAS; Impacto dos determinantes sociais de saúde no
contexto local, regional e nacional; Epidemiologia das doenças crônicas não
186
Código de Acervo Acadêmico 121.1

transmissíveis no contexto local, nacional e mundial; Rede de Atenção à Saúde das
pessoas com doenças crônicas (conceito, princípios, diretrizes e organização local);
Humaniza SUS – Política Nacional de Humanização no SUS (Marcos Gerais da
PNH/SUS); Humanização da atenção: modelo centrado no usuário e baseado nas suas
necessidades de saúde; Estratégias para o cuidado das pessoas com doenças crônicas não
transmissíveis (Diabetes Mellitus, Hipertensão e Obesidade) no contexto da Atenção
Básica; Teorização sobre as Práticas Educativas no SUS e educação popular em saúde;
Discussão e orientação para elaboração da atividade de práticas educativas no SUS (salas
de espera, rodas de conversa, avento da educação em saúde); Realização de atividades
educativas na unidade de saúde da família e nos equipamentos sociais existentes na
comunidade; Sistematização das ações realizadas durante o semestre no território de
atuação; Reflexão Teórica sobre o mecanismo de agressão e defesa do organismo humano
e sua aplicabilidade na promoção da saúde.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ALMEIDA FILHO, Naomar de; BARRETO, Mauricio L. Epidemiologia e saúde:
fundamentos, métodos, aplicações. 4. reimp. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan,
2014.
FLETCHER, Robert H.; FLETCHER, Suzanne W.; FLETCHER, Grant S. Epidemiologia
clínica: elementos essenciais. 5. ed. Porto Alegre, RS: Artes Médicas Sul, 2014.
PELICIONI, Maria Cecília Focesi; MIALHE, Fábio Luiz. Educação e promoção da
saúde: teoria e prática. 4. reimp. São Paulo, SP: Santos, 2016.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ALMEIDA FILHO, Naomar de; ROUQUAYROL, Maria Zélia. Introdução à
epidemiologia. 4. ed., rev. e ampl. 8. reimp. Rio de Janeiro, RJ: MEDSI, 2015.
PHILIPPI JUNIOR, A. Saneamento, saúde e ambiente: fundamento para um
desenvolvimento sustentável, São Paulo: Manole, 2014.
SILVA, Seabra da Silva. Tratado de alimentação, nutrição e dietoterapia. São Paulo:
Roca, 2011.
ROUQUAYROL, Maria Zélia; SILVA, Marcelo Gurgel Carlos da. Epidemiologia &
saúde. 7. ed. 2. reimp. Rio de Janeiro, RJ: Medbook, 2014.
TOY, Eugene C. Casos clínicos em medicina de família e comunidade. 3. Porto Alegre:
AMGH, 2013.
ESHERICK, Joseph S.; CLARK, Daniel S.; SLATER, Evan D. Current: diretrizes
clínicas em atenção primária à saúde. 10. ed. Porto Alegre, RS: AMGH, 2013.
CAMPOS, Gastão Wagner de Sousa; GUERREIRO, André Vinicios Piris (Org.). Manual
de práticas de atenção básica: saúde ampliada e compartilhada. São Paulo, SP:
HUCITEC, 2013.
E-book:
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção
Básica. Estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica: diabetes mellitus.
Brasília: Ministério da Saúde, 2013. 160 p. (Cadernos de Atenção Básica, n. 36). (Acesso
virtual).
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção
Básica. Estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica: hipertensão arterial.
Brasília: Ministério da Saúde, 2013. 160 p. (Cadernos de Atenção Básica, n. 37). (Acesso
virtual).
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção
Básica. Estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica. Brasília: Ministério da
Saúde, 2014. 162 p. (Cadernos de Atenção Básica, n. 35). (Acesso virtual).
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Periódico: CADERNOS DE SAÚDE PÚBLICA (ON LINE). Rio de Janeiro, RJ: Escola
Nacional de Saúde Pública, 19---. Mensal.

DISCIPLINA:
HABILIDADES PROFISSIONAIS/INFORMÁTICA II
CÓDIGO
CARGA HORÁRIA
B103816
40
PROGRAMA
EMENTA
Pesquisa em bancos de dados de literatura médica; pesquisa em bancos de sequências de
macromoléculas biológicas, genomas e vias metabólicas com relevância para Medicina;
metodologia científica; revisões bibliográficas; Biologia Molecular, genética e ciências
ômicas relacionada a Medicina; Ferramentas de Bioinformática.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Informações biológicas em bancos de dados; NCBI e o PUBMED na pesquisa na
literatura médica; Introdução a Bioinformática: Como procurar bancos de dados de
relevância médica; Estrutura de ácidos nucléicos, replicação e expressão gênica;
Tradução e estrutura de proteínas; Bancos de Dados de Proteínas: NCBI/Proteín e
UNIPROT; Bancos de Dados de DNA, RNA e Proteínas: Procurando Mutações;
Aplicações das tecnologias baseadas em ácidos nucleicos na Medicina; BLAST:
alinhamento e comparação de sequências; Aplicações da Genômica na Medicina;
Aplicações da Transcriptômica na Medicina; Aplicações da Proteômica na Medicina;
Projeto Genoma Humano e perspectivas médicas; Biotecnologia e Medicina.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ALBERT, Bruce et al. Biologia Molecular da Célula. 5ed..Porto Alegre, RS: ARTMED,
2017.
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de metodologia
científica. 7. ed., 8. impr. São Paulo, SP: Atlas, 2016.
NELSON, David L. Princípios de bioquímica de Lehniner. 6ed. Porto Alegre, RS:
ARTMED, 2017.
WATSON, James D et al. Biologia molecular do gene. 7ed. Porto Alegre, RS: ARTMED,
2015.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BAYNES, John.W. E. et al . Bioquímica médica. 3. ed. São Paulo: Elsevier, 2011.
Ac.87747
CHAMPE, P. C.; HARVEY, R. A. & FERRIER, D. R. Bioquímica ilustrada. 5. ed. Porto
Alegre. Artmed, 2012.
RESENDE, Rodrigo Ribeiro (Org.). Biotecnologia aplicada à saúde: fundamentos e
aplicações. São Paulo, SP: Blucher, 2015.
VELLOSO, Fernando de Castro. Informática: conceitos básicos. 10. ed. Ribeirão Preto,
SP: Elsevier, 2017
BRUNO, Alessandra Nejar. Biotecnologia II: princípios e métodos, Porto Alegre, RS:
Artmed, 2017. (E-BOOK).

DISCIPLINA:
HABILIDADES PROFISSIONAIS/CLÍNICAS II
CÓDIGO
CARGA HORÁRIA
B104294
40
188
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PROGRAMA
EMENTA
Exame físico segmentar do adulto e suas etapas (inspeção estática e dinâmica, percussão,
palpação e ausculta); introdução ao exame físico; exame da cabeça e pescoço; exame do
tórax; exame do abdome; exame dos linfonodos.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Apresentação do roteiro de exame físico; Exame da pele: inspeção e palpação; descrição
das lesões elementares; Exame do ouvido externo e membrana timpânica: inspeção,
palpação e otoscopia; Exame do nariz e dos seios paranasais: inspeção e palpação;
rinoscopia anterior; Exame da boca: inspeção e palpação de lábios e cavidade oral; Exame
dos olhos: inspeção e palpação; reflexo pupilar e acuidade visual (Snellen); Exame do
pescoço: turgência jugular, carótidas, tumorações e tireoide; Exame geral do tórax:
inspeção, palpação e percussão; Ausculta pulmonar normal e patológica; Exame do Ictus
Cordis: inspeção e palpação; Ausculta cardíaca normal e patológica (alterações de ritmo,
bulhas e sopros); Exame do abdome: inspeção, ausculta, percussão e palpação; Exame
dos linfonodos: inspeção e palpação das cadeias ganglionares da cabeça e pescoço,
axilares, trocleares, inguinais e poplíteas
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ALVES, Rubem. O médico. 9. ed. 3. reimpr. Campinas, SP: Papirus, 2013.
BICKLEY, Lynn S. Bates propedêutica médica. 11. ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara
Koogan, 2015.
PORTO, Celmo Celeno. Semiologia médica. 7. ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara
Koogan, 2015.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
COSTANZO, Linda S. Fisiologia. 5.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014.
ERREIRA, Fernanda Guimarães Meireles; NACIF, Marcelo Souto. Manual de técnicas
em ressonância magnética. Rio de Janeiro: Rubio, 2011.
GANONG, William F. Fisiologia médica de Ganong. 24. ed. Rio de Janeiro, RJ: AMGH,
2014.
HOFER, Matthias. Tomografia computadorizada: manual prático de ensino. 7. ed. Rio de
Janeiro, RJ: Revinter, 2015.
HOFER, Matthias. Ultrassonografia: manual prático de ensino: princípios básicos de
execução e interpretação. 6. ed. Rio de Janeiro, RJ: Revinter, 2011.
PENDLETON, David et al. A nova consulta: desenvolvendo a comunicação entre
médico e paciente. Porto Alegre, RS: ARTMED, 2011.
SILVA, C. Isabela S; MÜLLER, Nestor Luiz (Ed.). Colégio brasileiro de radiologia e
diagnóstico por imagem. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, 2011. 7 v. (Série Colégio brasileiro
de radiologia e diagnóstico por imagem).
SILVA, Maria Júlia Paes da. A comunicação tem remédio. 6.ed. São Paulo: Gente, 2011.
PERIÓDICOS ESPECIALIZADOS
Revista Brasileira de Medicina
Revista da Associação Medica Brasileira
Jornal Brasileiro de Patologia e Medicina laboratorial

DISCIPLINA:
HABILIDADES PROFISSIONAIS/ PRÁTICAS
LABORATORIAIS I
CÓDIGO
CARGA HORÁRIA
B104308
40
189
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PROGRAMA
EMENTA
Interpretação dos interferentes pré-analíticos, exames hematológicos, bioquímicos,
urinálise e microbiológicos. Conhecimento para solicitação e correlação dos exames
laboratoriais associados à clínica do paciente.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Interferentes pré-analíticos; orientações ao paciente sobre manter jejum, uso de fármacos,
álcool, exercícios físicos, dentre outros; como solicitar os exames laboratoriais com
sinonímias e indicação clínica; coleta de materiais biológicos (noções de urina, fezes,
sangue e secreções); técnicas de punção venosa; metabolismo dos carboidratos, lipídios
e proteínas; exames que avaliam a função renal; aulas práticas com reação colorimétrica
dos exames de glicose, colesterol, triglicerídeos, proteínas totais e albumina; Realização
do exame sumário de urina e interpretação do mesmo; realização do exame parasitológico
de fezes e observação microscópica; conhecer o hemograma e sua importância na clínica
médica; interpretar o eritrograma, relacionando-o as anemias carenciais e anemias de
doença crônica; aula prática sobre a construção do eritrograma manual, comparando-o ao
hemograma automatizado; Interpretar o leucograma, relacionando-o as infecções
bacterianas e virais; principais exames usados no setor de imunologia; prática de PCR por
aglutinação de micro partículas (reação antígeno anticorpo) ; solicitação das culturas em
geral; interpretação de urocultura X sumário de urina; noções de antibiograma.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
REY, Luís. Bases da parasitologia médica. 3. ed. 5. reimp. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara
Koogan, 2015.
WALLACH, Jacques B.; WILLIAMSON, Mary A.; SNYDER, L. Michael. Wallach
interpretação de exames laboratoriais. 9. Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013
XAVIER, Ricardo M. et al. Laboratório na prática clínica: consulta rápida. 2. ed. Porto
Alegre, RS: ARTMED, 2011.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
FAILACE, Renato. Hemograma: manual de interpretação. 5. ed., reimpr. Porto Alegre,
RS: ARTMED, 2011.
MOTTA, V.T. Bioquímica clínica: princípios e interpretação. 5ed. Porto Alegre: Missau,
2009.
NEMER, Aline Silva de Aguiar; NEVES, Fabricia Junqueira das; FERREIRA, Julia Elba
de Souza. Manual de solicitação e interpretação de exames laboratóriais. Rio de Janeiro,
RJ: Revinter, c2010.
SILVA, C. Isabela S; MÜLLER, Nestor Luiz (Ed.). Colégio brasileiro de radiologia e
diagnóstico por imagem. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, 2011. 7 v.. (Série Colégio brasileiro
de radiologia e diagnóstico por imagem).
E-book:
GAW, Allan et al. Bioquímica clínica. Rio de Janeiro, RJ: Elservier, 2015. 188 p.
PERIÓDICOS ESPECIALIZADOS

DISCIPLINA:
OPTATIVA 3 – CORE CURRICULUM III:
ANÁLISE SOCIAL E DAS RELAÇÕES ÉTNICOS
RACIAIS
CÓDIGO
CARGA HORÁRIA
B103824
40
PROGRAMA
190
Código de Acervo Acadêmico 121.1

EMENTA
Sociedade contemporânea e a desigualdade social. Introdução aos direitos humanos.
Relações étnico-raciais no Brasil. Relação entre raça e classe. Identidade cultural.
Conceitos de raça e etnia, mestiçagem, racismo e racialismo, preconceito e discriminação.
Políticas de ações afirmativas.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Processo de globalização e de mudanças estruturais do capitalismo; Mundialização,
neoliberalismo, crescimento da desigualdade social e suas implicações na área da saúde;
Opressão sobre grupos sociais vulneráveis e minorias no contexto histórico
contemporâneo; Desafios para garantia de dos direitos humanos no Brasil; Diferenças
entre raça e etnia; preconceito e discriminação; Construção social das identidades
culturais; Ressurgimento de grupos étnicos na sociedade globalizada; Conceito de povos
originários e conhecimento tradicional; Elementos utilizados pelos grupos hegemônicos
para discriminar grupos sociais vulneráveis e/ou minorias; Comunidades quilombolas,
suas características, complexidades e desafios; Políticas de ações afirmativas no Brasil;
Políticas sociais de saúde voltadas para comunidades tradicionais e para a população
negra.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. 11. ed., 15. reimpr. São Paulo, SP: Paz e
Terra, 2011.
COMPARATO, Fábio Konder. Afirmação histórica dos direitos humanos. São Paulo:
Saraiva, 2013.
LAPLANTINE, François. Aprender antropologia. 29. reimpr. São Paulo, SP: Brasiliense,
2014.
LARAIA, Roque de Barros. Cultura: um conceito antropológico. 27. reimpr. Rio de
Janeiro, RJ: J. Zahar, 2015.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BAUMAN, Zygmunt; MAY, Tim. Aprendendo a pensar com a sociologia. Rio de
Janeiro. Zahar, 2010.
DIALÉTICA exclusão/inclusão: reflexões metodológicas e relatos de pesquisas na
perspectiva da psicologia social crítica. São Paulo, SP: Cabral, 2002.
GIDDENS, Anthony. Sociologia. 4. ed. Porto Alegre, RS: ARTMED, 2010.
RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil. 16. reimpr. São
Paulo, SP: Companhia de Bolso, 2015.
CHAUÍ, Marilena de Souza; GUIZZO, João; MINEY, José Roberto. Convite à
filosofia. 14. ed., 7. impr. São Paulo, SP: Ática, 2015.

DISCIPLINA:
OPTATIVA 3 – CORE CURRICULUM III:
COMUNICAÇÃO E MARKETING
CÓDIGO
CARGA HORÁRIA
B104413
40
PROGRAMA
EMENTA
Comunicação e interdisciplinaridade. Comunicação, consumo e culturas populares,
marketing pessoal e profissional, Mensuração e previsão. Os meios de comunicação e os
processos de midiatização da sociedade.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
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O cenário de Marketing; Definição e papel do Marketing; Geração de valor e orientação
a mercado; Ameaças, oportunidade e forças competitivas; Estrutura e ciclo de vida;
Segmentação e posicionamento; Ferramentas de comunicação; Relacionamento.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CILETTI, Dorene. Marketing pessoal.
São Paulo, SP: Cengage Learning, c2011. 329
p. ISBN 9788522107476
LAS CASAS, Alexandre Luzzi. Administração de marketing: conceito, planejamento e
aplicações à realidade brasileira. 7. reimpr., 2013. São Paulo, SP: Atlas, 2013.
WEIL, Pierre; TOMPAKOW, Roland. O corpo fala: a linguagem silenciosa da
comunicação não-verbal. Petrópolis, RJ: Vozes, 2015.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ALVES, C. Arte de falar bem, 6. ed. Rio de Janeiro. Vozes, 2010.
THOMPSON, John B. A mídia e a modernidade: uma teoria social da mídia. [14. ed.].
Petrópolis, RJ: Vozes, [2013]. 359 p.
JENKINS, Henry. Cultura da convergência.
2. ed., 3. reimpr. São Paulo, SP: Aleph,
2012. 428 p.
MARTINS, Cyro. Relação Médico-Paciente: 30 anos. Porto Alegre: ArtMed, 2011. (EBook).
BERGESTEIN, Gilberto. A Informação na Relação Médico-paciente. 1ª ed. São Paulo:
Saraiva, 2013. (E-Book).
LUCAS, Stephen E. A arte de falar em público. 11. Porto Alegre: AMGH, 2014. (EBook).
CIAMPA, Amábile De Lourdes et al. Marketing pessoal e empregabilidade: do
planejamento de carreira ao networking. São Paulo: Erica, 2014. (Acesso virtual).
CADERNOS DE SAÚDE PÚBLICA (ON LINE). Rio de Janeiro, RJ: Escola Nacional
de Saúde Pública, 19---. Mensal. (Acesso virtual).

DISCIPLINA:
OPTATIVA 4 – CORE CURRICULUM IV:
LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS
CÓDIGO
CARGA HORÁRIA
B103832
40
PROGRAMA
EMENTA
Fundamentos históricos, legais, culturais, linguísticos e pragmáticos da Língua Brasileira
de Sinais. Aspectos gramaticais e vocabulário linguístico da Libras. Compreensão dos
conhecimentos necessários para a inclusão dos surdos quanto aos aspectos Biológicos,
Pedagógicos e Psicossociais. Vivências práticas da Libras em diversos contextos da
comunicação.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Aspectos históricos da pessoa surda no mundo e no Brasil; tipos de surdez e
nomenclatura; educação de surdos e filosofias educacionais: do gestualismo ao
bilinguismo, Oralismo, comunicação Total, bilinguismo; Legislação: Lei 10436/2002
(Institui o ensino de Libras), Decreto 5626/2005 (Regulamenta a Libras) e Lei
12139/2010 (Regulamenta o Tradutor); Cultura, Comunidade e Identidade Surda:
conceitos sobre língua e linguagem, aspectos sociais da surdez e do sujeito surdo,
iniciação a Língua Brasileira de Sinais; alfabeto; Nome / batismo do sinal pessoal;
parâmetros, gramática e classificadores: Interação através da língua de sinais; aquisição
do vocabulário da Libras (palavras, frases, diálogos) por meio de diversos temas, tais
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como: apresentação pessoal, cumprimentos e pronomes em Libras, sinais em Libras
referentes à família e sentimentos, saudações formais e informais; numerais em Libras
(cardinal, ordinal, quantidade), uso do singular e do plural em Libras, dias da semana,
advérbios de tempo e meses do ano em Libras, características das roupas / cores; sinais
referentes às disciplinas, cursos / profissões; alimentos / hábitos de higiene; ambientes da
escola / faculdade / material escolar e escritório; Termos específicos da área de saúde (atendimento médico, prontuário, sintomas, doenças, exames clínicos, profissionais da
saúde, corpo humano, especialidades médicas, remédios, etc.).
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
PINTO, Daniel Neves. Língua Brasileira de Sinais: Libras. Aracaju: Gráf. UNIT, 2012.
QUADROS, Ronice Müller de; KARNOPP, Lodenir Becker. Língua de sinais brasileira:
estudos lingüísticos. reimpr. Porto Alegre, RS: ARTMED, 2009.
SOUZA,Regina Maria; SILVESTRE, Núria. Educação de Surdos: pontos e contra pontos.
São Paulo: Summus, 2007.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BOTELHO, Paula. Linguagem e letramento na educação dos surdos: Ideologias e práticas
pedagógicas. Belo Horizonte: Autêntica, 2005.
CAPOVILLA, Fernando César; RAPHAEL, Walkiria Duarte; MAURICIO, Aline
Cristina. Novo deit-libras: dicionário enciclopédico ilustrado trilíngue da língua de sinais
brasileira. São Paulo, SP: Edusp, 2009. 2 v.
GESSER, Audrei. LIBRAS: que língua é essa? São Paulo: Parábola, 8. reimpr. São Paulo,
SP: Parábola, 2015.
E-book:
QUADROS, Ronice de. Educação de Surdos: A Aquisição da Linguagem. ArtMed, 2011.
QUADROS, Ronice Müller de. O tradutor e intérprete de língua brasileira de sinais e
língua portuguesa. Brasília, DF: MEC, 2004.

DISCIPLINA:
OPTATIVA 4 – CORE CURRICULUM IV:
RACIOCÍNIO EMPÍRICO
CÓDIGO
CARGA HORÁRIA
B104421
40
PROGRAMA
EMENTA
Lidar com as situações do cotidiano e o saber acadêmico. Estabelecer conexões entre o
saber do cotidiano e o saber acadêmico científico. Modificar a predisposição negativa que
geralmente os alunos apresentam com relação a ciências, proporcionando aos estudantes
contato com alguns fenômenos físicos, observando as ocorrências no dia-a-dia e
relacionando-as a aplicações práticas.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
A forma de explicar e entender que o conhecimento passa por várias vertentes como:
conhecimento empírico (vulgar ou senso comum), conhecimento filosófico,
conhecimento teológico e conhecimento científico. A origem das ideias; O conhecimento
cientifico racionaliza a experiência, em vez de se limitar descrevê-la; O conhecimento
pretende idealizar o bem-estar do ser humano, logo o conhecimento advém das relações
do homem com o meio; Entender que o conhecimento surge da dúvida e comprovado
concretamente, gerando leis válidas; Como utilizar os métodos para encontrar respostas
através de leis comprobatórias, as quais regem a relação do sujeito com a realidade.
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CHAUÍ, Marilena de Souza; GUIZZO, João; MINEY, José Roberto. Convite à filosofia.
14. ed., 10. impr. São Paulo, SP: Ática, 2019.
MORIN, Edgar; UNESCO. Os sete saberes necessários a educação do futuro. 2. ed. rev.
reimp. São Paulo, SP: UNESCO, 2012. 102 p. ISBN 9788524917547.
JOHANN, Jorge Renato. Filosofia e cidadania. Aracaju, SE: UNIT, 2012.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BASTOS, Cleverson Leite; KELLER, Vicente. Aprendendo a aprender: introdução à
metodologia científica. 26. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2013. 111 p.
ROCHA, Enrique. Raciocínio logico para concursos: você consegue aprender: teoria,
mais de 100 questões resolvidas e 70 propostas. 4. ed. rev. atual. Niterói, RJ: Impetus,
2012. v. 5
FORTES, Paulo Antonio de Carvalho. Ética e saúde: questões éticas, deontológicas e
legais, autonomia e direitos do paciente, estudo de casos. 6. reimpr. São Paulo, SP: E.P.U.,
2011.
PREDEBON, José. Criatividade: abrindo o lado inovador da mente: um caminho para o
exercício prático dessa .... 6. ed. São Paulo, SP: Atlas, 2006. 248 p.
BENZECRY, Vera J., RANGEL, Kleber A. Como Desenvolver o Raciocínio Lógico:
Soluções Criativas na Teoria dos Conjuntos. 3ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008. (E-Book).

3º PERÍODO
UNIDADE CURRICULAR VII:
NASCIMENTO, CRESCIMENTO E
DESENVOLVIMENTO
CÓDIGO
CARGA HORÁRIA
B103840
108
PROGRAMA
EMENTA
Atendimento do recém-nascido normal e patológico. Aleitamento materno e alimentação
complementar. Crescimento e o desenvolvimento. Imunizações. Doenças de maior
prevalência na infância. Distúrbios nutricionais e metabólicos. Aspectos
Morfofuncionais, normais e patológicos, e imagenológicos aplicados à temática do
módulo.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Assistência ao recém-nascido (prematuridade, baixo peso, icterícia, infecções
congênitas); atendimento ao lactente, pré-escolar e adolescente; antropometria,
crescimento, aleitamento materno, necessidades nutricionais, vigilância alimentar,
distúrbios nutricionais, desenvolvimento neuropsicomotor, doenças prevalentes (diarreia,
reidratação oral, doenças respiratórias e alergias), acidentes na infância, violência,
estatuto da criança e do adolescente, imunizações; políticas governamentais de assistência
a criança (Rede Cegonha, PNI entre outros);
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
KLIEGMAN, Robert M. et al. Nelson tratado de pediatria. 18. ed., 3. tiragem. Rio de
Janeiro, RJ: Elsevier, c2009. 2 v.
BONTRAGER, Kenneth L.; LAMPIGNANO, John P. Tratado de posicionamento
radiográfico e anatomia associada. 8. ed. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, 2015.
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LOPEZ, Fabio Ancona (Organização). Tratado de pediatria 1: Sociedade Brasileira de
PEDIATRIA. 2. ed. Barueri, SP: Manole, 2010. v.1 Ac. 87104; 100610
ROSS, Michael H.; PAWLINA, Wojciech. Histologia: texto e atlas. 7 ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2016
SADLER, T.W. Langman embriologia médica. 13ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara
Koogan, 2016.
WEFFORT, Virgínia Resende Silva; LAMOUNIER, Joel Alves (coord). Nutrição em
pediatria: da neonatologia à adolescência. Barueri, SP: Manole, 2010.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ROSEMBERG, Sergio. Neuropediatria. São Paulo: Sarvier, 2010.
SILVA, C. Isabela S; MÜLLER, Nestor Luiz (Ed.). Colégio brasileiro de radiologia e
diagnóstico por imagem. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, 2011. 7 v. (Série Colégio brasileiro
de radiologia e diagnóstico por imagem).
SUCUPIRA, Ana Cecilia Silveira Lins (Et. al.). Pediatria em consultório. 5. ed. São
Paulo, SP: Sarvier, 2010. 1028 p.
BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Diretriz de atenção à saúde ocular da infância.
Detecção e intervenção precoce para a prevenção de deficiências visuais, Brasília, 2016.
<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diretrizes_saude_ocular_infancia_prevenca
o_deficiencias_visuais.pdf>_v1.pdf (Online)
BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Diretriz de atenção da triagem auditiva neonatal.
Brasília, 2012.
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diretrizes_atencao_triagem_auditiva_neonata
l.p_v2.pdf(Online)
BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Triagem Neonatal Biológica – Manual técnico,
Brasília 2016. (Online)
<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/triagem_neonatal_biologica_manual_tecnic
o.pdf>_v3.pdf(Online)
BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de
Ações Programáticas Estratégicas. Atenção à saúde do recém-nascido : guia para os
profissionais de saúde. – Brasília : Ministério da Saúde, 2014. Conteúdo: v. 1. Cuidados
gerais. v. 2. Intervenções comuns, icterícia e infecções. v. 3. Problemas respiratórios,
cardiocirculatórios, metabólicos, neurológicos, ortopédicos e dermatológicos. v. 4.
Cuidados com o recém-nascido pré-termo. _v4.pdf(Online)
PERIÓDICOS ESPECIALIZADOS
JORNAL BRASILEIRO DE PATOLOGIA E MEDICINA LABORATORIAL (ON
LINE). Rio de Janeiro, RJ: Sociedade Brasileira de Patologia Clinica e Medicina
Laboratorial, 2000-. Bimestral. (Acesso virtual).
UNIDADE CURRICULAR VIII:
PERCEPÇÃO, CONSCIÊNCIA E EMOÇÃO
CÓDIGO
CARGA HORÁRIA
B103859
126
PROGRAMA
EMENTA
Desenvolvimento do sistema nervoso e as regiões do encéfalo. Vias sensitivas: tato,
olfato, paladar, visão, audição. Aprendizagem e memória. O sistema límbico e suas
funções. Desenvolvimento da personalidade. Inteligência emocional. Os receptores e os
mecanismos de propriocepção, equilíbrio e dor. Escalas de avaliação dos níveis de
consciência. Dados epidemiológicos relacionados aos distúrbios sensoriais. O estresse
como causa de distúrbios sensoriais. Doenças psicossomáticas. Aspectos
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Morfofuncionais, normais e patológicos, e imagenológicos aplicados à temática do
módulo.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Desenvolvimento do sistema nervoso; regiões encefálicas; aprendizagem e memória;
sistema límbico; consciente e inconsciente; sedação; interação medicamentosa; função
cognitiva, traumas, anestésicos; psicotrópicos e abusos de drogas; via sensitivas especiais:
tato, olfato, paladar, visão e audição; Vias sinestésicas; dor; equilíbrio; propriocepção;
desenvolvimento da personalidade; inteligência emocional; distúrbios sensoriais,
estresse, doenças psicossomáticas.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
COSTANZO, Linda S. Fisiologia. 5. ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, 2014.
HALES, Robert E. Tratado de psiquiatria. Porto Alegre: Artmed, 2012.
JUNQUEIRA, L. C.; CARNEIRO, José. Biologia celular e molecular. 9. ed. Rio de
Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, 2017.
MACHADO, A. B. M. Neuroanatomia funcional. 2.ed. São Paulo: Atheneu, 2007.
ROBERTIS, Eduardo D. P. de; HIB,Jose. De Robertis biologia celular e molecular. Rio
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2015. 389 p.
RANG, H. P.; DALE, M. M. Farmacologia. 7. ed. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, 2012.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
HALL, John E. Guyton e Hall fundamentos de fisiologia. 12. ed., 5. tiragem. Rio de
Janeiro, RJ: Elsevier, c2012.
MONTENEGRO, Mario Rubens (Editor et al). Patologia: processos gerais. 5. ed. São
Paulo, SP: Atheneu, 2015.
PORTO, Celmo Celeno. Interação medicamentosa. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2011.
SCHÜNKE, Michael; SCHULTE, Erik; SHUMACHER, Udo. Prometheus atlas de
anatomia: cabeça, pescoço e neuroanatomia. 2. ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara
Koogan, c2013.
SILVERTHORN, D. U. Fisiologia humana: uma abordagem integrada. 5 d. Porto Alegre,
RS: Artmed, 2012.

UNIDADE CURRICULAR IX:
PROCESSO DE ENVELHECIMENTO
CÓDIGO
CARGA HORÁRIA
B103867
126
PROGRAMA
EMENTA
Doenças da população idosa. Doenças que acometem outras faixas etárias e que nos
idosos apresentam manifestações não habituais. A humanização no atendimento à
população idosa. Expectativa de vida do idoso. Necessidades nutricionais do idoso.
Depressão e estados demências. Políticas públicas dirigidas ao idoso. Estatuto do idoso.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Enfermidades mais comuns em idosos, processos patológicos, doenças concomitantes,
mecanismos bioquímicos e celulares no envelhecimento, expectativa de vida, cuidados
paliativos, depressão e demências, nutrição do idoso, solidão, abandono e morte,
atividade física, lazer, e sociabilidade do idoso, estatuto do idoso.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BRASILEIRO FILHO, Geraldo. Bogliolo patologia. 8. ed. 3. reimp. Rio de Janeiro, RJ:
Guanabara Koogan, 2012.
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GOLDMAN, Lee; AUSIELLO, D. A (Ed.). Cecil medicina. 23. ed. Rio de Janeiro, RJ:
Elsevier, 2010. 2 v.
JACOB FILHO, Wilson; KIKUCHI, Elina Lika. Geriatria e gerontologia básicas. Rio de
Janeiro, RJ: Elsevier/Campus., 2012.
NETTER, Frank H. Atlas de anatomia humana. 6. ed. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, c2015.
PAPALEO NETTO, Matheus. Tratado de medicina de urgência do idoso. Rio de Janeiro:
Atheneu, 2010.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
FREITAS, Elizabete Viana de; PY, Ligia; CANÇADO, F. A. X. Tratado de geriatria e
gerontologia. 4. ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, 2013.
ZALLI, Marcelo (Org). Geriatria para clínicos: medicina aplicada à terceira idade. Rio de
Janeiro, RJ: Revinter, c2012.
BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Estatuto do Idoso/Ministério da Saúde. 3 ed, 2
reimp. Brasília: Ministério da Saúde, 2013. (Acesso virtual).
DI TOMMASO, Ana Beatriz Galhardi et al. GERIATRIA : guia prático. Rio de Janeiro
Guanabara Koogan 2016. (Acesso virtual).
BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Envelhecimento e saúde da pessoa idosa. Brasília:
Ministério da Saúde, 2006. (Acesso virtual).

IESC III:
INTEGRAÇÃO ENSINO, SERVIÇO E COMUNIDADE
III
CÓDIGO
CARGA HORÁRIA
B103875
80
PROGRAMA
EMENTA
Programas do Ministério da Saúde voltados à saúde perinatal, infantil, do adolescente e
idoso. Programa Nacional de Imunizações. Monitoramento do crescimento e
desenvolvimento da criança e do adolescente. Observação clínica do paciente idoso.
Entendendo o papel do cuidador. Prevenção de acidentes e violência na infância e idoso.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Política de saúde perinatal, infantil e do adolescente; Humanização no SUS; apresentação
do fluxo do acolhimento na atenção a saúde da criança e do adolescente; preenchimento
da caderneta da criança; promoção de aleitamento materno; avaliação antropométrica em
crianças e adolescentes; acompanhamento do atendimento da criança em sala de préconsulta, vacina e inalação; estudo epidemiológico dos principais agravos relacionados à
saúde da criança; visita domiciliar a puérpera; acompanhar consulta médica ou de
enfermagem à criança na UBS; saúde do adolescente no contexto da Atenção Básica;
prevenção de acidentes e violência contra á criança; prevenção de quedas e violência
contra o idoso; acompanhamento de consulta de Enfermagem e/ou Médico de Idoso;
acompanhamento em visita domiciliar ao idoso; visita a uma Instituição de Longa
Permanência para idosos.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BURNS, Dennis Alexander Rabelo (Org). SOCIEDADE BRASILEIRA DE
PEDIATRIA. Tratado de pediatria: Sociedade Brasileira de PEDIATRIA. 4. ed. Barueri,
SP: Manole, 2017. 2.v
CAMPOS, Gastão de Sousa (Organizador). Tratado de saúde coletiva. 2. ed. 7. reimp.
São Paulo, SP: HUCITEC, 2017.
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FLETCHER, Robert H.; FLETCHER, Suzanne W.; FLETCHER, Grant S. Epidemiologia
clínica: elementos essenciais. 5. ed. Porto Alegre, RS: Artes Médicas Sul, 2014.
JACOB FILHO, Wilson; KIKUCHI, Elina Lika. Geriatria e gerontologia básicas. Rio de
Janeiro, RJ: Elsevier/Campus., 2012.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
KLIEGMAN, Robert M. (Et al.). Nelson tratado de pediatria. 18. ed., 3. tiragem. Rio de
Janeiro, RJ: Elsevier, c2009. 2 v.
BRASIL. Estatuto da criança e do adolescente: Lei federal nº 8069, de 13 de julho de
1990. Rio de Janeiro: Imprensa Oficial, 2002. (Online)
Estatuto do idoso: lei federal nº 10.741, de 01 de outubro de 2003. Brasília, DF: Secretaria
Especial dos Direitos Humanos, 2004. (Online)
FREEMAN, T. R. Manual de medicina de família e comunidade de McWhinney. 4. ed.
Porto Alegre: Artmed, 2018.
FREITAS, Elizabete Viana de; PY, Ligia; CANÇADO, F. A. X. Tratado de geriatria e
gerontologia. 4. ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, 2013.
PAGANO, Marcello; GAUVREAU, Kimberlee. Princípios de bioestatística. São Paulo:
Cengage Learning/Thomson, 2004.
BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE.
DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO básica. Saúde da criança: crescimento e
desenvolvimento. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2012. 271 p. (Cadernos de Atenção
básica,
n.
33).
ISBN
9788533420588.
Disponível
em:
<http://srvpergamum:8080/pergamumweb/vinculos/000010/00001013.pdf>. Acesso em:
4 nov. 2019. (Acesso virtual).
BRASIL. Estatuto do idoso: lei federal nº 10.741, de 01 de outubro de 2003. Brasília, DF:
Secretaria Especial dos Direitos Humanos, 2004. (Acesso virtual).

DISCIPLINA:
HABILIDADES PROFISSIONAIS /CLÍNICAS III
CÓDIGO
CARGA HORÁRIA
B103883
80
PROGRAMA
EMENTA
Exame clínico pediátrico e do adolescente, exame físico neurológico do adulto e
pediátrico, desenvolvimento neuropsicomotor, anamnese com avaliação geriátrica ampla
e exame físico do idoso.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Anamnese pediátrica; antropometria pediátrica; exame físico pediátrico; exame
Neurológico do adulto: estado mental e consciência, sinais meníngeos; exame
Neurológico do adulto: pares cranianos; exame Neurológico do adulto: motricidade
(força, reflexos, tônus muscular, pesquisa de movimentos extrapiramidais); exame
Neurológico do adulto: sensibilidade, coordenação, marcha e equilíbrio; exame
Neurológico pediátrico e desenvolvimento neuropsicomotor; síndromes no neurônio
motor superior, motor, cerebelar e medular; anamnese do adolescente, exame físico do
adolescente e maturação sexual; anamnese do idoso e Avaliação geriátrica ampla; exame
Físico do idoso;
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BURNS, Dennis Alexander Rabelo (Org). SOCIEDADE BRASILEIRA DE
PEDIATRIA. Tratado de pediatria: Sociedade Brasileira de PEDIATRIA. 4. ed. Barueri,
SP: Manole, 2017. 2.v
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BEHRMAN, Richard E; KLIEGMAN, Robert M. Nelson tratado de pediatria ratado de
pediatria. 20. ed. 2v. Rio de Janeiro: Elsevier, 2017.
BICKLEY, Lynn S. Bates propedêutica médica. 11. ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara
Koogan, 2015.
DAVIDOFF, Linda L. Introdução à psicologia. 3. ed. 12. reimp. São Paulo: Makron,
2014.
PORTO, Celmo Celeno. Semiologia médica. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2015.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
FREITAS, Elizabete Viana de; PY, Ligia; CANÇADO, Flávio Aluízio Xavier. Tratado
de geriatria e gerontologia. 4. ed. 16 0 Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, 2016. 1741
p.
MURAHOVSCHI, J. Pediatria: diagnóstico e tratamento. 6.ed. São Paulo: Sarvier, 2013.
RODRIGUES, Yvon Toledo; RODRIGUES, Pedro Paulo Bastos. Semiologia pediátrica.
3. ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, 2012.
TOMMASO, D. Geriatria: Guia Prático. 1º ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016.
(Acesso virtual).
HAY, William W.; LEVIN, Myron J.; SONDHEIMER, Judith M.; DETERDING, Robin
R. CURRENT: Pediatria: Diagnóstico e Tratamento. 20ª ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.
(Acesso virtual)

DISCIPLINA:
HABILIDADES PROFISSIONAIS / PRÁTICAS
LABORATORIAIS II
CÓDIGO
CARGA HORÁRIA
B104316
40
PROGRAMA
EMENTA
Interpretação dos interferentes pré-analíticos, exames hematológicos, bioquímicos,
urinálise e microbiológicos. Conhecimento para solicitação e correlação dos exames
laboratoriais associados à clínica do paciente.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Interferentes pré-analíticos; orientações ao paciente sobre manter jejum, uso de fármacos,
álcool, exercícios físicos, dentre outros; como solicitar os exames laboratoriais com
sinonímias e indicação clínica; coleta de materiais biológicos (noções de urina, fezes,
sangue e secreções); técnicas de punção venosa; metabolismo dos carboidratos, lipídios
e proteínas; exames que avaliam a função renal; aulas práticas com reação colorimétrica
dos exames de glicose, colesterol, triglicerídeos, proteínas totais e albumina; realização
do exame sumário de urina e interpretação do mesmo; realização do exame parasitológico
de fezes e observação microscópica sobre os principais ovos, cistos e larvas de parasitas;
conhecer o hemograma e sua importância na clínica médica; interpretar o eritrograma,
relacionando-o as anemias carenciais e anemias de doença crônica; aula prática sobre a
construção do eritrograma manual, comparando-o ao hemograma automatizado;
interpretar o leucograma, relacionando-o as infecções bacterianas e virais; principais
exames usados no setor de imunologia; prática de PCR por aglutinação de micropartículas
(reação antígeno anticorpo); solicitação das culturas em geral; interpretação de urocultura
X sumário de urina; noções de antibiograma.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
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REY, Luís. Bases da parasitologia médica. 3. ed. 5. reimp. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2015.
NEVES, David Pereira. Parasitologia humana. 12. Ed. São Paulo: Atheneu, 2012.
GUERRA, João Carlos e Campos; FERREIRA, Carlos Eduardo dos Santos;
MANGUEIRA, Cristóvão Luis Pitangueira. Clínica e laboratório: Prof. Dr. Celso Carlos
de Campos Guerra. São Paulo: Sarvier, 2011.
(Biblioteca Biomédica);
REY, Luís. Bases da parasitologia médica. 3. ed. 5. reimp. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2015.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
HOFFBRAND, A. Víctor; MOSS, Paul A. H. Fundamentos de hematologia de
Hoffbrand. Porto Alegre: Artmed, 2019.
MOTTA, V.T. Bioquímica clínica: princípios e interpretação. 5ed. Porto Alegre: Missau,
2009.
WALLACH, Jacques B. (Jacques Burton); Williamson, Mary A.: SNYDER, L. Michael.
Wallach interpretação de exames laboratoriais. 9. Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2013.
XAVIER, Ricardo. Laboratório na prática clínica: Consulta rápida, 2 ª Ed. Artmed, 2011.
VitalBook file. Minha Biblioteca.
FAILACE, Renato. Hemograma: manual de interpretação. 6. ed. Porto Alegre, RS:
ARTMED, 2011.

4º PERÍODO
UNIDADE CURRICULAR X:
PROLIFERAÇÃO CELULAR
CÓDIGO
CARGA HORÁRIA
B103891
108
PROGRAMA
EMENTA
O ciclo celular e seus mecanismos de controle: renovação, diferenciação mutações.
Causas de alterações do ciclo celular: patogenia das neoplasias, formas naturais de defesa
e falha deste mecanismo no estabelecimento de neoplasias. As neoplasias: prevenção,
diagnóstico, tratamento e prognóstico. Alterações celulares nas funções dos órgãos
envolvidos. Sinais, sintomas das neoplasias, o aparecimento e evolução da doença.
Alterações psicossociais que envolvem o paciente com neoplasia, os familiares e
cuidadores. Métodos e avanços no tratamento e prevenção das neoplasias. O
estadiamento dos tumores. Aspectos Morfofuncionais, normais e patológicos, e
imagenológicos aplicados à temática do módulo.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
O ciclo celular normal e seus mecanismos de controle; causas de alterações do controle
do ciclo celular (patogenia das neoplasias) e as formas naturais de defesa e falha deste
mecanismo no estabelecimento de neoplasias; as neoplasias mais prevalentes, a
prevenção, diagnóstico, tratamento e prognóstico; alterações celulares com as alterações
nas funções dos órgãos envolvidos; sinais e sintomas das neoplasias correlacionando-os
com o aparecimento e evolução da doença; alterações psicossociais que envolvem o
paciente com neoplasia, os familiares e cuidadores; principais métodos e avanços no
tratamento e prevenção das neoplasias; o estadiamento dos tumores e a importância do
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conhecimento do mesmo para o tratamento e prognóstico; aspectos Morfofuncionais,
normais e patológicos, e imagenológicos aplicados à temática do módulo.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
DRAKE, Richard; VOGLl, wayne; MITCHELL, Adam. Gray´s: anatomia clínica para
estudantes.3. ed. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, c2015.
HALL, John E. Guyton & Hall tratado de fisiologia médica. 13. ed. Rio de Janeiro, RJ:
Elsevier, 2017.
JUNQUEIRA, L. C.; CARNEIRO, José. Histologia básica. 11. ed. Rio de Janeiro, RJ:
Guanabara Koogan, 2012.
KUMAR, Vinay; KUMAR, Vinay et al. Robbins & Cotran patologia: bases patológicas
das doenças. 9. ed. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, 2016
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BRASILEIRO FILHO, Geraldo. Bogliolo patologia. 9. ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara
Koogan, 2016.
CLÍNICA MÉDICA. 2. ed. 7 vol. São Pulo: Manole/ FMUSP, 2016.
FELISBERTO, Marcelo. Guia prático de radiologia: posicionamento básico. 2. ed., 7.
reimpr. São Paulo, SP: Iátria, 2015.
HOFER, Matthias. Ultrassonografia: manual prático de ensino: princípios básicos de
execução e interpretação. 6. ed.Rio de Janeiro, RJ: Revinter, 2011.
KATZUNG, Bertram G. (Organizador). Farmacologia básica e clínica. 12. ed. reimp. Rio
de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, 2015.
MOC: manual de oncologia clínica do Brasil. 11. ed. São Paulo, SP: Dendrix, 2013.
SILVA, C. Isabela S; MÜLLER, Nestor Luiz (Ed.). Colégio brasileiro de radiologia e
diagnóstico por imagem. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, 2011. 7 v.. (Série Colégio brasileiro
de radiologia e diagnóstico por imagem).

UNIDADE CURRICULAR XI:
SAÚDE DA MULHER, SEXUALIDADE E
PLANEJAMENTO FAMILIAR
CÓDIGO
CARGA HORÁRIA
B103905
126
PROGRAMA
EMENTA
Modificações fisiológicas do organismo feminino desde a infância até a senilidade,
observando os aspectos social, econômico, intelectual e psicológico da mulher nas
diferentes fases da vida. O ciclo menstrual e suas alterações. Patologias ginecológicas
mais prevalentes e os programas de prevenção. A fisiologia da gravidez e as patologias
obstétricas mais prevalentes. O trabalho de parto, seu mecanismo, complicações e
indicações. Climatério, menopausa e terapia hormonal. Lactação e aleitamento materno.
Aspectos Morfofuncionais, normais e patológicos, e imagenológicos aplicados à temática
do módulo.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Modificações fisiológicas do organismo feminino desde a infância até a senilidade,
observando os aspectos social, econômico, intelectual e psicológico da mulher nas
diferentes fases da vida. O ciclo menstrual e analisar suas alterações. Patologias
ginecológicas mais prevalentes e os programas de prevenção. A fisiologia da gravidez e
as patologias obstétricas mais prevalentes. O trabalho de parto, seu mecanismo,
complicações e indicações. Climatério, menopausa e terapia hormonal. Lactação e o
aleitamento materno. Aspectos psicológicos envolvidos desde a adolescência até a fase
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pós-menopausa. Aspectos Morfofuncionais, normais e patológicos, e imagenológicos
aplicados à temática do módulo.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ABBAS, A. K. Robbins & Cotran - Patologia: Bases Patológicas das Doenças. 9. ed. Rio
de Janeiro: Elsevier, 2016.
BEREK, Jonathan S. Berek & Novak: tratado de ginecologia. 15. ed. Rio de Janeiro, RJ:
Guanabara Koogan, 2016.
CABRAL, Antonio Carlos Vieira, et al. A gravidez de alto risco, Rio de Janeiro, RJ:
Elsevier, 2014. (Guias de bolso em ginecologia e obstetrícia).
JUNQUEIRA, L.C. Histologia básica: texto e atlas. 13ª.ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2017.
KUMAR, Vinay; KUMAR, Vinay et al. Robbins & Cotran patologia: bases patológicas
das doenças. 9. ed. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, c2016.
NETTER, Frank H. Atlas de anatomia humana. 6. ed. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, c2015.
MONTENEGRO, Carlos Antonio Barbosa; REZENDE FILHO, Jorge de. Rezende,
obstetrícia fundamental. 13. ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, 2014
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CLÍNICA médica. 2. ed. Barueri, SP: Manole, 2016.
DRAKE, Richard L.; VOGL, Wayne; MITCHELL, Adam W. M. Gray's: anatomia para
estudantes. 3. ed. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, c2015.
ELIZABETH, Acccioly. Nutrição em obstetricia e pediatria.Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2012.
PORTO, Celmo Celeno. Semiologia médica. 7. ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara
Koogan, 2015.
HOFFMAN, Barbara L. (Org). Ginecologia de Williams. 2. ed. Porto Alegre, RS:
AMGH, 2014.
SILVA, C. Isabela S; MÜLLER, Nestor Luiz (Ed.). Colégio brasileiro de radiologia e
diagnóstico por imagem. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, 2011. 7 v. (Série Colégio brasileiro
de radiologia e diagnóstico por imagem).
PERIÓDICOS ESPECIALIZADOS
REVISTA BRASILEIRA DE SAÚDE MATERNO INFANTIL (ON LINE). Brazilian
journal of mother and child health. Recife, PE: IMIP, 2001-. Quadrimestral.

UNIDADE CURRICULAR XII:
DOENÇAS RESULTANTES DA AGRESSÃO AO
MEIO AMBIENTE
CÓDIGO
CARGA HORÁRIA
B103913
126
PROGRAMA
EMENTA
Epidemiologia e fisiopatologia das intoxicações exógenas. Epidemiologia, fisiopatologia
e diagnóstico das doenças infecciosas e parasitárias. Desmatamento, esgoto, resíduos
hospitalares, o diagnóstico diferencial. Tipos de poluição ambiental e principais agentes
poluidores. Legislações, políticas ambientais e saneamento básico. Manejo de resíduos
orgânicos, industriais, hospitalares e da reciclagem. Legislação sobre saúde do
trabalhador, doenças ocupacionais. Prevenção de doenças e intoxicações exógenas.
Legislações ou normas sobre medicamentos, receituário médico e comercialização em
farmácias. Avaliação ambiental de agentes físicos e químicos. Aspectos Morfofuncionais,
normais e patológicos, e imagenológicos aplicados à temática do módulo.
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Epidemiologia das intoxicações exógenas (metais pesados, solventes orgânicos,
medicamentos, radiações, venenos animais, venenos vegetais); epidemiologia de doenças
infecciosas e parasitárias associadas a ações ambientais (desmatamento, esgoto, resíduos
hospitalares); fisiopatologia das doenças infecciosas e parasitárias associadas a ações
ambientais e discutir o diagnóstico diferencial; fisiopatologia das intoxicações exógenas
e discutir o diagnóstico diferencial. Tipos de poluição ambiental e os principais agentes
poluidores; legislações e políticas ambientais e de saneamento básico; papel dos órgãos
governamentais nas vigilâncias epidemiológica, sanitária e da saúde do trabalhador;
importância do manejo de resíduos orgânicos, industriais e hospitalares e da reciclagem;
legislação sobre saúde do trabalhador; prevenção de doenças e intoxicações exógenas;
legislações ou normas sobre medicamentos, receituário médico e comercialização em
farmácias; avaliação ambiental de agentes físicos e químicos; aspectos Morfofuncionais,
normais e patológicos, e imagenológicos aplicados à temática do módulo.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ABBAS, A. K. Robbins & Cotran - Patologia: bases Patológicas das Doenças. 9. ed. Rio
de Janeiro: Elsevier, 2016.
DRAKE, Richard L.; VOGL, Wayne; MITCHELL, Adam W. M. Gray's: anatomia para
estudantes. 3. ed. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, c2015.
JUNQUEIRA, L.C. Histologia básica: texto e atlas. 13. ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2017.
ROITT, Ivan M.; RABSON, Arthur. Imunologia básica. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara
Koogan, 2015.
ROSS, MICHAEL H.; PAWLINA, WOJCIECH. Histologia: texto e Atlas - 7. ed. 2016,
Guanabara Koogan.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BRASILEIRO FILHO, Geraldo. Bogliolo patologia. 8. ed. 3. reimp. Rio de Janeiro, RJ:
Guanabara Koogan, 2012.
GOLDMAN, Lee; AUSIELLO, D. A (Ed.). Cecil medicina. 23. ed. Rio de Janeiro, RJ:
Elsevier, 2010. 2 v.
HALL, John E. Guyton & Hall tratado de fisiologia médica. 13. ed. Rio de Janeiro, RJ:
Elsevier, 2017.
KATZUNG, Bertram G. (Org.). Farmacologia básica e clínica. 12. ed. reimp. Rio de
Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, 2015.
RANG, H. P.; DALE, M. M. Rang & Dale Farmacologia. 7. ed. Rio de Janeiro, RJ:
Elsevier, c2012.
SEIZI, Oga; CAMARGO, Márcia Maria de Almeida; BATISTUZZO José Antonio de
Oliveira. Fundamentos de Toxicologia. 4. ed. São Paulo: Atheneu. 2014.
CLÍNICA médica. 2. ed. Barueri, SP: Manole, 2016.
SILVA, C. Isabela S; MÜLLER, Nestor Luiz (Ed.). Colégio brasileiro de radiologia e
diagnóstico por imagem. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, 2011. 7 v. (Série Colégio brasileiro
de radiologia e diagnóstico por imagem). (E-book).
PERIÓDICOS ESPECIALIZADOS
Cadernos de Saúde Pública Print version ISSN 0102-311XOn-line version ISSN 16784464.

IESC IV:
INTEGRAÇÃO ENSINO, SERVIÇO E
COMUNIDADE IV
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CÓDIGO
B103921

CARGA HORÁRIA
80

PROGRAMA
EMENTA
Abordar a atenção à saúde da mulher na prevenção, promoção e recuperação da saúde nas
diferentes fases da vida, considerando os fatores de agravo biopsicossocial e culturais, as
políticas e programas de saúde com eixos norteadores da assistência à mesma no contexto
familiar e humanização. Política Nacional para prevenção do câncer e agravos resultantes
do meio ambiente.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Políticas públicas de atenção à saúde da mulher; fatores de agravo social, ético,
psicológico e físico; planejamento Familiar – concepção/anticoncepção, anamnese
ginecológica e obstétrica, climatério e menopausa; assistência à mulher no pré-natal de
baixo risco; alterações fisiológicas da gestação e puérpera; interpretação dos exames prénatais; promoção e prevenção em saúde feminina (Infecções sexualmente transmissíveis,
câncer de mama e uterino); assistência centrada na família e comunidade; política
Nacional para Prevenção e apoio do câncer (intestino, próstata, boca, pele e pulmão);
promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno; epidemiologia de doenças
infecciosas e parasitárias associadas a ações ambientais (desmatamento, esgoto, resíduos
hospitalares); legislações e políticas ambientais e de saneamento básico.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
FREEMAN, T. R. Manual de medicina de família e comunidade de McWhinney. 4. ed.
Porto Alegre: Artmed, 2018.
ALMEIDA FILHO, Naomar de; BARRETO, Mauricio L. Epidemiologia e saúde:
fundamentos, métodos, aplicações. 4. reimp. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan,
2014.
CAMPOS, S. W. G et al. Tratado de Saúde Coletiva. 2. ed. 6ª reimpressão. São Paulo:
Hucitec, 2017
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BRASIL. Ministério da Saúde. Atenção à saúde do recém-nascido: guia para os
profissionais de saúde: cuidados com o recém-nascido pré-termo. Brasília: Ministério da
Saúde, 2011. v. 4 (Série A. Normas e Manuais Técnicos). (On-line).
DI RENZO, Gian Carlo; GERLI, Sandro; FONSECA, Eduardo. Manual Prático de
Ginecologia e Obstetricia: Para Clinica e Emergência (On the Road). Rio de Janeiro:
Elsevier, 2015.
SHAABAN, Akram. Diagnóstico por Imagem: Ginecologia. 2ed. Rio de janeiro:
Elsevier, 2016. (On-line).
ZUGAIB, Marcelo. Obstetrícia. São Paulo: Manole, 2012.
CAMPOS, Gastão Wagnerde Sousa; GUERREIRO, André Vinicios Piris (Org.). Manual
de práticas de atenção básica: saúde ampliada e compartilhada. São Paulo, SP:
HUCITEC, 2013.
BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE. Urgência e emergência maternas: Secretaria de
políticas de saúde da mulher, 2.ed. Brasilia: Ministério da Saúde, 2000. (E-book)
PERIÓDICOS ESPECIALIZADOS
Cadernos de Saúde Pública Print version ISSN 0102-311XOn-line version ISSN 16784464.
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DISCIPLINA:
HABILIDADES PROFISSIONAIS / CLÍNICAS IV
CÓDIGO
CARGA HORÁRIA
B103930
80
PROGRAMA
EMENTA
Adquirir competência para realizar anamnese ginecológica, obstétrica, como também
elaborar anamnese nos casos de agressões por acidentes com animais peçonhentos e por
intoxicações exógenas; desenvolver habilidades para realizar as diferentes etapas do
exame físico geral:, ginecológico e obstétrico; interpretar laudos pertinentes aos exames
laboratoriais, citológicas, colposcopicos e histopatológico; reconhecer o quadro de
intoxicações exógenas e sua importância clínico-epidemiológica; identificar os principais
sinais e sintomas das parasitoses mais frequentes do ponto de vista epidemiológico
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Anamnese Ginecológica e Obstétrica; exame da genitália externa feminina e mamas;
exame especular e toque vaginal; coleta de material para citologia oncótica (Papanicolau
e hormonal); rastreamento de câncer do aparelho genital feminina ( cérvico uterino e
mamário ); acompanhamento da gestante no pre natal (Manobra de Leopold); evolução
do trabalho de parto ( partograma ); acompanhamento no puerpério; intoxicação por
metais pesados e radiações; intoxicações exógenas; parasitoses.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BEREK, Jonathan S. Berek & Novak: tratado de ginecologia. 15. ed. Rio de Janeiro,
RJ: Guanabara Koogan, 2016. 1166 p.
MONTENEGRO, Carlos Antonio Barbosa; REZENDE FILHO, Jorge de. Rezende,
obstetrícia fundamental. 13. ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, 2014
KASPER, D. L. Medicina interna de Harrison. 18.ed. São Paulo: amgh, 2013.
PORTO, Celmo Celeno. Semiologia médica. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2015.
PORTO, Celmo Celeno; PORTO, Arnaldo Lemos. Exame Clínico. 7. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2015.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CABRAL, Antonio Carlos V., Alexandre S. Barbosa, Eura M. Lage, Juliana S. Barra,
Gabriel C.Osanan, Patrícia G.Teixeira. A gravidez de alto risco - guias de bolso em
ginecologia e obstetrícia, 2014.
CLÍNICA médica. 2. ed. Barueri, SP: Manole, 2016.
SILVA, C. Isabela S; MÜLLER, Nestor Luiz (Ed.). Colégio brasileiro de radiologia e
diagnóstico por imagem. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, 2011. 7 v. (Série Colégio brasileiro
de radiologia e diagnóstico por imagem).
KLIEGMAN, Robert M. (Et al.). Nelson tratado de pediatria. 18. ed., 3. tiragem. Rio de
Janeiro, RJ: Elsevier, c2009. 2 v.
WALLACH, Jacques. Interpretação de exames laboratoriais. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2009.
E-books:
DI RENZO, Gian Carlo; GERLI, Sandro; FONSECA, Eduardo Borges da. Manual
prático de ginecologia e obstetrícia: para clínica e emergência. Rio de Janeiro: Elsevier,
c2015. (Acesso virtual).
SHAABAN, Akram. Diagnóstico por Imagem: Ginecologia. 2ed. Rio de janeiro:
Elsevier, 2016. (Acesso virtual).
TOY, Eugene C. Casos clínicos em ginecologia e obstetrícia. 4. ed. Porto Alegre: Atmed,
2014. (Acesso virtual).
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DISCIPLINA:
HABILIDADES TERAPÊUTICAS I
CÓDIGO
CARGA HORÁRIA
B104324
40
PROGRAMA
EMENTA
Estudo da farmacologia, compreendendo os aspectos da liberação, Absorção,
Distribuição, Metabolização e Excreção (LANDME), do mecanismo molecular de ação
das drogas e suas interações. Farmacologia do sistema nervoso autônomo.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Introdução à Farmacologia: conhecimentos gerais de farmacocinética, conceitos, termos
de importância clínica e fatores que alteram cada um dos seguintes processos: absorção,
distribuição, metabolização e excreção de fármacos; princípios gerais e moleculares da
ação dos fármacos; farmacodinâmica geral; alvos moleculares para a ação de drogas;
estudo dos receptores agonistas, antagonistas, curva dose-resposta, eficácia e potência;
tipos de antagonismos; modo de atuação dos fármacos; interações farmacológicas; aula
prática 01: Formas farmacêuticas; aula Prática 02: dissolução de comprimido; aula prática
03: adsorção de fármacos; Introdução à farmacologia do sistema nervoso autônomo:
fármacos colinérgicos e anticolinérgicos; fármacos adrenérgicos e antiadrenérgicos;
experimental (software): estudo dos fármacos com ação no sistema nervoso autônomo.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
KATZUNG, Bertram G. (Org.). Farmacologia básica e clínica. 12. ed. reimp. Rio de
Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, 2015. 1228 p.
RANG, H. P.; DALE, M. M. Rang & Dale Farmacologia. 7. ed. Rio de Janeiro, RJ:
Elsevier, c2012.
SILVA, Penildo. Farmacologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
AIRES, Margarida de Mello. Fisiologia. 4.ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan,
2015. 1335 p.
BRUNTON, Laurence L. GOODMAN & GILMAN: manual de farmacologia e
terapêutica. Porto Alegre: Artmed, 2010.
FUCHS, Flávio Danni; WANNMACHER, Lenita (Ed.). Farmacologia clínica e
terapêutica. 5. ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, 2017.
OGA, Seizi. Fundamentos de toxicologia. São Paulo: Atheneu, 2008.
PORTO, Celmo Celeno. Interação medicamentosa. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2011.
STAHL, Stephen M. Psicofarmacologia: bases neurocientíficas e aplicações práticas. Rio
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010.

5º PERÍODO
UNIDADE CURRICULAR XIII:
DOR
CÓDIGO
CARGA HORÁRIA
B103948
108
PROGRAMA
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EMENTA
Fatores que influenciam a sensação do dor em geral, o uso do exame físico e levantamento
da estória do paciente a fim de obter informações detalhadas. Atenção especial a distúrbio
do aparelho locomotor e do sistema nervoso, como causa da dor crônica. Aspectos,
diagnósticos e discussão detalhada, sobre terapia da dor e possibilidades de reabilitação.
Aspectos Morfofuncionais, normais e patológicos, e imagenológicos aplicados à temática
do módulo.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Fatores desencadeantes e limite da dor; dor psicossomática; dor não nociceptiva vias da
dor; mediador da dor; dor aguda e crônica; analgesia, anestesia; hipnose, psicoterapia;
dependência farmacológica; escada analgésica; qualidade de vida, o cuidador e a dor;
depressão, ansiedade e hipocondria.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BICKLEY, Lynn S. Bates propedêutica médica. 11. ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara
Koogan, 2015.
GUYTON, A.C.; HALL, J.E. Tratado de Fisiologia Médica. 13ª ed. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2017.
KUMAR, Vinay; KUMAR, Vinay et al. (). Robbins & Cotran patologia: bases
patológicas das doenças. 9. ed. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, c2016.
PORTO, Celmo Celeno. Semiologia médica. 7. ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara
Koogan, 2015.
RANG, H. P.; DALE, M. M.; RITTER, J. M.; FLOWER, R. J. Farmacologia. 8ª. ed. Rio
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
LOPES, A. C. Tratado de clínica médica. São Paulo: Roca, 2009. 3v.
NETTER, Frank H. Atlas de anatomia humana. 6. ed. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, 2015.
VAN DE GRAAFF, K. M. Anatomia humana. 6.ed. São Paulo: Manole, 2003. 840p.
E-book:
SILVA, C. Isabela S; MÜLLER, Nestor Luiz (Ed.). Colégio brasileiro de radiologia e
diagnóstico por imagem. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, 2011. 7 v.. (Série Colégio brasileiro
de radiologia e diagnóstico por imagem).
CLÍNICA médica. 2. ed. Barueri, SP: Manole, 2016.
PERIÓDICOS ESPECIALIZADOS
REVISTA DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA TROPICAL (ON LINE).
Uberaba, MG: Sociedade Brasileira de Medicina Tropical (SBMT), 19---. Bimestral.
UNIDADE CURRICULAR XIV:
DOR ABDOMINAL, DIARRÉIA, VÔMITOS E
ICTERÍCIA
CÓDIGO
CARGA HORÁRIA
B103956
126
PROGRAMA
EMENTA
Diferentes causas de dor abdominal, recorrente na infância e no adulto. Dor aguda, causas,
tipos e manifestações clínicas. Etiologia e fisiopatologia da diarreia. Causas de vômitos
em crianças e adultos. Causas de hepatite. Obstrução de vias biliares. Mecanismo de
conjugação, secreção e excreção da bile. Tratamento do abdome agudo. Abordagem
terapêutica das diarreias agudas e crônicas. Situação epidemiológica da dor. Aspectos
Morfofuncionais, normais e patológicos, e imagenológicos aplicados à temática do
módulo.
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Inapetência, náuseas, vômitos, emagrecimento, constipação, flatulência, eructação,
distensão abdominal, diarreia aguda e crônica, processos inflamatórios abdominais,
abdome agudo, doença dispéptica, abdome agudo perfurativo, hemorragia digestiva alta
e baixa, colecistite, apendicite, pancreatite, anexite, doença inflamatórias intestinais,
processos vasculares, aneurisma e trombose, processos obstrutivos, tumores e aderência,
processos hemorrágicos, trauma e gravidez ectópica, anamnese e exame físico, vide
laparoscopia.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CLÍNICA médica. 2. ed. Barueri, SP: Manole, 2016.
GOLDMAN, Lee; AUSIELLO, D. A (Ed.). Cecil medicina. 23. ed. Rio de Janeiro, RJ:
Elsevier, 2010. 2 v
GUYTON, A.C.; HALL, J.E. Tratado de Fisiologia Médica. 13ª ed. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2017.
KUMAR, Vinay; KUMAR, Vinay et al. (). Robbins & Cotran patologia: bases
patológicas das doenças. 9. ed. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, c2016.
PORTO, Celmo Celeno. Semiologia médica. 7. ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara
Koogan, 2015.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BICKLEY, Lynn S. Bases propedêutica médica. 11. ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara
Koogan, 2015.
BRUNTON, Laurence L. (Organizador). As bases farmacológicas da terapêutica de
Goodman e Gilman. 12. ed. Rio de Janeiro, RJ: McGraw-Hill, 2012. 2079 p.
DANI, R. et al: Gastroenterologia essencial. 4.ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2011.
1203p.
KASPER, D. L. Medicina interna de Harrison. 18.ed. São Paulo: AMGH, 2013.
NETTER, Frank H. Atlas de anatomia humana. 6. ed. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, c2015.
PORTH, Carol Mattson. Fisiopatologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010.
RANG, H. P.; DALE, M. M.; RITTER, J. M.; FLOWER, R. J. Farmacologia. 8ª. ed. Rio
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016.
VAN DE GRAAFF, K. M. Anatomia humana. 6.ed. São Paulo: Manole, 2003. 840p.
PERIÓDICOS ESPECIALIZADOS
Jornal Brasileiro de Patologia e Medicina laboratorial Print version ISSN 1676-2444Online version ISSN 1678-4774. (Acesso virtual).
REVISTA DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA TROPICAL (ON LINE).
Uberaba, MG: Sociedade Brasileira de Medicina Tropical (SBMT), 19---. Bimestral.
(Acesso virtual).
CADERNOS DE SAÚDE PÚBLICA (ON LINE). Rio de Janeiro, RJ: Escola Nacional
de Saúde Pública, 19---. Mensal. (Acesso virtual).

UNIDADE CURRICULAR XV
FEBRE, INFLAMAÇÃO E INFECÇÃO.
CÓDIGO
CARGA HORÁRIA
B103964
126
PROGRAMA
EMENTA
Problemas clínicos nos quais a febre, infecções ou inflamações sejam de primordial
importância. Atenção a métodos para otimização da probabilidade de diagnóstico, ou
diagnostico diferencial, através do levantamento da história do paciente, exame físico e
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dados epidemiológicos. Considerações que determinam o desenvolvimento das ações
com ênfase em farmacoterapia. Aspectos Morfofuncionais, normais e patológicos, e
imagenológicos aplicados à temática do módulo.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Febre, inflamação e infecção; etiologia e gênese da infecção; febre de origem
indeterminada; sintomas associados à febre: sepse por bactérias, vírus e fungos; infecções
hospitalares; exames laboratoriais; antimicrobianos.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
GOLDMAN, Lee; AUSIELLO, D. A (Ed.). Cecil medicina. 23. ed. Rio de Janeiro, RJ:
Elsevier, 2010. 2 v.
GUYTON, A.C.; HALL, J.E. Tratado de Fisiologia Médica. 13ª ed. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2017.
KUMAR, Vinay; KUMAR, Vinay et al. (). Robbins & Cotran patologia: bases
patológicas das doenças. 9. ed. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, c2016.
PORTO, Celmo Celeno. Semiologia médica. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2015.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
LEVINSON, Warren. Microbiologia médica e imunologia. 13. Porto Alegre: AMGH,
2016
FOCACCIA, Roberto (Editor). Veronesi-Focaccia: tratado de infectologia. 5. ed., rev. e
atual. São Paulo, SP: Atheneu, 2015. 2 v.
SILVA, C. Isabela S; MÜLLER, Nestor Luiz (Ed.). Colégio brasileiro de radiologia e
diagnóstico por imagem. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, 2011. 7 v. (Série Colégio brasileiro
de radiologia e diagnóstico por imagem)
WALLACH, Jacques B. (Jacques Burton); Williamson, Mary A.: SNYDER, L. Michael.
Wallach interpretação de exames laboratoriais. 9. Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2013.
CLÍNICA médica. 2. ed. Barueri, SP: Manole, 2016.
Periódicos especializados
JORNAL BRASILEIRO DE PATOLOGIA E MEDICINA LABORATORIAL. Rio de
Janeiro, RJ: Sociedade Brasileira de Patologia Clinica e Medicina Laboratorial, 2000-.
Bimestral.

IESC V
INTEGRAÇÃO ENSINO, SERVIÇO E COMUNIDADE
V
CÓDIGO
CARGA
B103972
HORÁRIA
80
PROGRAMA
EMENTA
Construção de práticas coletivas relacionadas as queixas dolorosas e doenças diarreicas
no âmbito da Atenção Primária à Saúde. Tipos de tratamentos para pacientes com dor,
Equipamentos de referência e contra referência junto a Unidade Básica de Saúde para
terapia da dor. Terapias alternativas, papel da equipe multiprofissional na abordagem da
dor. Papel das Vigilâncias no controle das doenças.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
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Prática baseada em evidências e realidade clínica/profissional; conceito de dor como
experiência multidimensional, 5º sinal vital e epidemiologia da dor; acompanhamento de
visita domiciliar em pacientes portador de dor crônica; estratégias terapêuticas e
farmacológicas baseada em evidência para as principais síndromes dolorosas e doenças
de notificação compulsória; acompanhamento do paciente portador de infecção, febre e
processos inflamatórios álgicos na estratégia em saúde da família; acompanhamento de
consulta de enfermagem e médica em pacientes com infecções bacterianas, virais e
fungicas; protocolos de condutas na dor crônica e doenças de notificação compulsória,
acolhimento e fluxo de atendimento das doenças de notificações compulsórias
(tuberculose, hepatites virais, hanseníase, leptospirose, rubéola, sarampo, DST, AIDS priorizar a hanseníase); o papel da vigilância em saúde no controle das doenças; entrega
e apresentação de relatórios.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BICKLEY, Lynn S. Bates propedêutica médica. 11. ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara
Koogan, 2015.
FLETCHER, Robert H.; FLETCHER, Suzanne W.; FLETCHER, Grant S. Epidemiologia
clínica: elementos essenciais. 5. ed. Porto Alegre, RS: Artes Médicas Sul, 2014
KUMAR, Vinay; KUMAR, Vinay et al. Robbins & Cotran patologia: bases patológicas
das doenças. 9. ed. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, c2016. 1421 p. Ac 107664; 86908; 84994
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
FOCACCIA, Roberto (Editor). Veronesi-Focaccia: tratado de infectologia. 5. ed., rev. e
atual. São Paulo, SP: Atheneu, 2015. 2 v.
BALINT, Michael. O médico, seu paciente e a doença. São Paulo, SP: Atheneu, 2007.
GOLDMAN, Lee; AUSIELLO, D. A (Ed.). Cecil medicina. 23. ed. Rio de Janeiro, RJ:
Elsevier, 2010. 2 v.
LEVINSON, W. Microbiologia médica e imunologia. 10.ed. Porto Alegre: Artmed, 2010.
CLÍNICA MÉDICA. 2. ed. São Pulo: Manole/ FMUSP, 2016. 7 v.

DISCIPLINA:
HABILIDADES PROFISSIONAIS/ CLÍNICAS V
CÓDIGO
CARGA HORÁRIA
B103980
80
PROGRAMA
EMENTA
Anamnese e exame físico na dor aguda e/ou crônica. Condições patológicas abdominais
(especialmente abdome agudo). Síndromes infecciosas.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Anamnese e exame físico do paciente com síndrome dolorosa; dor crônica (fibromialgia,
síndrome miofascial, LER/DORT); anamnese e exame físico da coluna; anamnese e
exame físico do ombro, cotovelo, punho e mão; anamnese e exame físico do quadril,
joelho, tornozelo e pé; avaliação semiotécnica do abdome agudo inflamatório
(pancreatite, colecistite, apendicite, diverticulite e anexite); avaliação semiotécnica do
abdome agudo obstrutivo (Bridas, volvos, megacólons, fecaloma/ impactação, massas
abdominais); avaliação semiotécnica do abdome agudo vascular e hemorrágico
(traumático e não traumático); anamnese e exame físico do paciente com diarreias agudas
e crônicas (parasitoses intestinais e síndromes disabsortivas); avaliação do paciente com
hepatopatia aguda; avaliação do paciente com hepatopatia crônica e treinamento na
realização de paracentese; conceituar febre e discutir febre de origem indeterminada;
capacitação na identificação de sepse; anamnese e exame físico das infecções do sistema
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nervoso central e treinamento da realização de punção lombar para coleta de líquor;
anamnese e exame físico das infecções do trato urinário; capacitação na identificação das
arboviroses.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CLÍNICA médica. 2. ed. Barueri, SP: Manole, 2016.
HERBERT, S. Ortopedia e traumatologia. 3.ed. Porto Alegre: ArtMed, 2009. 1631p. Ac.:
87853; 66144
PORTO, Celmo Celeno. Semiologia médica. 7. ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara
Koogan, 2015.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
DANI, R. et al: Gastroenterologia essencial. 4.ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2011.
1203p.
GOLDMAN, Lee; AUSIELLO, D. A (Ed.). Cecil medicina. 23. ed. Rio de Janeiro, RJ:
Elsevier, 2010. 2 v.
LOPES, A. C. Tratado de clínica médica. São Paulo: Roca, 2009. 3v
NAIME, Fauzia F.Manual de Tratamento da Dor. São Paulo: Manole, 2013.
SILVA, C. Isabela S; MÜLLER, Nestor Luiz (Ed.). Colégio brasileiro de radiologia e
diagnóstico por imagem. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, 2011. 7 v. (Série Colégio brasileiro
de radiologia e diagnóstico por imagem)

DISCIPLINA:
HABILIDADES PROFISSIONAIS / TERAPÊUTICAS II
CÓDIGO
CARGA HORÁRIA
B104332
80
PROGRAMA
EMENTA
Farmacologia de drogas e grupos terapêuticos que agem em diversos Sistemas Orgânicos.
Interações medicamentosas. Para cada grupo terapêutico, o conhecimento fisiopatológico
e farmacológico, nomes dos fármacos, doses, indicações autorizadas e contraindicações,
precauções de uso, efeitos colaterais. Agentes farmacológicos importantes.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Anti-hipertensivos; anti-inflamatórios não hormonais e hormonais; antiarrítmicos; drogas
analgésicas e anestésicas; neurolépticos; antibióticos e suas classes; antiparasitários;
antifúngicos; anti-diabetogênicos; anticonvulsivantes; antineoplásicos; interações
medicamentosas; efeitos adversos.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
KATZUNG, Bertram G. (Organizador). Farmacologia básica e clínica. 12. ed. reimp. Rio
de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, 2015. 1228 p.
RANG, H. P.; DALE, M. M. Rang & Dale Farmacologia. 8. ed. Rio de Janeiro, RJ:
Elsevier, c2016. 760 p
SILVA, Penildo. Farmacologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
AIRES, Margarida de Mello. Fisiologia. 4.ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan,
2015. 1335 p. Ac. 81408, 75981
BRUNTON, Laurence L. GOODMAN & GILMAN: Manual de farmacologia e
terapêutica. Porto Alegre: Artmed, 2010.
GOLAN, David E. et al. Princípios de farmacologia: a base fisiopatológica da
farmacologia. 3. ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, 2014. 950 p.
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PORTO, Celmo Celeno. Interação medicamentosa. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2011.
SEIZI, Oga. Fundamentos de toxicologia. São Paulo: Atheneu, 2008.
E-book:
STAHL, Stephen M. Psicofarmacologia: bases neurocientíficas e aplicações práticas. Rio
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010.

DISCIPLINA:
HABILIDADES PROFISSIONAIS/ AMBULATÓRIO I
CÓDIGO
CARGA HORÁRIA
B104340
80
PROGRAMA
EMENTA
Desenvolvimento de habilidades na relação médico-paciente; Elaboração de história
clínica e exame físico; Formulação de hipóteses diagnósticas e orientações/condutas
terapêuticas. Especialidades: Pediatria, Ginecologia, Obstetrícia e Clínica Médica.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
PEDIATRIA: Acolhimento ao paciente; anamnese e exame físico do recém-nascido,
lactente, primeira e segunda infância e adolescente; promoção de saúde: estímulo ao
aleitamento materno e orientação sobre a prática de atividade física; orientações sobre
Imunização e Prescrição de vacinas; orientações higienodietéticas. CLÍNICA MÉDICA:
Interpretação dos principais exames complementares; orientações higienodietéticas,
quanto a mudança no estilo de vida e imunização e prescrição de vacinas; trabalhar com
o raciocínio clínico para realizar o diagnóstico diferencial, principais características das
doenças mais comuns no ambulatório de clínica médica. GINECOLOGIA: Coleta de
citologia ou outras secreções; realização do Teste de Schiller; promoção da saúde da
mulher: autoexame da mama e prevenção do câncer; prevenção e tratamento das doenças
crônicas mais prevalentes; promoção da saúde da mulher; prevenção de câncer
ginecológico; orientações sobre imunizações; hábitos de vida saudáveis. OBSTETRÍCIA:
Acolhimento da gestante; Anamnese e exame físico obstétrico; seguimento de pré-natal;
solicitação e interpretação de exames complementares específicos; orientações quanto a
promoção de saúde, dieta, profilaxias na gestação, imunização e puerpério;
reconhecimento e manejo de situações de urgência obstétrica quanto ao atendimento
inicial e encaminhamento a serviços de suporte.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BEREK, Jonathan S. Berek & Novak: tratado de ginecologia. 15. ed. Rio de Janeiro, RJ:
Guanabara Koogan, 2014.
BEHRMAN, Richard E; KLIEGMAN, Robert M. Nelson tratado de pediatria ratado de
pediatria. 20. ed. 2v. Rio de Janeiro: Elsevier, 2017.
LOPEZ, Fabio Ancona/ Burnns, Dennis Alexander Rabelo/ Campos Júnior, Dioclécio.
Tratado de pediatria - Sociedade Brasileira de Pediatria. 4. ed. Barueri, SP: Manole,
2017.
PORTO, Celmo Celeno. Semiologia médica. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2015.
MONTENEGRO, Carlos Antonio Barbosa; REZENDE FILHO, Jorge de. Rezende,
obstetrícia fundamental. 13. ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, 2014
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CAMPANA, Alvaro Oscar. Exame clínico: sintomas e sinais em clínica médica. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2010.
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LOPES, A. C. Tratado de clínica médica. São Paulo: Roca, 2009. 3v.
OBSTETRÍCIA de Williams. 24. ed. Porto Alegre, RS: AMGH, 2016.
RODRIGUES, Yvon Toledo; RODRIGUES, Pedro Paulo Bastos. Semiologia pediátrica.
3. ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, 2012.
E-book:
CLÍNICA médica. 2. ed. Barueri, SP: Manole, 2016
SILVA, C. Isabela S; MÜLLER, Nestor Luiz (Ed.). Colégio brasileiro de radiologia e
diagnóstico por imagem. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, 2011. 7 v.. (Série Colégio brasileiro
de radiologia e diagnóstico por imagem)

6º PERÍODO
UNIDADE CURRICULAR XVI:
PROBLEMAS MENTAIS E DE COMPORTAMENTO
CÓDIGO
CARGA HORÁRIA
B103999
108
PROGRAMA
EMENTA
Distúrbios do humor. O medo patológico. Os distúrbios do comportamento. Principais
síndromes psiquiátricas. Indicações de tratamento e opções terapêuticas. A assistência
primária à saúde psicossocial (ambulatórios, CAPS). Os fatores sociais como
desencadeantes de problemas mentais e comportamentais. A ligação entre queixas
somáticas e problemas psicossociais. Aspectos Morfofuncionais, normais e patológicos,
e imagenológicos aplicados à temática do módulo.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Anamnese psiquiátrica; distúrbios do humor; fobias; os distúrbios do comportamento;
principais síndromes psiquiátricas; indicações de tratamento e opções terapêuticas; a
assistência primária à saúde psicossocial (ambulatórios, CAPS); os fatores sociais como
desencadeantes de problemas mentais e comportamentais; a ligação entre queixas
somáticas e problemas psicossociais; aspectos Morfofuncionais, normais e patológicos, e
imagenológicos aplicados à temática do módulo.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
GOLDMAN, Lee; AUSIELLO, D. A (Ed.). Cecil medicina. 23. ed. Rio de Janeiro, RJ:
Elsevier, 2010. 2 v.
HUMES, Eduardo De Castro. Psiquiatria Interdisciplinar. São Paulo: Manole, 2016.
KAPLAN, H. SADOCK, S. GREBB, J. Compêndio de psiquiatria: ciências do
comportamento e psiquiatria clínica. 11. ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 2017.
MACHADO, Ana Lúcia; Colvero, Luciana de Almeida; Rodolpho, Juliana Reale
Caçapava. Saúde Mental: cuidados e subjetividade. Senac
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
HALES, Robert E.; YUDOFSKY, Stuart C.; GABBARD, Glen O. Tratado de psiquiatria
clínica. 5. ed. Porto Alegre: ARTMED, 2012.
RANGÉ, Bernard (Organizador). Psicoterapias cognitivo- comportamentais: um diálogo
com a psiquiatria. 2. ed. Porto Alegre: ARTMED, 2011.
SCHATZBERG, Alan; DEBATTISTA, Charles. Manual de Psicofarmacologia Clínica,
8. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017.
MELLO FILHO, Julio de. Psicossomática hoje. Porto Alegre: Artmed, 2010.
E-book:
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GORENSTEIN, Clarice; Hungerbühler, Ines. Instrumento de avaliação em saúde mental.
São Paulo: SENC, 2017. Minha Biblioteca.
PERIÓDICOS ESPECIALIZADOS
REVISTA DA ASSOCIAÇÃO MÉDICA BRASILEIRA (ONLINE). São Paulo, SP:
Associação Médica Brasileira (AMB), 200-. Bimestral
ARQUIVOS DE NEURO-PSIQUIATRIA (ONLINE). São Paulo, SP: EPM, 19---.
Trimestral.

UNIDADE CURRICULAR XVII:
PERDA DE SANGUE
CÓDIGO
CARGA HORÁRIA
B104006
126
PROGRAMA
EMENTA
Hemostasia. Distúrbios dos fatores de coagulação. Elementos da cascata de coagulação.
Manifestações clínicas das hemorragias digestivas altas e baixas. Métodos diagnósticos
utilizados nas síndromes hemorrágicas e trombóticas. Interações medicamentosas que
podem levar a distúrbios hemorrágicos. Causas de intoxicação exógena relacionadas aos
distúrbios da coagulação. Terapêuticas utilizadas nos distúrbios hemostáticos e de
coagulação. Indicações da hemoterapia, do uso de hemoderivados, os riscos
transfusionais, bem como as suas repercussões nos aspectos éticos e religiosos. Políticas
de saúde relacionadas aos hemoderivados. Aspectos Morfofuncionais, normais e
patológicos, e imagenológicos aplicados à temática do módulo.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Hemostasia; distúrbios dos fatores de coagulação; elementos da cascata de coagulação;
manifestações clínicas das hemorragias digestivas altas e baixas; métodos diagnósticos
utilizados nas síndromes hemorrágicas e trombóticas; interações medicamentosas que
podem levar a distúrbios hemorrágicos; causas de intoxicação exógena relacionadas aos
distúrbios da coagulação; terapêuticas utilizadas nos distúrbios hemostáticos e de
coagulação. Indicações da hemoterapia, do uso de hemoderivados, os riscos
transfusionais, bem como as suas repercussões nos aspectos éticos e religiosos; políticas
de saúde relacionadas aos hemoderivados; aspectos Morfofuncionais, normais e
patológicos, e imagenológicos aplicados à temática do módulo.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
HOFFBRAND, A. victor; MOSS, Paul A. H. Fundamentos de hematologia de Hoffbrand.
Porto Alegre: Artmed, 2019.
KUMAR, Vinay; KUMAR, Vinay et al. Robbins & Cotran patologia: bases patológicas
das doenças. 9. ed. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, c 2016. 1421 p.
WILLIAMSON, Mary A., SNYDER, L. Michael. Wallach: Interpretação de exames
laboratoriais. 10. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017.
CLÍNICA médica: v.1 atuação da clínica médica, sinais e sintomas de natureza sistêmica,
medicina preventiva, saúde da mulher .... 2. ed. Barueri, SP: Manole, 2016. v.1
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
HALL, J. E. & GUYTON, A. C. Tratado de fisiologia médica. 11. ed. São Paulo:
Elsevier, 2011.
JUNQUEIRA, L. C.; CARNEIRO, José. Histologia básica: texto e atlas. 12. ed. reimp.
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.
LORENZI, Terezinha Ferreira (Coord.). Atlas de hematologia: clínica hematológica
ilustrada. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.
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ZAGO MA; FALCÃO RP; PASQUINI Ri. Tratado de Hematologia. 2 ed. São Paulo:
Editora. Atheneu, 2014.
MARZZOCO, Anita; TORRES, Bayardo Baptista. Bioquímica básica. 3. ed. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2014.
TORTORA, G. J. Corpo humano: fundamentos de anatomia e fisiologia. Porto Alegre:
Artmed, 2015.
PERIÓDICOS ESPECIALIZADOS
JORNAL BRASILEIRO DE PATOLOGIA E MEDICINA LABORATORIAL (ON
LINE). Rio de Janeiro, RJ: Sociedade Brasileira de Patologia Clinica e Medicina
Laboratorial, 2000-. Bimestral.
UNIDADE CURRICULAR XVIII:
FADIGA, PERDA DE PESO E ANEMIAS
CÓDIGO
CARGA HORÁRIA
B104014
126
PROGRAMA
EMENTA
Os fatores psicológicos, sociais e físicos que desempenham um papel na fadiga e/ou perda
de peso e as doenças que podem estar por trás dessas queixas. Aspectos Morfofuncionais,
normais e patológicos, e imagenológicos aplicados à temática do módulo.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Causas de perda de peso; avaliação clínica e laboratorial da perda de peso; tratamento das
causas específicas e fatores associados; infecções e os mecanismos responsáveis pelo
emagrecimento;
estados
psicológicos
contribuintes
para
a
evolução
favorável/desfavorável nas doenças consumptivas; mecanismos fisiopatológicos
envolvidos na rápida perda de peso relacionadas ao desequilíbrio da utilização de
nutrientes; fatores de risco e de prognóstico nas síndromes metabólicas; papel do sistema
endócrino nas síndromes consumptivas; abuso de drogas e as consequências ao
metabolismo; políticas públicas relacionadas às doenças consumptivas.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CLÍNICA médica: v.4 doenças do aparelho digestivo, nutrição e doenças nutricionais. 2.
ed. Barueri, SP: Manole, 2016. v.4
GUYTON, A. C. Tratado de fisiologia médica. 13ª.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2017.
KUMAR, Vinay; KUMAR, Vinay et al. Robbins & Cotran patologia: bases patológicas
das doenças. 9. ed. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, c2016. 1421 p.
SILVA, Sandra Maria Chemin Seabra da; MURA, Joana D'Arc Pereira. Tratado de
alimentação, nutrição e dietoterapia. 3. ed. São Paulo, SP: Payá, 2016. 1308 p.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
DEVLIN, T. M. Manual de bioquímica com correlações clínicas. 7. ed. São Paulo.
Blucher, 2011.
PHILIPPI, Sonia Tucunduva (Coord.). Nutrição e transtornos alimentares: avaliação e
tratamento. Barueri, SP: Manole, 2011.
GOLDMAN, L. Cecil tratado de medicina interna. 23.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.
2v.
AIRES, Margarida de Mello. Fisiologia. 4.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2015.
NETTER, Frank H. Atlas de anatomia humana. 6. ed., 3. tiragem. Rio de Janeiro, RJ:
Elsevier, c2015.
SILVA, C. Isabela S; MÜLLER, Nestor Luiz (Ed.). Colégio brasileiro de radiologia e
diagnóstico por imagem. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, 2011. 7 v.. (Série Colégio brasileiro
de radiologia e diagnóstico por imagem).
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PERIÓDICOS ESPECIALIZADOS
JORNAL BRASILEIRO DE PATOLOGIA E MEDICINA LABORATORIAL (ON
LINE). Rio de Janeiro, RJ: Sociedade Brasileira de Patologia Clinica e Medicina
Laboratorial, 2000-. Bimestral.
IESC VI:
INTEGRAÇÃO ENSINO, SERVIÇO E COMUNIDADE
VI
CÓDIGO
CARGA HORÁRIA
B104022
80
PROGRAMA
EMENTA
A disciplina desenvolve os conhecimentos básicos da Integração Ensino, Serviço e
Comunidade VI. Trabalha a saúde mental e à abordagem do álcool e outras drogas no
campo da Atenção Básica. A Reforma Psiquiátrica no Brasil. A rede de atenção
psicossocial. Referência e contra referência em saúde mental. Atuação dos CAPS adulto,
infantil, de álcool e outras drogas. Funcionalidade das residências terapêuticas e das
clínicas de internação. O contexto da urgência psiquiátrica.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Reforma psiquiátrica no Brasil: dilemas e perspectivas; rede de atenção psicossocial,
fluxo de acolhimento e protocolos em saúde mental; funcionamento da UBS frente à
saúde mental e o papel da equipe na assistência; efetivação da rede de atenção
psicossocial: referência e contra referência; desafios da Saúde mental na
contemporaneidade (saúde do trabalhador, direitos humanos e temas da atualidade).
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CAMPOS, Gastão de Sousa (Org.). Tratado de saúde coletiva. 2. ed. 5. reimp. São Paulo:
Humanismo, Ciência e Tecnologia - HUCITEC, 2016.
MACHADO, Ana Lúcia; Colvero, Luciana de Almeida; Rodolpho, Juliana Reale
Caçapava. Saúde Mental: cuidados e subjetividade. Senac
SCARCELLI, Ianni Regia. Psicologia Social e Políticas Públicas: pontes e interfaces no
campo da saúde. São Paulo Zagodoni, 2017.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
AMARANTE, Paulo. Saúde mental e atenção psicossocial. 2. reimpressão. Rio de
Janeiro: FIOCRUZ, 2017.
BISNETO, José Augusto. Uma análise da prática do Serviço Social em Saúde Mental. In:
Revista Serviço Social e Sociedade, nº 82, ano XXVI. São Paulo: Cortez, julho de 2005.
p.110-128. (Acesso virtual)
MANSUR, Carlos Gustavo. Psiquiatria para médico generalista. Rio de Janeiro:
ARTMED, 2012. (Acesso virtual).
PERIÓDICOS ESPECIALIZADOS
CADERNOS DE SAÚDE PÚBLICA (ON LINE). Rio de Janeiro, RJ: Escola Nacional
de Saúde Pública, 19---. Mensal.

DISCIPLINA:
HABILIDADES PROFISSIONAIS/ INTERPRETAÇÃO
CLÍNICAS I
CÓDIGO
CARGA HORÁRIA
B104030
80
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PROGRAMA
EMENTA
Interpretação de exames laboratoriais. Alterações laboratoriais nas diversas síndromes.
Raciocínio Clínico para diagnóstico e terapêutica nas diversas patologias e condições da
saúde humana nos níveis de prevenção e atenção.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Interpretação do laboratório em clínica médica – limitações e racionalização; diagnóstico
laboratorial das anemias I; diagnóstico laboratorial das anemias II; exames laboratoriais
em doenças hepáticas; análise laboratorial da ascite; análise laboratorial dos derrames
pleurais; alterações laboratoriais na Insuficiência renal aguda e crônica; o laboratório no
estudo das alterações da coagulação; autoimunidade e doenças imunológicas; exames
laboratoriais em doenças onco-hematológicas; marcadores tumorais; avaliação
laboratorial dos eixos endocrinológicos; o laboratório nas doenças infecciosas;
diagnóstico e monitoramento laboratorial do diabetes; avaliação laboratorial das
dislipidemias.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CLÍNICA médica, v.1: atuação da clínica médica, sinais e sintomas de natureza sistêmica,
medicina preventiva, saúde da mulher, envelhecimento e geriatria, medicina laboratorial
na prática médica. São Paulo Manole 2009 1 recurso online ISBN 9788520441596.
KASPER, D. L. Medicina interna de Harrison. 18.ed. São Paulo: amgh 2017.
PORTO, Celmo Celeno. Semiologia médica. 7. ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara
Koogan, 2015.
WALLACH, Jacques B.; WILLIAMSON, Mary A.; SNYDER, L. Michael. Wallach:
interpretação de exames laboratoriais. 10. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
HALL, John E. Tratado de fisiologia médica. 13 eds. Rio de Janeiro: Elsevier, 2017.
KATZUNG, Bertram G. (Organizador). Farmacologia básica e clínica. 12. ed. reimp. Rio
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2015.
LOPES, Antônio Carlos. et al. Tratado de clínica médica. 2. ed. São Paulo: Editora Roca,
2009. 3v.
BRUNNER, Lillian Sholtis. Exames complementares. Rio de Janeiro Guanabara Koogan
2011. (Acesso virtual).
FOCHESATTO FILHO, Luciano. Medicina interna na prática clínica. Porto Alegre
ArtMed 2013. (Acesso virtual).

DISCIPLINA:
HABILIDADES PROFISSIONAIS / CIRÚRGICAS I
CÓDIGO
CARGA HORÁRIA
B104359
80
PROGRAMA
EMENTA
Estudo dos princípios básicos da técnica operatória. Ênfase nas noções de assepsia,
antissepsia, paramentação. Prevenção da infecção da ferida cirúrgica. Conhecimento dos
instrumentais e principais fios de sutura. Anestesia local. Incisões da pele. Hemostasia.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
•
Interpretação do laboratório em clínica médica – limitações e racionalização;
Diagnóstico laboratorial das anemias I; Diagnóstico laboratorial das anemias II; Exames
laboratoriais em doenças hepáticas; Análise laboratorial da ascite; Análise laboratorial
dos derrames pleurais; Alterações laboratoriais na Insuficiência renal aguda e crônica; O
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laboratório no estudo das alterações da coagulação; Autoimunidade e doenças
imunológicas; Exames laboratoriais em doenças onco-hematológicas; Marcadores
tumorais; Avaliação laboratorial dos eixos endocrinológicos; O laboratório nas doenças
infecciosas; Diagnóstico e monitoramento laboratorial do diabetes; Avaliação laboratorial
das dislipidemias.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ELLISON, E. Christopher, ZOLLINGER Jr., Robert M. Zollinger: Atlas de Cirurgia. 10.
ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017
LEE, J.; SKANDALAKIS, J; SKANDALAKIS, E. Anatomia e técnicas cirúrgicas:
manual prático; 4ª Ed. Elsevier 2010.
TOWNSEND, Courtney; BEAUCHAMP, Daniel. Tratado de Cirurgia; Elsevier, 2014.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
DOHERY, G. M. Current: Procedimentos: Cirurgia. Porto Alegre: Artmed, 2011.
SILVA, Renato Souza da; DE CARLI, Luiz Alberto (cols.). Videocirurgia. Porto Alegre.
Artmed, 2011.
KHATRI, Vijay. Atlas de Técnicas Avançadas em Cirurgia. Rio de Janeiro: Elsevier,
2014
NETTER, Frank H. Atlas de anatomia humana. 6. ed. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, c2015.
FERREIRA, Lydia (coord.). Guia de Cirurgia: Urgências e Emergências. São Paulo:
Manole, 2011. [Minha Biblioteca]. (Acesso virtual).
DISCIPLINA:
HABILIDADES PROFISSIONAIS/AMBULATÓRIO II
CÓDIGO
CARGA HORÁRIA
B104367
80
PROGRAMA
EMENTA
Desenvolvimento de habilidades na relação médico-paciente; Elaboração de história
clínica e exame físico; Formulação de hipóteses diagnósticas e orientações/condutas
terapêuticas. Especialidades: Infectologia, Dermatologia, Gastroenterologia e
Endocrinologia.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
INFECTOLOGIA: doenças sexualmente transmissíveis / Sífilis; infecções das vias aéreas
superiores / tuberculose; hepatites virais; infecções de pele e partes Moles; Osteomielites;
AIDS; Arboviroses. DERMATOLOGIA: casos clínicos oriundos do ambulatório;
anamnese e exame clínico dermatológico (com foco nas lesões elementares); hanseníase;
neoplasias cutâneas; doenças inflamatórias não malignas; infecções cutâneas fúngicas e
bacterianas; processos alérgicos cutâneos; ENDOCRINOLOGIA: diabetes Mellitus tipo
1 e tipo 2; hipotireoidismo; hipertireoidismo; nódulos tireoidianos; síndrome metabólica
e obesidade; baixa estatura. GASTROENTEROLOGIA: doença do Refluxo
Gastresofágico; Síndrome dispéptica e H. pylori; doença ulcerosa péptica; diarreias
agudas e crônicas; hepatites virais; cirrose hepática e complicações.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
RIVITTI, Evandro A. Dermatologia de Sampaio e Rivitti. Rio de Janeiro: Artmed, 2018.
FOCACCIA, Roberto (Edit.). Veronesi-Focaccia: tratado de infectologia. 5. ed., rev. e
atual. São Paulo: Atheneu, 2015. 2 v.
BOLOGNIA, Jean L; SHAFFER, Julie V; DUCAN, Karynne O; KO, Christine.
Dermatologia essencial. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.
TAVARES, Walter. Antibióticos e quimioterápicos para o clínico, 3. ed. São Paulo:
Atheneu, 2014.
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ZATERKA, S.; EISIG, J. N. Tratado de gastroenterologia: da graduação à pós-graduação.
2. ed. São Paulo: Atheneu, 2016.
PERIÓDICOS ESPECIALIZADOS
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
DANI, R. et al. Gastroenterologia essencial. 4.ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2011.
GUYTON, A. C. Tratado de fisiologia médica. 11.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2011. 1264p.
PORTO, Celmo Celeno. Semiologia médica. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2015.
TORTORA, Gerard J.; FUNKE, Bardell R.; CASE, Christine L. Microbiologia. 10. ed.
Porto Alegre: ARTMED, 2012.
WOLVERTON, Stephen. Terapêutica Dermatológica. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015Ebook:
CLÍNICA MÉDICA. 2. ed. 7 vol. São Pulo: Manole/ FMUSP, 2016.
COLÉGIO BRASILEIRO DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM
(CBR). Radiologia Brasileira. São Paulo: Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico
por Imagem, 19. Bimestral. ISSN 1808-4346.

7º PERÍODO
UNIDADE CURRICULAR XIX
LOCOMOÇÃO E PREENSÃO
CÓDIGO
CARGA HORÁRIA
B104049
108
PROGRAMA
EMENTA
Os componentes das estruturas articulares e suas funções; as múltiplas causas de
diferentes fisiopatologias dos distúrbios musculoesqueléticos; dor articular; a
diferenciação entre dor inflamatória e não inflamatória; abordagem das doenças
musculoesqueléticas de origem autoimune; a terapêutica, do ponto de vista da clínica
geral para as doenças reumatológicas/ortopédicas mais prevalentes. Aspectos
Morfofuncionais, normais e patológicos, e imagenológicos aplicados à temática do
módulo.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Anatomia das estruturas do sistema musculoesquelético; dor articular; osteoartrite;
doenças que afetam o sistema musculoesquelético de origem, inflamatória, degenerativa,
traumática mecânica e autoimune; doenças reumáticas de partes moles; fibromialgia;
tendinopatias; bursopatias; dor crônica difusa inespecífica; tratamento medicamentoso e
não medicamentoso; reabilitação.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CLÍNICA médica. 2. ed. Barueri, SP: Manole, 2016. v.5
GOLDMAN, Lee; AUSIELLO, D. A (Ed.). Cecil medicina. 23. ed. Rio de Janeiro, RJ:
Elsevier, 2010. 2 v.
NETTER, Frank H. Atlas de anatomia humana. 6. ed. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, c2014.
Ac.84746, Ac.81520, Ac.69906 e Ac.102267
NORDIN, Margareta; FRANKEL, Victor H. Biomecânica básica do sistema
musculoesquelético. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, c2008.
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YOSHINARI, Natalino Hajime; BONFÁ, Eloisa S. D. Oliveira. Reumatologia para o
clínico. 2. ed. São Paulo: Roca, 2011.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BRASILEIRO FILHO, Geraldo. Bogliolo patologia. 8. ed. 3. reimp. Rio de Janeiro, RJ:
Guanabara Koogan, 2012.
FARIA, Alex Carvalho et al. Guia de reumatologia. 2. ed. Barueri, SP: Manole, 2010.
(Série guias de medicina ambulatorial)
HEBERT, Sizinio et. al. Ortopedia e traumatologia: principios e prática. 5. ed. Porto
Alegre, RS: ARTMED, 2017.
IMBODEN, J.B.; HELLMAM, CH; STONE, JH. Current: Reumatologia. 3 ed., Porto
Alegre: AMGH, 2014. (Acesso virtual).
KASPER, D. L. Medicina interna de Harrison. 18.ed. São Paulo: amgh, 2016. 2 vol.
KUMAR, Vinay; KUMAR, Vinay et al. Robbins & Cotran patologia: bases patológicas
das doenças. 9. ed. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, c2016.
E-book:
CARVALHO, Marco Antonio P.; BÉRTOLO, Manoel Barros; DUARTE, Cristina Costa.
Reumatologia Diagnostico e Tratamento. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2014. (Acesso virtual).
SILVA, C. Isabela S; MÜLLER, Nestor Luiz (Ed.). Colégio brasileiro de radiologia e
diagnóstico por imagem. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, 2011. 7 v.. (Série Colégio brasileiro
de radiologia e diagnóstico por imagem). (Acesso virtual).
PERIÓDICOS ESPECIALIZADOS
JORNAL BRASILEIRO DE PATOLOGIA E MEDICINA LABORATORIAL. Rio de
Janeiro, RJ: Sociedade Brasileira de Patologia Clinica e Medicina Laboratorial, 2000-.
Bimestral.
UNIDADE CURRICULAR XX:
DISTÚRBIOS SENSORIAIS, MOTORES E DA
CONSCIÊNCIA
CÓDIGO
CARGA HORÁRIA
B104057
126
PROGRAMA
EMENTA
Os principais distúrbios sensoriais, motores e da consciência, correlacionando suas
possíveis etiologias com a compreensão anatomopatológica dos processos envolvidos. As
manobras semiológicas e recursos complementares que contribuem para a elucidação
diagnóstica dos distúrbios neurológicos. Principais estratégias terapêuticas
(farmacológicas e não farmacológicas) aplicáveis aos distúrbios sensoriais, motores e da
consciência. Influência de fatores sociais e comportamentais na gênese e no agravamento
das enfermidades neurológicas estudadas. Os dilemas éticos envolvidos no cuidado aos
pacientes com déficits neurológicos de gravidades diversas. A humanização dos cuidados
prestados pela equipe multiprofissional na promoção da qualidade de vida do paciente e
de sua inclusão social. Aspectos Morfofuncionais, normais e patológicos, e
imagenológicos aplicados à temática do módulo.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Exame clínico neurológico; doenças desmielinizantes; distúrbios do movimento; Doença
de Parkinson; Síndrome de Hipertensão Intracraniana; acidente vascular encefálico;
cefaleias; epilepsias.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
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KUMAR, Vinay; KUMAR, Vinay et al. Robbins & Cotran patologia: bases patológicas
das doenças. 9. ed. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, c2016.
CLÍNICA médica: v.6 doenças dos olhos, doenças dos ouvidos, nariz e gaganta,
neurologia, transtornos mentais. 2. ed. Barueri, SP: Manole, 2016.
MACHADO, Angelo B. M.; HAERTEL, Lucia Machado. Neuroanatomia funcional. 3.
ed. São Paulo, SP: Atheneu, 2014.
BRASIL NETO, Joaquim Pereira; TAKAYANAGUI, Osvaldo M. Tratado de neurologia
da academia brasileira de neurologia. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, c2013.
GOLDMAN, Lee; AUSIELLO, D. A (Ed.). Cecil medicina. 23. ed. Rio de Janeiro, RJ:
Elsevier, 2010. 2 v.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BRASILEIRO FILHO, Geraldo. Bogliolo patologia. 8. ed. 3. reimp. Rio de Janeiro, RJ:
Guanabara Koogan, 2012.
CAMPBELL, W.W. Neuroanatomia funcional: o exame neurológico. 6.ed. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2007. (Acesso virtual).
GUYTON, A. C. Tratado de fisiologia médica. 12.ed. Rio de Janeiro: Elsevier 2011.
KASPER, D. L. Medicina interna de Harrison. 18.ed. São Paulo: amgh 2013. 2 vol.
HAUSER, Stephen L. Neurologia clínica de Harrison. Porto Alegre: AMGH, 2015.
(Acesso virtual).

UNIDADE CURRICULAR XXI:
DISPNEIA, DOR TORÁCICA E EDEMAS
CÓDIGO
CARGA HORÁRIA
B104065
126
PROGRAMA
EMENTA
Distúrbios respiratórios e cardiovasculares e fatores que contribuem para o seu
desenvolvimento. Fisiopatologia e exame físico com base em quadros clínicos típicos.
Aspectos da epidemiologia dos distúrbios dos sistemas respiratório e cardiovascular.
Aspectos Morfofuncionais, normais e patológicos, e imagenológicos aplicados à temática
do módulo.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Dor no peito, distúrbios respiratórios, edema, insuficiência respiratória,
tromboembolismo pulmonar, asma, DPOC, Pneumoconiose, Doenças Pleurais, ICC,
Insuficiência renal aguda e crônica, Hepatopatias, pericardite, valvulopatias, exame
clínico cardíaco, hábitos de vida, fatores psicológicos, tabagismos, hipóxia, obesidade,
Síndromes coronarianas, aneurisma, pericardite.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CLÍNICA médica: v.2 doenças cardiovasculares, doenças respiratórias, emergências e
terapia intensiva. 2. ed. Barueri, SP: Manole, 2016. v.2
TIMERMAN, Ari; STEFANINI, Edson (Editor). Tratado de cardiologia SOCESP. 3. ed.
Barueri, SP: Manole, 2015
GANONG, William F. Fisiologia médica de Ganong. 24. ed. Rio de Janeiro, RJ: AMGH,
2014.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BRASILEIRO FILHO, Geraldo. Bogliolo patologia. 8. ed. 3. reimp. Rio de Janeiro, RJ:
Guanabara Koogan, 2012.
GOLDMAN, Lee; AUSIELLO, D. A (Ed.). Cecil medicina. 23. ed. Rio de Janeiro, RJ:
Elsevier, 2010. 2 v.
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KUMAR, Vinay et al. Robbins & Cotran patologia: bases patológicas das doenças. 9. ed.
Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, c2016.
NOBRE, Fernando (editor). Cardiologia de consultório: soluções práticas na rotina do
cardiologista. 2. ed. Barueri, SP: Manole, 2016.
RIELLA, M.C. Princípios de Nefrologia e Distúrbios Hidroeletrolíticos. 6.ed Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan 2018. (Acesso virtual).
PERIÓDICOS ESPECIALIZADOS
REVISTA DA ASSOCIAÇÃO MÉDICA BRASILEIRA. São Paulo, SP: Associação
Médica Brasileira (AMB), 200-. Bimestral. (Acesso virtual).
JORNAL BRASILEIRO DE PATOLOGIA E MEDICINA LABORATORIAL. Rio de
Janeiro, RJ: Sociedade Brasileira de Patologia Clinica e Medicina Laboratorial, 2000-.
Bimestral.

IESC VII:
INTEGRAÇÃO ENSINO, SERVIÇO E COMUNIDADE VII
CÓDIGO
B104073
PROGRAMA

CARGA HORÁRIA
80

EMENTA
Diagnóstico biopsicossocial dos portadores de doenças cardíacas, respiratórias, renais,
osteomusculares. Interface entre a atenção Primária e a Secundária no Sistema Único de
Saúde. Legislação do processo de reabilitação em saúde e previdência social.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
O indivíduo como ser biopsicossocial; relação Inter profissional no cuidado a saúde;
práticas médicas na atenção primária dos portadores de doenças cardíacas, respiratórias,
renais, osteomusculares; legislações do processo de reabilitação em saúde e previdência
social; Processo de comunicação da atenção primária com a secundária na reabilitação
em saúde.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
AGUIAR, Zenaide Neto (Org). SUS: Sistema Único de Saúde: antecedentes, percurso,
perspectivas e desafios. 2. ed. São Paulo, SP: Martinari, 2015.
ALMEIDA FILHO, Naomar de; ROUQUAYROL, Maria Zélia. Introdução à
epidemiologia. 4. ed., rev. e ampl. 8. reimp. Rio de Janeiro, RJ: MEDSI, 2015.
CAMPOS, Gastão de Sousa (Org). Tratado de saúde coletiva. 2. ed. 5. reimp. São Paulo,
SP: Editora de Humanismo, Ciência e Tecnologia - HUCITEC, 2016.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ALMEIDA FILHO, Naomar de; BARRETO, Mauricio L. Epidemiologia e saúde:
fundamentos, métodos, aplicações. 4. reimp. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan,
2014.
CASTELLÁ SARRIERA, Jorge (Org). Saúde comunitária: conhecimentos e experiências
na América Latina. Porto Alegre, RS: Sulina, 2011.
CUNHA, Gustavo Tenório. A construção da clínica ampliada na atenção básica. 3. ed.
São Paulo, SP: HUCITEC, 2010.
PERIÓDICOS ESPECIALIZADOS online
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BRASIL. Ministério da Saúde. Lei n. 8212, de 24 de julho de 1991. : Dispõe sobre a
organização da Seguridade Social, institui Plano de Custeio, e dá outras providências.
Brasília,
DF:
Casa
Civil,
1991.
Disponível
em:
<http://srvpergamum:8080/pergamumweb/vinculos/000010/000010ca.pdf>. Acesso em:
25 nov. 2019.
BRASIL. Ministério da Saúde. HumanizaSUS : documento base para gestores e
trabalhadores do SUS. 4. ed. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2008. 72 p. ISBN
9788533416390.
Disponível
em:
<http://srvpergamum:8080/pergamumweb/vinculos/000010/000010cb.pdf>. Acesso em:
25 nov. 2019
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção
Especializada. Portaria nº 706, de 20 de julho de 2012 : fica alterada na tabela de tipo de
estabelecimentos do SCNES, a descrição do tipo 36 - CLÍNICA
ESPECIALIZADA/AMBULATÓRIO ESPECIALIZADO para CLÍNICA/CENTRO DE
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção
Especializada. Portaria nº 706, de 20 de julho de 2012 : fica alterada na tabela de tipo de
estabelecimentos do SCNES, a descrição do tipo 36 - CLÍNICA
ESPECIALIZADA/AMBULATÓRIO ESPECIALIZADO para CLÍNICA/CENTRO DE
ESPECIALIDADE. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2012. Disponível em:
<http://srvpergamum:8080/pergamumweb/vinculos/000010/000010cc.pdf>. Acesso em:
26 nov. 2019.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Núcleo Técnico da Política
Nacional de Humanização. Clínica ampliada, equipe de referência e projeto terapêutico
singular. 2. ed. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2008. 60 p. ISBN 9788533416390.
Disponível
em:
<http://srvpergamum:8080/pergamumweb/vinculos/000010/000010cd.pdf>. Acesso em:
26 nov. 2019
GUSMÃO, Josianne Dias; SILVA FILHO, Waldir Mendes. Epidemiologia aplicada à
saúde pública : curso técnico em agente comunitário de saúde. Montes Claros, MG:
Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, 2015. 79 p. (Rede E-TEC Ministério da
Educação).
Disponível
em:
<http://srvpergamum:8080/pergamumweb/vinculos/000010/000010cf.pdf>. Acesso em:
26 nov. 2019.
EPIDEMIOLOGIA E SERVIÇOS DE SAÚDE. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 199-. Trimestral. Continuação de Informe epidemiológico do SUS. ISSN 1679-4974.

DISCIPLINA:
HABILIDADES PROFISSIONAIS/CIRÚRGICAS II
CÓDIGO
CARGA HORÁRIA
B104081
80
PROGRAMA
EMENTA
Princípios da técnica cirúrgica das várias especialidades. Treinamento em incisões em
pele e paredes abdominais e torácicas. Atendimento inicial ao politraumatizado.
Princípios de anestesiologia, videocirurgia e oncologia cirúrgica.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Teórico: Acessos Periférico e Central; Princípios de anestesiologia (via aérea difícil,
anestesia geral e bloqueios nervosos, controle da dor); Vias de acesso à cavidade
abdominal; Vias de acesso à cavidade torácica; Apendicectomia e complicações;
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Colecistectomia; Traqueostomia; Gastrostomia; Jejunostomia; Colostomia - Indicação,
aspectos técnicos e complicações; trauma (atendimento inicial ao politraumatizado);
Queimaduras; princípios Gerais de cancerologia cirúrgica e de Videocirurgia; Prático:
Acessos Periférico e Central; princípios de anestesiologia (via aérea difícil); Vias de
acesso à cavidade abdominal; Vias de acesso à cavidade torácica; Apendicectomia;
Colecistectomia; Traqueostomia; Gastrostomia; Jejunostomia; Colostomia; trauma
(Atendimento inicial ao politraumatizado).
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
DELANEY, Conor. Netter anatomia e abordagens cirúrgicas. Rio de Janeiro: Elsevier,
2016.
ELLISON, E. Christopher, ZOLLINGER Jr., Robert M. Zollinger: Atlas de Cirurgia. 10.
ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017.
KHATRI, Vijay. Atlas de Técnicas Avançadas em Cirurgia. Rio de Janeiro: Elsevier,
2014.
TOWNSEND, Courtney M. et al. Sabiston: tratado de cirurgia: a base biológica da prática
cirúrgica moderna. 19. ed. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier,Campus, 2014. 2 v.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
SILVA, Renato Souza da; DE CARLI, Luiz Alberto (cols). Videocirurgia. Porto Alegre.
Artmed, 2011. (Acesso virtual).
TOWNSEND,Courtney M.; EVERS,B. Mark, M.D. Atlas de Técnicas Cirúrgicas. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2015.
E-book:
DOHERY, G. M. Current: Procedimentos: Cirurgia. Porto Alegre: Artmed, 2011.
(Acesso virtual).
FERREIRA, Lydia (coord.). Guia de Cirurgia: Urgências e Emergências. São Paulo:
Manole, 2011. [Minha Biblioteca]. (Acesso virtual).
MARTINS FILHO, Euclides Dias (Org.). Clínica cirúrgica. Rio de Janeiro. MedBook,
2011.

DISCIPLINA:
HABILIDADES PROFISSIONAIS/
INTERPRETAÇÃO CLÍNICA II
CÓDIGO
CARGA HORÁRIA
B104375
80
PROGRAMA
EMENTA
Aspectos que interferem na interpretação de exames laboratoriais; padrão de alterações
nas diversas síndromes e condições da saúde humana; análise dos níveis de prevenção e
intervenção.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Laboratório nas doenças reumatológicas; Laboratório nas doenças neuromusculares;
Noções de eletroneuromiografia; Exames laboratoriais nas doenças osteometabólicas;
Interpretação dos testes laboratoriais usados nos distúrbios do crescimento; interpretação
básica do eletroencefalograma; Interpretação básica da polissonografia; Alterações das
enzimas nas síndromes coronarianas; Interpretação do eletrocardiograma; Exames
laboratoriais na insuficiência renal aguda e na insuficiência renal crônica; Laboratório de
histocompatibilidade; Auxílio laboratorial na Insuficiência cardíaca; Diagnóstico da
Insuficiência respiratória – interpretação da gasometria arterial; interpretação da
espirometria.
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CLÍNICA médica, v.1: atuação da clínica médica, sinais e sintomas de natureza sistêmica,
medicina preventiva, saúde da mulher, envelhecimento e geriatria, medicina física e
reabilitação, medicina laboratorial na prática médica. 2. São Paulo: Manole, 2016.
KASPER, D. L. Medicina interna de Harrison. 18.ed. São Paulo: amgh, 2017. 2 vols.
WILLIAMSON, Mary A., SNYDER, L. Michael. Wallach: Interpretação de Exames
Laboratoriais. 10. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CAMPANA, Álvaro Oscar. Exame Clínico: sintomas e sinais em clínica médica. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. [Minha Biblioteca].
LOPES, Antonio Carlos et al. Tratado de clínica médica. 2. ed. São Paulo: Roca, 2009.
CLÍNICA médica: v.2 doenças cardiovasculares, doenças respiratórias, emergências e
terapia intensiva. 2. ed. Barueri, SP: Manole, 2016. v.2
E-book:
MCRAE, Ronald. Exame clínico ortopédico. 6. ed. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, 2011.
SWARTZ, M.H. Tratado de semiologia médica: história e exame clínico. 5.ed. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2015.
PERIÓDICOS ESPECIALIZADOS
JORNAL BRASILEIRO DE PATOLOGIA E MEDICINA LABORATORIAL. Rio de
Janeiro, RJ: Sociedade Brasileira de Patologia Clinica e Medicina Laboratorial, 2000-.
Bimestral. (Acesso virtual).

DISCIPLINA:
HABILIDADES PROFISSIONAIS/AMBULATÓRIO III
CÓDIGO
CARGA HORÁRIA
B104383
80
PROGRAMA
EMENTA
Desenvolvimento de habilidades na relação médico-paciente; Elaboração de história
clínica e exame físico; Formulação de hipóteses diagnósticas e orientações/condutas
terapêuticas. Especialidades: Hematologia, Cardiologia, Psiquiatria e Ortopedia.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
HEMATOLOGIA: Casos clínicos oriundos do ambulatório e pacientes hematológicos
internados nas enfermarias de clínica médica do Hospital do Açúcar; anamnese e exame
clínico geral com foco na avaliação hematológica; anemias carenciais e hemolíticas
(ênfase em anemia falciforme); púrpuras (PTI) e coagulopatias; diagnóstico diferencial
das principais doenças onco-hematológicas (leucemias, linfomas); noções de medicina
transfusional. CARDIOLOGIA: Hipertensão Arterial Sistêmica, Insuficiência
Coronariana, Insuficiência Cardíaca, Arritmias, Endocardites, Cardiopatia Chagásica.
PSIQUIATRIA: Casos clínicos oriundos do ambulatório; anamnese e exame do estado
mental; funções mentais: juízo crítico da realidade (delírios) e alterações da
sensopercepção (alucinações, ilusão, alucinose, pseudoalucinação); esquizofrenia,
transtorno bipolar, transtorno de ansiedades, transtornos Depressivos. ORTOPEDIA:
Casos clínicos oriundos do ambulatório; anamnese e Exame clínico; análise de exames
complementares, sobretudo a imagenologia; técnicas de imobilização; indicação e
controle de tratamentos efetuados.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
MAGALHÃES, Carlos Costa et al. Tratado de cardiologia SOCESP. 3. ed. São Paulo:
Manole, 2015.
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TIMERMAN, Ari; STEFANINI, Edson (Editor). Tratado de cardiologia SOCESP. 3. ed.
Barueri, SP: Manole, 2015
DALGALARRONDO, P. Psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais. 3. ed.
Porto Alegre: Artmed, 2018.
HOFFBRAND, A. victor; MOSS, Paul A. H. Fundamentos de hematologia de Hoffbrand.
Porto Alegre: Artmed, 2019.
SIZINIO, Hebert. Ortopedia e Traumatologia: Princípios e Práticas. 5.ed. Porto Alegre:
Artmed, 2016.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
GOLDMAN, Lee; AUSIELLO, D. A (Ed.). Cecil medicina. 23. ed. Rio de Janeiro, RJ:
Elsevier, 2010. 2 v.
E-book:
GREVE, J.M.D. Tratado de medicina de reabilitação. São Paulo, SP: Roca, 2007.
MANSUR, Carlos Gustavo. Psiquiatria Para Médico Generalista. Porto Alegre: Artmed,
2012. (Acesso virtual).
OYEBODE, Femi. Sims Sintomas da Mente: Introdução a Psicopatologia. Rio de Janeiro:
Elsevier,2017. (Acesso virtual).
PERIÓDICOS ESPECIALIZADOS
JORNAL BRASILEIRO DE PATOLOGIA E MEDICINA LABORATORIAL. Rio de
Janeiro, RJ: Sociedade Brasileira de Patologia Clinica e Medicina Laboratorial, 2000-.
Bimestral. (Acesso virtual).
ANAIS BRASILEIROS DE DERMATOLOGIA. Rio de Janeiro, RJ: CientÍfica
Nacional, 19---. Bimestral. (Acesso virtual).
8º PERÍODO
UNIDADE CURRICULAR XXII:
DESORDENS NUTRICIONAIS E METABÓLICAS
CÓDIGO
CARGA HORÁRIA
B104090
108
PROGRAMA
EMENTA
Doenças nutricionais e/ou metabólicas essenciais ou em decorrência de patologias como
diabetes, alterações de tireoide, alterações do eixo hipotálamo-hipofisário, doenças
hepáticas, doenças consumptivas e doenças nutricionais e metabólicas da infância e idade
adulta. Aspectos Morfofuncionais, normais e patológicos, e imagenológicos aplicados à
temática do módulo.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Nutrição enteral e parenteral; má absorção; Síndrome do intestino curto; Alergia
alimentar; doenças inflamatórias intestinas; Cirrose hepática; Distúrbios do metabolismo;
Doença de Addison e Chushing; Diabetes mellitus e insípidos; Doenças da paratireoide;
transtornos alimentares; erros inatos do metabolismo; Doenças tubulares renais; educação
alimentar.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
GUYTON, A.C. Tratado de fisiologia médica. 13ª.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2017.
CLÍNICA médica: v.5 doenças endócrinas e metabólicas, doenças ósseas, doenças
reumatológicas. 2. ed. Barueri, SP: Manole, 2016. v.5
VILAR, L. Endocrinologia clínica. 6 eds. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016.
BRASILEIRO FILHO, Geraldo. Bogliolo patologia. 8. ed. 3. reimp. Rio de Janeiro, RJ:
Guanabara Koogan, 2012.
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MARTINS, M. A et al. Clínica médica, Vol. 5. 2. ed. ampl. e rev. Barueri, SP: Manole,
2016.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
DUTRA-DE-OLIVEIRA,
J.
E.;
MARCHINI,
J.
Sérgio. Ciências
nutricionais: aprendendo a aprender. 2. ed., 2. reimpr. São Paulo, SP: Sarvier, 2014.
RIBEIRO, Eliane Beraldi. Fisiologia endócrina. São Paulo: Manole, 2012.
CLÍNICA médica: v.4 doenças do aparelho digestivo, nutrição e doenças nutricionais. 2.
ed. Barueri, SP: Manole, 2016. v.4
SILVA, C. Isabela S; MÜLLER, Nestor Luiz (Ed.). Colégio brasileiro de radiologia e
diagnóstico por imagem. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, 2011. 7 v. (Série Colégio brasileiro
de radiologia e diagnóstico por imagem).
PERIÓDICOS ESPECIALIZADOS
JORNAL BRASILEIRO DE PATOLOGIA E MEDICINA LABORATORIAL. Rio de
Janeiro RJ: Sociedade Brasileira de Patologia Clinica e Medicina Laboratorial, 2000-.
Bimestral.
UNIDADE CURRICULAR XXIII:
MANIFESTAÇÕES EXTERNAS DAS DOENÇAS E
IATROGENIAS
CÓDIGO
CARGA HORÁRIA
B104103
126
PROGRAMA
EMENTA
Doenças nutricionais e/ou metabólicas essenciais ou em decorrência de patologias como
diabetes, alterações de tireoide, alterações do eixo hipotálamo-hipofisário, doenças
hepáticas, doenças consumptivas e doenças nutricionais e metabólicas da infância e idade
adulta. Aspectos Morfofuncionais, normais e patológicos, e imagenológicos aplicados à
temática do módulo.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Manifestações externas das doenças iatrogênicas; doenças granulomatosas cutâneas;
hanseníase; alterações vasculares; ulceras varicosas; pé diabético; atopias;
farmacodermia; alopecia; vitiligo; dermatose psicossomáticas; foto envelhecimento; erro
médico; complicações de procedimentos invasivos; distúrbios da cicatrização e queloides,
culto a aparência.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CLÍNICA MÉDICA: v.7 alergia e imunologia clínica, doenças de pele, doenças
infecciosas e parasitárias. 2. ed. Barueri, SP: Manole, 2016. v.7
KATZUNG, Bertram G.; TREVOR, Anthony J. Farmacologia Básica e Clínica - 13ª Ed.
Porto Alegre, RS: AMGH, 2017.
KLAASSEN, Curtis D.; WATKINS, John B., III. Fundamentos em toxicologia de
Casarett e Doull. 2. ed. Porto Alegre, RS: AMGH, 2012.
KNOBEL, Elias. Condutas no paciente grave. 4. ed., São Paulo, SP: Atheneu, 2016.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BRASILEIRO FILHO, Geraldo. BOGLIOLO: Patologia. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2012.
GUYTON, A.C. Tratado de fisiologia médica. 13. ed. Elsevier, 2017.
ROSS, M.H.; PAWLINA, W. Histologia: texto e atlas em correlação com a biologia
celular e molecular. 7ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016.
BRUNTON, Laurence L. (Organizador). As bases farmacológicas da terapêutica de
Goodman e Gilman. 12. ed. Rio de Janeiro, RJ: McGraw-Hill, 2012.
227
Código de Acervo Acadêmico 121.1

HOFER, Matthias. Ultrassonografia: manual prático de ensino: princípios básicos de
execução e interpretação. 6.ed. Rio de Janeiro, RJ: Revinter, 2011.
PERIÓDICOS ESPECIALIZADOS
JORNAL BRASILEIRO DE PATOLOGIA E MEDICINA LABORATORIAL (ON
LINE). Rio de Janeiro, RJ: Sociedade Brasileira de Patologia Clinica e Medicina
Laboratorial, 2000-. Bimestral.

UNIDADE CURRICULAR XXIV:
EMERGÊNCIAS
CÓDIGO
CARGA HORÁRIA
B104111
126
PROGRAMA
EMENTA
Suporte avançado de vida; simulação do trabalho em equipe; atendimento emergencial
cardiovasculares; instabilidade hemodinâmica; hipovolemia; choque e parada
cardiorrespiratória interpretação de exames complementares; princípios éticos de
orientação e apoio às vítimas e familiares; tratamento das pacientes vítimas das situações
de urgência e emergência.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Enfermidades clínicas e cirúrgicas emergenciais; Politraumatismo; Emergência;
cardiovascular; Sepse; Insuficiência respiratória aguda; Emergências psiquiátricas;
Anafilaxia; Agressão e violência; Fraturas; Traumatismo crânio encefálico e
raquimedular; SAMU e resgate; Choque e hipovolemia; sangramento; Rotura de vísceras;
Queimados.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
AMLS: atendimento pré-hospitalar às emergências clínicas. Rio de Janeiro, RJ: Elservier,
2014.
CLÍNICA médica: v.2 doenças cardiovasculares, doenças respiratórias, emergências e
terapia intensiva. 2. ed. Barueri, SP: Manole, 2016.
KLAASSEN, Curtis D.; WATKINS III, John B. Fundamentos em Toxicologia de
Casarett e Doull (Lange), 2ª edição. AMGH, 2012.
KNOBEL, Elias. Condutas no Paciente Grave - 2 Vols - 4ª ed., São Paulo, SP: Atheneu,
2016.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ATUALIZAÇÃO terapêutica de Prado, Ramos, Valle: urgências e emergências. 2. ed.
São Paulo, SP: Artes Médicas, 2014.
BRASILEIRO FILHO, Geraldo. Bogliolo patologia. 8. ed. 3. reimp. Rio de Janeiro, RJ:
Guanabara Koogan, 2012.
GOLDMAN, Lee; AUSIELLO, D. A (Ed.). Cecil medicina. 23. ed. Rio de Janeiro, RJ:
Elsevier, 2010.
PAPALEO NETTO, Matheus. Tratado de medicina de urgência do idoso. Rio de Janeiro:
Atheneu, 2010. Ac.: 96498
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SILVA, C. Isabela S; MÜLLER, Nestor Luiz (Ed.). Colégio brasileiro de radiologia e
diagnóstico por imagem. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, 2011. 7 v. (Série Colégio brasileiro
de radiologia e diagnóstico por imagem).
TRATADO de ultrassonografia diagnóstica. 4. ed., 2. tiragem. Rio de Janeiro, RJ:
Elsevier Mosby, 2012.
PERIÓDICOS ESPECIALIZADOS
JORNAL BRASILEIRO DE PATOLOGIA E MEDICINA LABORATORIAL
(OnLine). Rio de Janeiro, RJ: Sociedade Brasileira de Patologia Clinica e Medicina
Laboratorial, 2000-. Bimestral. (Acesso virtual).

IESC VIII:
INTEGRAÇÃO ENSINO, SERVIÇO E COMUNIDADE
VIII
CÓDIGO
CARGA HORÁRIA
B104120
80
PROGRAMA
EMENTA
Desordens Metabólicas e Nutricionais. Eventos adversos. A rede de urgência e
emergência. Sistematização de redes de assistência em saúde. Protocolos assistenciais.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Doenças nutricionais e/ou metabólicas essenciais ou em decorrência de patologias como
diabetes, alterações de tireoide, alterações do eixo hipotálamo-hipofisário, doenças
hepáticas, doenças consumptivas e doenças nutricionais e metabólicas da infância e idade
adulta; conceito de segurança do paciente, contemplando a atenção e o cuidado para a
prevenção, nos três níveis, de eventos adversos relacionados a tratamentos
medicamentosos ou não; situações e quadros clínicos que constituem sérias ameaças à
integridade física e mental do indivíduo e que requerem intervenção imediata; demandas
da UBS e planejamento de ações a nível local; fluxo e protocolos de atendimento de
urgência/emergência na USF.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
GASAL, Teixeira, Júlio César. Unidade de Emergência - Condutas em Medicina de
Urgência. ed. São Paulo: Atheneu.
CLÍNICA médica: v.2 doenças cardiovasculares, doenças respiratórias, emergências e
terapia intensiva. 2. ed. Barueri, SP: Manole, 2016. v.2
CLÍNICA médica: v.4 doenças do aparelho digestivo, nutrição e doenças nutricionais. 2.
ed. Barueri, SP: Manole, 2016. v.4
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
SOLHA, Raphaela Karla deToledo. Saúde coletiva para iniciantes: políticas e práticas
profissionais. 2. ed., 6. Tiragem. São Paulo, SP: Erica, 2018
SANTOS, Nívea Cristina Moreira. Atendimento domiciliar: estrutura física, aspectos
legais e operacionalização do serviço. São Paulo: Erica, 2015. (Acesso virtual).
MINISTÉRIO DA SAÚDE. Portaria GM/MS n. 1600, de 07/07/2011. Reformula a
Política Nacional de Atenção às Urgências e institui a Rede de Atenção às Urgências no
Sistema Único de Saúde (SUS). Brasília-DF, 2011. (Acesso virtual).
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MINISTÉRIO DA SAÚDE. Portaria GM/MS n. 2338, de 03/10/2011. Estabelece
diretrizes e cria mecanismos para a implantação do componente Sala de Estabilização
(SE) da Rede de Atenção às Urgências, Brasília-DF, 2011. (Acesso virtual).
MINISTÉRIO DA SAÚDE. Portaria GM/MS n. 2527, de 27/10/2011. Redefine a
Atenção Domiciliar no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Brasília, 2011. (Acesso
virtual).
MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção
Básica. Acolhimento à demanda espontânea. Cadernos de Atenção Básica n. 28, Volume
I. Brasília-DF, 2011. (Acesso virtual).

DISCIPLINA:
HABILIDADES PROFISSIONAIS E EMERGÊNCIA
CÓDIGO
CARGA HORÁRIA
B104138
120
PROGRAMA
EMENTA
Cenários éticos e legais do atendimento em Medicina de Emergência. Atendimento de
catástrofes / desastres. Noções básicas em gestão e administração de serviços de Medicina
de Emergência. Ressuscitação cardiopulmonar. Insuficiência respiratória aguda.
Ventilação mecânica Invasiva e Não Invasiva. Via Aérea Difícil/ Sedação e analgesia.
Identificação e manuseio Choques (séptico, hipovolêmico, cardiogênico). Atendimento
inicial ao politraumatizado. Atendimento ao paciente neurocrítico (AVEs, Síncope, coma
e TCE). Intoxicações exógenas e Acidentes com animais peçonhentos. Urgências
hipertensivas. Infarto Agudo do Miocárdio. Insuficiência cardíaca crônica
descompensada. Arritmias cardíacas. Distúrbios hidroeletrolíticos e acidobásicos.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Apresentação e discussão do conteúdo programático; Choque hipovolêmico; Acesso
venoso; Dissecção venosa; Vias aéreas; PCR; Atendimento ao politraumatismo (BLS);
Atendimento ao politraumatismo (ATLS); Atendimento ao politraumatismo (gestante,
criança e idoso); Procedimentos em acidentes com múltiplas vítimas (catástrofes);
Traumas: crânio encefálico e raque medular; Traumas: torácico, abdominal e membros;
Situações clínicas de urgência e emergência; Queimaduras; Afogamento; Intoxicação e
Envenenamento.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
AMLS: atendimento pré-hospitalar às emergências clínicas. Rio de Janeiro, RJ: Elservier,
2014.
GUIMARÃES, Hélio Penna; ASSUNÇÃO, Murrilo Santucci Cesar. Manual de Medicina
Intensiva. São Paulo: Atheneu, 2014.
HALL, John E. Guyton & Hall tratado de fisiologia médica. 13. ed. Rio de Janeiro, RJ:
Elsevier, 2017
KATZUNG, Bertram G. (Organizador). Farmacologia básica e clínica. 12. ed. reimp. Rio
de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, 2015
KNOBEL, Elias. Condutas no paciente grave. 4. ed., São Paulo, SP: Atheneu, 2016.
OLSON, K. R. Manual de toxicologia clínica. 6. ed. Porto Alegre: AMGH, 2014.
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TIMERMAN, Ari; STEFANINI, Edson (Editor). Tratado de cardiologia SOCESP. 3. ed.
Barueri, SP: Manole, 2015.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CABRAL, Antonio Carlos Vieira, et al . A gravidez de alto risco. Rio de Janeiro, RJ:
Elsevier, 2014.
PRANDO, Adilson; MOREIRA, Fernando A. Fundamentos de Radiologia e Diagnóstico
por Imagem. 2ª ed. 2014.
BRANDAO NETO, Rodrigo Antonio. Emergências clinicas-abordagem pratica. São
Paulo: Manole, 2012.
KASPER, D. L. Medicina interna de Harrison. 17.ed. Rio de Janeiro: Mc Graw-Hill,
2010. 2v
KLAASSEN, Curtis D.; WATKINS III, John B. Fundamentos em Toxicologia de
Casarett e Doull. 2ª ed. AMGH.
SILVA, Penildo. Farmacologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010.
MARTINS, M. S.; Neto,R. A. B.; SCALABRINI NETO, A; Velasco, I. T. Emergências
clínica: abordagem prática. 7 ª ed, MANOLE, 2012.
PEITZMAN, Andrew B; Rhodes, Michael; Yealy, Donald M. Trauma: manual prático. 2.
ed. Rio de Janeiro, RJ: Revinter, 2006.
E-book:
QUILICI, A.P.; TIMERMAN, S. BLS Suporte Básico de Vida: Primeiro Atendimento na
Emergência Para Profissionais da Saúde. Manole, 2011.

DISCIPLINA:
HABILIDADES PROFISSIONAIS / AMBULATÓRIO IV
CÓDIGO
B104391
PROGRAMA

CARGA HORÁRIA
120

EMENTA
Desenvolvimento de habilidades na relação médico-paciente; Elaboração de história
clínica e exame físico; Formulação de hipóteses diagnósticas e orientações/condutas
terapêuticas.
Especialidades:
Reumatologia,
Nefrologia,
Neurologia
e
Otorrinolaringologia.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Otorrinolaringologia; neurologia; reumatologia; nefrologia;
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
GAGLIARDI, Rubens J., TAKAYANAGUI, Osvaldo M. Tratado de Neurologia da
Academia Brasileira de Neurologia. Rio de Janeiro: Elsevier. 2019.
PITCHER, Otavio B. - Costa, Sandy Selaimen da - Maahs, Gerson Schulz - Kuhl, Gabriel.
Rotinas em Otorrinolaringologia. Porto Alegre: Artmet. 2015
HOCHBERG, Marc C. et al. Reumatologia. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, 2016.
MOURA, Lúcio. Tratado de Nefrologia. Rio de Janeiro: Atheneu, 2017. 2 v.
YOSHINARI, Natalino Hajime; BONFÁ, Eloisa S. D. Oliveira. Reumatologia para o
clínico. 2. ed. São Paulo: Roca, 2011.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ATHERINO, Ciriaco Cristóvão. Semiologia em otorrinolaringologia. São Paulo: Rubio,
2010
FONSECA, Luiz Fernando; LIMA, Cesar Luiz Andrade. Paralisia cerebral: neurologia
- ortopedia - reabilitação. 2. ed. Rio de Janeiro: MedbooK, 2008. 658 p
KNUPP, Sheila. Reumatologia na prática pediátrica. Rio de Janeiro: Revinter, 2009.
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OLIVEIRA, Sheila Knupp Feitosa de; RODRIGUES, Marta Cristine Felix. Reumatologia
na prática pediátrica. Rio de Janeiro, RJ: Revinter, 2010
MARTINS, M. A et al. Clínica médica, Vol. 6. 2ª ed. ampliada e revisada. Barueri, SP:
Manole, 2016.
MERRIT, Rowland. Tratado de neurologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,2018
CLÍNICA médica: v.6 doenças dos olhos, doenças dos ouvidos, nariz e gaganta,
neurologia, transtornos mentais. 2. ed. Barueri, SP: Manole, 2016. v.6.

9º PERÍODO
DISCIPLINA:
SAÚDE DA CRIANÇA I
CÓDIGO
CARGA HORÁRIA
B104146
240
PROGRAMA
EMENTA
Durante o estágio de Saúde da Criança o estudante deverá ter oportunidade de
realizar atividades práticas em pediatria geral sob supervisão do docente em ambiente
hospitalar com atividades em enfermaria, ambulatórios e unidade de pronto atendimento
a urgências e emergências em pediatria.
O estudante estará inserido num contexto ambulatorial e hospitalar de atenção à
criança e terá oportunidade de adquirir e desenvolver na prática, as habilidades para
realizar a anamnese e o exame físico da criança e do adolescente, além de desenvolver
habilidades para a apresentação de casos clínicos e elaboração de hipóteses diagnósticas
visando o desenvolvimento do raciocínio clínico. Concomitantemente o estudante
participará de atividades teóricas (aulas, seminários, palestras, etc.) que estarão
permeando as atividades práticas diárias.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Políticas públicas na atenção básica à saúde da criança e do adolescente; exame físico do
neonato e da criança; aspectos nutricionais da criança: alimentação complementar,
deficiências nutricionais (anemia, desnutrição, bulimia, anorexia e obesidade); a criança
com diarreia aguda e desidratação; criança em situação de violência; criança em situação
de deficiência; cuidados médicos a criança com disfunções respiratórias; cuidados
médicos a criança com disfunções do sistema digestório; cuidados médicos a criança com
disfunções do sistema geniturinário; cuidados médicos a criança com disfunções do
sistema Imuno-Hematológico; cuidados médicos a criança com disfunções do sistema
neurológico.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BURNS, Dennis Alexander Rabelo (Org). SOCIEDADE BRASILEIRA DE
PEDIATRIA. Tratado de pediatria: Sociedade Brasileira de PEDIATRIA. 4. ed. Barueri,
SP: Manole, 2017. 2.v
MURAHOVSCHI, J. Pediatria: diagnóstico e tratamento. 6.ed. São Paulo: Sarvier, 2013.
232
Código de Acervo Acadêmico 121.1

SUCUPIRA, Ana Cecilia Silveira Lins et al. Pediatria em consultório. 5. ed. São Paulo,
SP: Sarvier, 2010.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BEHRMAN, R. E. Nelson princípios da pediatria. 4.ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2009. 2 v.
SILVA, C. A. Doenças reumáticas na criança e no adolescente. São Paulo: Manole, 2010.
ANCONA LOPEZ, Fábio; GIRIBELA, Flavio; KONSTANTYNER, Tulio. Terapêutica
em pediatria. 3. ed. Barueri, SP: Manole, 2018.
PASTORINO, Antonio Carlos. Alergia e imunologia para o pediatra. 3. ed. Barueri, SP:
Manole, 2018. (Coleção Pediatria , Instituto da Criança Hospital das Clínicas)
CESAR, R. G. Emergências em pediatria. São Paulo: Manole, 2010. (Acesso virtual).
PERIÓDICOS ESPECIALIZADOS
REVISTA BRASILEIRA DE SAÚDE MATERNO INFANTIL (ON LINE). Brazilian
journal of mother and child health. Recife, PE: IMIP, 2001-. Quadrimestral.

DISCIPLINA:
SAÚDE DO ADULTO I
CÓDIGO
CARGA HORÁRIA
B104154
240
PROGRAMA
EMENTA
Durante o estágio de Saúde do Adulto o estudante deverá ter oportunidade de desenvolver
habilidades através de atividades práticas na área de clínica médica geral, sob supervisão
docente, em ambiente hospitalar com atividades de enfermaria e ambulatório de clínica
geral. O programa conta também com atividades como tutorias que têm como base casos
clínicos relatados por estudantes e docentes, discussão de casos clínicos a beira do leito,
aulas teóricas, reuniões científicas do serviço, e sessões anatomopatológicas mensais
dentro da programação do Hospital Conveniado, bem como de realizar os procedimentos
clínico-terapêuticos essenciais ao atendimento na rede de Saúde básica e da urgência e
emergência, sendo capaz de estabelecer comunicação clara, precisa e suficiente para com
pacientes, familiares e demais membros da equipe de saúde.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Atividades Teóricas
Reunião Clínica, conduzida pelos preceptores da Clínica Médica / Medicina Intensiva do
Hospital do Açúcar, bem como discussão ativa de casos e condutas médicas durante as
atividades práticas, conduzidas pelos preceptores em atividade naquele momento,
desenvolvidas com metodologias ativas e abrangendo os principais temas de Clínica
Médica / Medicina Interna a serem dominados pelo médico de família com competência
em noções de Clínica Médica / Medicina Interna. Atividades Práticas: atendimentos de
adultos enfermos nos ambulatórios e enfermarias do respectivo hospital nos setores em
que o interno estiver designado. Carga horária máxima: 30 horas semanais, nas quais
serão desenvolvidas as atividades teóricas simultaneamente.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
GUSMÃO, Carlos Antonio et al. Raciocínio Clínico: Diagnóstico Diferencial à Beira do
Leito. Salvador: Sanar, 2018.
OLIVEIRA, Clisteres Queiroz; SOUZA, Marconi Moreno Cedro. Yellowbook: Fluxos e
Condutas da Medicina Interna. Salvador: Sanar, 2017.
BRASILEIRO FILHO, Geraldo. Bogliolo: Patologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2016.
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CLÍNICA MÉDICA: v.7 alergia e imunologia clínica, doenças de pele, doenças
infecciosas e parasitárias. 2. ed. Barueri, SP: Manole, 2016. v.7.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
HALL, John E. Guyton & Hall tratado de fisiologia médica. 13. ed. Rio de Janeiro, RJ:
Elsevier, 2017
KASPER, D. L. Medicina interna de Harrison. 18.ed. São Paulo: AMGH, 2013.
AMBATI, B. K. Consulta rápida em clínica medica para o interno e residente. Rio de
Janeiro: Revinter, 2010.
DUNCAN, Bruce B. Medicina ambulatorial. Porto alegre: Artmed, 2009.
SHAPIRO, Fred E. Manual de Procedimentos em Anestesiologia Ambulatorial. Porto
Alegre: ArtMed, 2015. (Acesso virtual).
PERIÓDICOS ESPECIALIZADOS
REVISTA DA ASSOCIAÇÃO MÉDICA BRASILEIRA (ONLINE). São Paulo, SP:
Associação Médica Brasileira (AMB), 200-. Bimestral.
JORNAL BRASILEIRO DE PATOLOGIA E MEDICINA LABORATORIAL (ON
LINE). Rio de Janeiro, RJ: Sociedade Brasileira de Patologia Clinica e Medicina
Laboratorial, 2000-. Bimestral.
DISCIPLINA:
SAÚDE DA MULHER I
CÓDIGO
CARGA HORÁRIA
B104162
240
PROGRAMA
EMENTA
Exercício de atividades de atenção primária com foco na saúde da gestante e práticas em
obstetrícia sob supervisão do docente em ambiente hospitalar, com atividades em pronto
atendimento obstétrico e ginecológico, pré-parto, sala de parto normal, centro obstétrico
(Cesárea, curetagens, histerectomias, laparotomias, cirurgia de prenhez ectópica, etc.),
enfermarias, unidade de terapia intensiva, ambulatórios de pré-natal e atividades
acadêmicas com discussão de casos clínicos documentados, sessões anatomopatológicas,
seminários, aulas, reuniões clínicas, simpósios, eventos científicos, cursos, etc.), visando
proporcionar ao aluno a construção de um saber científico sobre as doenças relacionadas
ao período gravídico, parto e puerpério, assim como desenvolver a relação médicopaciente e habilitá-lo para realizar atendimentos e acompanhamento de gestantes,
parturientes e puérperas.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Atendimento médico supervisionado de pacientes internados na enfermaria de obstetrícia;
discussão de casos clínicos internados na enfermaria de obstetrícia; plantão
supervisionado em emergências, enfermaria e sala de parto. Ambulatório de Puerpério,
Atendimento em Unidades de Saúde da Família com foco no cuidado a gestante e prénatal; Tutoriais em pequenos grupos com Situações-Problemas de Obstetrícia extraídos
da Prática do Interno em: Cuidados da Gestante no Pré-Natal; Cuidados da Gestante com
Distúrbios Respiratórios; Cuidados da Gestante com Distúrbios Nutricionais e
Metabólicos, Cuidados da Gestante com Hipertensão Arterial; Cuidados da Gestante
Vítima de Violência; Abortamento; Concepção e Contracepção; Complicações do
Trabalho de Parto; Indicações de Parto Cesáreas; Humanização do Trabalho de Parto.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CUNNINGHAM, F. Gary et al. Obstetrícia de Williams. 23. ed. Porto Alegre, RS:
AMGH, 2016.
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MONTENEGRO, Carlos Antônio Barbosa; REZENDE FILHO, Jorge de. Rezende,
obstetrícia fundamental. 13. ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, 2014.
ZUGAIB, Marcelo. ZUGAIB obstetrícia básica. São Paulo: Manole, 2012.
VASCONCELOS, Maria Josemere de Oliveira Borba (Org.) et al. Nutrição clínica:
obstetrícia e pediatria. Rio de Janeiro: Medbook, 2011.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
HOFFMAN, Barbara L. (Org). Ginecologia de Williams. 2. ed. Porto Alegre, RS:
AMGH, 2014.
PORTO, Celmo Celeno. Semiologia médica. 7. ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara
Koogan, 2015.
CUPPARI, Lilian (coord.). Guia de Nutrição Clínica no Adulto. 3ª ed. São Paulo: Manole,
2014. (Acesso virtual).
LEVENO, Kenneth J (Org.). Manual de obstetrícia de Williams: complicações na
gestação. 23. ed. Porto Alegre, RS: Artmed, 2014. (Acesso virtual).
PERIÓDICOS ESPECIALIZADOS
REVISTA BRASILEIRA DE SAÚDE MATERNO INFANTIL (ON LINE). Brazilian
journal of mother and child health. Recife, PE: IMIP, 2001-. Quadrimestral.
DISCIPLINA:
TCC I
CÓDIGO
B107595
PROGRAMA

CARGA HORÁRIA
40

EMENTA
Conjunto de conhecimentos relativos a um determinado tema–problema da área médica,
especialmente os obtidos mediante observação, leitura, experimentação de fatos no
método cientifico próprio cuja consequência ira configurar na determinação e na
ordenação de fenômenos que resultarão no desenvolvimento de um projeto de pesquisa
pelo aluno.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Pesquisa Científica; metodologia científica na prática; pesquisa de Periódicos em Bancos
de Dados: Google for Education; pesquisa de Periódicos em Bancos de Dados: Biblioteca
Virtual, Scielo; pesquisa de Relevância Médica; estratégia para a Construção da Pergunta
de Pesquisa e Busca de Evidências; sistema de Informação em Saúde – DATASUS;
planilhas e Gráficos; plataforma Lattes.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, P. A.; SILVA, Roberto da. Metodologia científica. 6.
ed., 10. reimpr. São Paulo, SP: Pearson Prentice Hall, 2014.
GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed., 5. impr. São Paulo, SP:
Atlas, 2010.
RODRIGUES, Auro de Jesus. Metodologia científica. 5.ed. Aracaju: UNIT, 2014.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BASTOS, Cleverson Leite; KELLER, Vicente. Aprendendo a aprender: introdução à
metodologia científica. 20. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2007.
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de metodologia
científica. 6. ed., 7. reimpr. São Paulo: Atlas, 2009.
MATIAS-PEREIRA, José. Manual de metodologia da pesquisa científica, 3ª edição,
2012. (Acesso virtual).
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10º PERÍODO
DISCIPLINA:
SAÚDE DA CRIANÇA II
CÓDIGO
CARGA HORÁRIA
B104170
240
PROGRAMA
EMENTA
Exercício de atividades práticas em Neonatologia sob supervisão do docente e preceptores
em ambiente hospitalar com atividades em berçário, sala de parto e ambulatórios; atenção
primária em Saúde da Família com foco no recém-nascido e lactente, atividades
acadêmicas com discussão de casos clínicos documentados e sessões
anatomopatológicas.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Atividade prática ambulatorial em neonatologia; gastrenterologia pediátrica;
pneumologia Pediátrica; nefrologia pediátrica; cardiologia pediátrica; primeiros cuidados
ao Recém-Nascido; programas e ações do SUS voltados para a saúde do recém-nascido;
simulação realística pediátrica; comunicação ; relação entre Médico e mãe/familiares do
recém-nascido.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BHERING, Carlos Alberto. Práticas e procedimentos em neonatologia. Rio de Janeiro:
Revinter, 2011.
CAMPOS JÚNIOR, Dioclécio; BURNS, Dennis Alexander Rabelo; SILVA, Luciana
Rodrigues; BORGES, Wellingt. Tratado de Pediatria. São Paulo: Manole, 2017. 2 vols.
CLOHERTY, John P.; EICHENWALD, Eric C.; STARK, Ann R. Manual de
Neonatologia. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2015.
SEGRE, Conceição A. M. (coord). PERINATOLOGIA: fundamentos e prática. 3. ed. São
Paulo, SP: Sarvier, 2015.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
MANUAL de urgências em pediatria. Rio de Janeiro: MEDSI, 2003.
MARBA, Sergio T. Martins. Manual de neonatologia Unicamp. Rio de Janeiro: Revinter,
2010.
MARCONDES, Eduardo et al. Pediatria básica: pediatria geral e neonatal. 9. ed., 3.
reimpr. São Paulo, SP: Sarvier, 2010.
WEFFORT, Virgínia Resende Silva; LAMOUNIER, Joel Alves (coord). Nutrição em
pediatria: da neonatologia à adolescência. Barueri, SP: Manole, 2010.
E-books:
CLOHERTY, John P., EICHENWALD, Eric C., STARK, Ann R. Manual de
Neonatologia. 7 ed. Guanabara Koogan, 2015. [Minha Biblioteca]. (Acesso virtual).
LA TORRE, Fabíola Peixoto Ferreira. Emergências em Pediatria: Protocolos da Santa
Casa, 2. ed. Manole, 2013. [Minha Biblioteca]. (Acesso virtual).
NARDOZZA, Luciano Machado; PARES, David Baptista da (coords.). Doença
Hemolítica Perinatal. Manole, 2012. [Minha Biblioteca]. (Acesso virtual).

DISCIPLINA:
SAÚDE DO ADULTO II
CÓDIGO
CARGA HORÁRIA
B104189
240
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PROGRAMA
EMENTA
Atividades relacionadas ao Serviço de enfermaria e ambulatório da Clínica Cirúrgica
compreendendo admissão, evolução e prescrição pré-operatória seguimento destes
pacientes durante a cirurgia e no pós-operatório, além do atendimento ambulatorial,
discussões dos casos clínicos e de outros temas pertinentes ao estágio.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Atividade prática em enfermaria pré e pós-cirúrgica; pequenas e médias cirurgias;
cirurgias traumatológicas; ambulatórios e emergência cirúrgica; atividades Tutoriais em:
Cuidados do Adulto no Pré e Pós-Operatório; cuidados do adulto vítima de trauma;
cuidados do Adulto com Distúrbios da Glândula Tireoide; cuidados do Adulto com ênfase
em oncologia cirúrgica.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
WAY LW, Doherty GM. Cirurgia: Diagnóstico e Tratamento, 14. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2017.
KHATRI, Vijay P. Atlas de técnicas avançadas em cirurgia. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier,
c2015.
TOWNSEND, Courtney; BEAUCHAMP, Daniel. Sabiston: tratado de Cirurgia. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2014.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
KUMAR, Vinay; KUMAR, Vinay et al. Robbins & Cotran patologia: bases patológicas
das doenças. 9. ed. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, 2016.
KLEIMER, Flavio. Clínica cirúrgica. Rio de Janeiro: Medbook,2011.
CERRI, G. G. Ultra-sonografia abdominal. 2. ed. Rio de Janeiro: Revinter, 2009.
SILVA, C. Isabela S; MÜLLER, Nestor Luiz (Ed.). Colégio brasileiro de radiologia e
diagnóstico por imagem. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, 2011. 7 v. (Série Colégio brasileiro
de radiologia e diagnóstico por imagem).
FERREIRA, Lydia (coord.). Guia de Cirurgia: Urgências e Emergências. Manole, 2011.
[Minha Biblioteca]. (Acesso virtual).

DISCIPLINA:
SAÚDE DA MULHER II
CÓDIGO
CARGA HORÁRIA
B104197
240
PROGRAMA
EMENTA
Exercício de atividades de atenção primária com foco na saúde da mulher e práticas em
ginecologia sob supervisão do docente em ambiente hospitalar, com atividades em pronto
atendimento obstétrico e ginecológico, pré-parto, sala de parto normal, centro obstétrico
(Cesárea, curetagens, histerectomias, laparotomias, cirurgia de prenhez ectópica, etc.),
centro cirúrgico (Cirurgias ginecológicas), enfermarias (Puerpério e cirurgias
ginecológicas), unidade de terapia intensiva, ambulatórios de ginecologia geral e
cirúrgica, atividades acadêmicas com discussão de casos clínicos documentados, sessões
anátomo-patológicas, seminários, aulas, reuniões clínicas, simpósios, eventos científicos,
cursos, etc.), visando proporcionar ao aluno a construção de um saber científico sobre as
doenças relacionadas ao sistema genital feminino e mama nos diversos períodos de vida
da mulher, assim como desenvolver a relação médico-paciente e habilitá-lo para realizar
atendimentos e acompanhamento de mulheres com queixas ginecológicas e/ou em
programas de prevenção e diagnóstico precoce de câncer ginecológico e mamário.
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Atividade prática em ambulatório e cirurgia ginecológica. Atividade Prática em
ambulatório e enfermaria de Alto Risco. Atividade teórica em: Comunicação entre
Médico e Paciente e Manejo e Investigação em casos de gestação de Alto Risco.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
KUMAR, Vinay; KUMAR, Vinay et al. Robbins & Cotran patologia: bases patológicas
das doenças. 9. ed. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, c2016.
PORTO, Celmo Celeno. Semiologia médica. 7. ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara
Koogan, 2015.
BEREK, Jonathan S. Berek & Novak: tratado de ginecologia. 15. ed. Rio de Janeiro, RJ:
Guanabara Koogan, 2014.
SCHORGE, John. Ginecologia de Willians. Porto Alegre: Artmed,2011.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BARACAT, Edmund Chada. Ginecologia: baseada em casos Clínicos. São Paulo:
Manole, 2009.
CAMARGOS, Aroldo Fernando et al. Ginecologia ambulatorial baseada em evidências
científicas. 2. ed. Belo Horizonte, MG: COOPMED, 2008.
SILVA, C. Isabela S; MÜLLER, Nestor Luiz (Ed.). Colégio brasileiro de radiologia e
diagnóstico por imagem. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, 2011. 7 v. (Série Colégio brasileiro
de radiologia e diagnóstico por imagem).
NARDOZZA, Luciano Marcondes Machado. Ultrassonografia 3D em obstetrícia.
Barueri, SP: Manole, 2012. 268 p. (Série Educação Continuada em obstetrícia). (Acesso
virtual).
PERIÓDICOS ESPECIALIZADOS
REVISTA BRASILEIRA DE SAÚDE MATERNO INFANTIL. Brazilian journal of
mother and child health. Recife, PE: IMIP, 2001-. Quadrimestral. (Acesso virtual).

DISCIPLINA:
TCC II
CÓDIGO
CARGA HORÁRIA
B107609
60
PROGRAMA
EMENTA
Contempla o Trabalho de Conclusão de Curso - TCC, elaborado com supervisão de um
Professor-Orientador, possibilitando ao aluno a consolidação de conhecimentos através
da produção científica, efetivando sua participação acadêmico-profissional, cujos
resultados farão parte de um artigo científico ou de uma dissertação para conclusão do
curso.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Modalidades de pesquisa; aprofundamento de estudos de revisão da literatura sobre o
tema de pesquisa; metodologia de pesquisa; estrutura do artigo científico; elaboração de
instrumentos de pesquisa; pré-testes de instrumentos de pesquisa; execução da pesquisa;
levantamento de dados; descrição e análise de dados; elaboração dos resultados da
pesquisa; normas da ABNT para estruturação do artigo científico; preparação para
apresentação do artigo científico; elaboração do projeto de Pesquisa; título, objetivos,
problema, hipóteses; referencial teórico/ revisão de literatura; metodologia; elaboração e
pré-teste dos instrumentos de pesquisa; cronograma, orçamento, referências
bibliográficas; orientações individuais; orientação para levantamento de dados;
orientação para tabulação de dados; orientação para descrição e análises de dados.
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA
VIEIRA, Sônia Vieira; HOSSN, William Saad. Metodologia científica para a área de
saúde. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.
CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, P. A.; SILVA, Roberto da. Metodologia científica. 6.
ed., 10. reimpr. São Paulo, SP: Pearson Prentice Hall, 2014.
GIL, Antonio Carlos, como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed., 5. Impr. São Paulo, SP:
Atlas, 2010.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, P. A.; SILVA, Roberto da. Metodologia científica. 6.
ed., 11. reimpr. São Paulo, SP: Pearson Prentice Hall, 2014. 162 p
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de metodologia
científica. 6. ed., 7. reimpr. São Paulo: Atlas, 2009.
BASTOS, Cleverson Leite; KELLER, Vicente. Aprendendo a aprender: introdução à
metodologia científica. 20. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2007.
RODRIGUES, Auro de Jesus. Metodologia científica. 2. ed. São Paulo, SP: Avercamp,
2009. (Série Bibliográfica Unit 1)
MATIAS-PEREIRA, José. Manual de metodologia da pesquisa científica, 3ª edição,
2012. (Acesso virtual).
SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23. ed., rev., atual.
São Paulo: Cortez, 2010.
11º PERÍODO
DISCIPLINA:
SAÚDE DO ADULTO III
CÓDIGO
CARGA HORÁRIA
B107552
240
PROGRAMA
EMENTA
Atividades em nível de atenção terciária e desenvolve-se em ambiente hospitalar e
ambulatorial especializado; conhecimentos em Terapia Intensiva Geral Adulto e Terapia
Intensiva Cardiológica oferecendo ao aluno a oportunidade de vivenciar a relação
médico-paciente- familiares que se estabelece durante o atendimento de adultos em
Unidades de Terapia Intensiva e Cardiológica. Possibilitar a prática de assistência
integrada com a participação dos diversos profissionais da equipe de saúde, permitindo o
reconhecimento do papel que desempenham a multidisciplinaridade e o trabalho
cooperativo na assistência à adultos gravemente enfermos. Conceito de ética na relação
com outros profissionais, ao paciente crítico e na relação com seus familiares.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Apresentação e discussão do conteúdo programático; Choque hipovolêmico; Acesso
venoso; Dissecção venosa; Vias aéreas; Parada cardiorrespiratória (PCR); Atendimento
ao politraumatismo (BLS); Atendimento ao politraumatismo (ATLS); Atendimento ao
politraumatismo (gestante, criança e idoso); Procedimentos em acidentes com múltiplas
vítimas (catástrofes); Traumas: crânio encefálico e raque medular; Traumas: torácico,
abdominal e membros; Situações clínicas de urgência e emergência; Queimaduras;
Afogamento; Intoxicação e Envenenamento.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
HALL, John E. Guyton & Hall tratado de fisiologia médica. 13. ed. Rio de Janeiro, RJ:
Elsevier, 2017
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KATZUNG, Bertram G. (Organizador). Farmacologia básica e clínica. 12. ed. Rio de
Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, 2017.
KNOBEL, Elias. Condutas no paciente grave. 4. ed. São Paulo, SP: Atheneu, 2016.
FELISBERTO, Marcelo. Guia prático de radiologia: posicionamento básico. 2. ed. São
Paulo, SP: Iátria, 2015.
MANUAL de medicina intensiva. São Paulo, SP: Atheneu, 2015.
OLSON, K. R. Manual de toxicologia clínica. 6. ed. Porto Alegre: AMGH, 2014.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
TIMERMAN, Ari; STEFANINI, Edson (Editor). Tratado de cardiologia SOCESP. 3. ed.
Barueri, SP: Manole, 2015.
HOFER, Matthias. Ultrassonografia: manual prático de ensino: princípios básicos de
execução e interpretação. 6. ed. Rio de Janeiro, RJ: Revinter, 2011.
RANG, H. P.; DALE, M. M. Rang & Dale Farmacologia.
7. ed. Rio de Janeiro, RJ:
Elsevier, 2012.
SILVA, C. Isabela S; MÜLLER, Nestor Luiz (Ed.). Colégio brasileiro de radiologia e
diagnóstico por imagem. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, 2011. 7 v. (Série Colégio brasileiro
de radiologia e diagnóstico por imagem).
KLAASSEN, Curtis D.; WATKINS, John B., III. Fundamentos em toxicologia de
Casarett e Doull. 2. ed. Porto Alegre, RS: AMGH, 2012.
MEDICINA interna de Harrison. 18. ed. Porto Alegre, RS: McGraw-Hill, 2017. 2 v.
MARTINS, Herlon Saraiva et al. Emergências clínicas: abordagem prática. 9. ed., rev. e
atual. Barueri, SP: Manole, 2014. (Acesso virtual).
MINISTÉRIO DA SAÚDE. Política nacional de atenção às urgências. Outras
publicações: http://bvsms. Saúde. gov. br/bvs/publicações/cd09_16.
http://www.socesp.org.br/. Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo. (Acesso
virtual)

DISCIPLINA:
SAÚDE DO ADULTO IV
CÓDIGO
CARGA HORÁRIA
B107560
240
PROGRAMA
EMENTA
Desenvolvimento de competências e habilidades específicas com treinamento em serviço
com paciente portador de transtornos mentais ou doenças geriátricas em ambulatório
hospitalar de média complexidade nas especialidades de psiquiatria e geriatria, com o
desenvolvimento de trabalho em equipe, ética profissional e humanização; inclui ainda
atividades multiprofissionais integrantes do plano terapêutico individual ou coletivo dos
pacientes em acompanhamento multiprofissional em Centro de Atenção Psicossocial
(CAPS) II ou III. Inclui atividades em ambulatórios, oficinas, terapia ocupacional, serviço
social, psicologia, educacionais e laborativas no ambiente do CAPS, promovendo a
integração do interno nas múltiplas dimensões do cuidado e atenção ao portador de
transtorno mental. Por fim, no ambiente hospitalar, ainda contempla pareceres em
enfermaria, setores de propedêutica, sessões anátomo-clínicas, fundamentos em clínica
psiquiátrica e geriátrica. Compreendendo e desenvolvendo os conceitos das grandes
Síndromes Geriátricas e aperfeiçoando a visão do tratamento e suporte multiprofissional
no paciente idoso.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
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PSIQUIATRIA: Síndromes psicóticas; transtornos do Humor; transtornos alimentares;
psicopatologia; Psicofármacos; transtornos ansiosos; transtornos de personalidades;
GERIATRIA: Grandes Síndromes da Geriatria ou "Gigantes Geriátricos"; iatrogenia no
idoso; síndrome da fragilidade; demências; depressão e distúrbios comportamentais no
idoso; HAS no idoso; Síndrome da imobilidade; cuidados paliativos.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
KAPLAN, Harold I.; SADOCK, Virginia Alcott. Compêndio de psiquiatria: ciências do
comportamento e psiquiatria clínica. 11. ed. reimp. Porto Alegre, RS: ARTMED, 2018.
PARAVENTI, Felipe, CHAVES, Ana (coord.). Manual de Psiquiatria Clínica. Rio de
Janeiro: Roca, 2016.
HALES, Robert E. Tratado de psiquiatria. Porto Alegre: Artmed, 2012.
GOLDMAN, Lee; AUSIELLO, D. A (Ed.). Cecil medicina. 23. ed. Rio de Janeiro, RJ:
Elsevier, 2010. 2 v.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CLÍNICA médica: v.2 doenças cardiovasculares, doenças respiratórias, emergências e
terapia intensiva. 2. ed. Barueri, SP: Manole, 2016. v.2
CLÍNICA médica: v.4 doenças do aparelho digestivo, nutrição e doenças nutricionais. 2.
ed. Barueri, SP: Manole, 2016. v.4.
PAPALEO NETTO, Matheus. Tratado de medicina de urgência do idoso. Rio de Janeiro:
Atheneu,2010.
CHENIAUX JUNIOR, E. Manual de psicopatologia. 4.ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2011.
MENDES, Telma de Almeida (coord.). Geriatria e Gerontologia. Manole, 01/2014.
[Minha Biblioteca]. (Acesso virtual).

DISCIPLINA:
MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE I
CÓDIGO
CARGA HORÁRIA
B107579
246
PROGRAMA
EMENTA
No estágio, o interno desenvolverá atividades relacionadas ao atendimento em Unidade
Básica de Saúde, que tenham em seu escopo o modelo assistencial baseado na
ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, onde desenvolverá ações de promoção e
prevenção à saúde, cuidados paliativos e atividades de educação em saúde.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Método clínico centrado no paciente; ferramentas de Abordagem Familiar: Genograma,
Firo, Practice e Ecomapas. Doenças dermatológicas na APS; tuberculose e Hanseníase –
diagnóstico, tratamento e busca ativa de novos casos; doenças parasitárias prevalentes em
APS; gastroenterites; arboviroses – Dengue, Zika e Chikungunya; avaliação
oftalmológica na UBS; cuidados Paliativos na APS.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
FREEMAN, Thomas R.; FREEMAN, Thomas R. Manual de medicina de família e
comunidade de McWhinney. 4. ed. São Paulo, SP: ARTMED, 2018
OHARA, Elisabete Calabuig Chapina (Organizadora). Saúde da família: considerações
teóricas e aplicabilidade. 3. ed. São Paulo, SP: Martinari, 2014.
ROUQUAYROL, Maria Zélia; SILVA, Marcelo Gurgel Carlos da. Epidemiologia e
saúde. 6.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014.
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SANTOS, Álvaro da Silva. Saúde coletiva: linhas de cuidado e consulta de enfermagem.
3. tiragem. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, c2013
CIANCIARULLO, Tamara Iwanow et al. Saúde na família e na comunidade. São Paulo:
Icone, 2011.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
GARCIA, Maria Lúcia Bueno. Manual de saúde da família. Rio de Janeiro, RJ:
Guanabara Koogan, c2015.
GUSSO, Gustavo (Organizador). Tratado de medicina de família e comunidade:
princípios, formação e prática. Porto Alegre, RS: ARTMED, 2012. 2.v.
SANTOS FILHO, Serafim Barbosa. Avaliação e humanização em saúde. 2. ed. Ijui:
Unijui, 2010.
GIOVANELLA, Ligia. Políticas e sistemas de saúde no Brasil. 2. ed. Rio de Janeiro:
Fiocruz, 2012
ZUCCHI, Paola. Guia de economia e gestão em saúde. Guia Unifesp. São Paulo: Manole,
2010.

12º PERÍODO
DISCIPLINA:
URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS I
CÓDIGO
CARGA HORÁRIA
B104227
234
PROGRAMA
EMENTA
Atendimento pré-hospitalar de urgências e emergências adulto e pediátrica em unidade
de referência. Acolhimento do paciente. Classificação de risco. Estabilização e cuidados
de intermediários do pronto-socorro.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Afecções agudas do trato respiratório; Politraumas; abdômen Agudo; instabilidade
hemodinâmica; arritmias cardíacas mais comuns; parada cardiorrespiratória, insuficiência
respiratória; hemorragia digestiva; infecções agudas mais prevalentes; sepse/choque
séptico; síndrome coronariana aguda; acidente vascular cerebral; alterações da
consciência; distúrbios hidroeletrolíticos; Diabetes Mellitus descompensado;
Insuficiência renal aguda.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BAITELLO, André Luciano et.al. Atendimento ao paciente vítima de trauma: abordagem
para o clinico. Rio de Janiro: Atheneu, 2017.
KNOBEL, Elias. Condutas no paciente grave. 4. ed. São Paulo, SP: Atheneu, 2016. 2 v.
AMLS: atendimento pré-hospitalar às emergências clínicas. Rio de Janeiro, RJ: Elservier,
c2014
MANUAL de medicina intensiva. São Paulo, SP: Atheneu, 2015.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
GUYTON, A. C. Tratado de fisiologia médica. 13ª.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2017.
OLSON, K. R. Manual de toxicologia clínica. 6. ed. Porto Alegre: AMGH, 2014. 832 p.
(Lange).
MARTINS, Herlon Saraiva et al. Emergências clínicas: abordagem prática. 9. ed., rev. e
atual. Barueri, SP: Manole, 2014. (Acesso virtual).
BRANDAO NETO, Rodrigo Antonio. Emergencias clinicas-abordagem pratica. São
Paulo: Manole, 2012. (Acesso Virtual).
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PEITZMAN, Andrew B; Rhodes,Michael; Yealy, Donald M. Trauma: manual prático. 2.
ed. Rio de Janeiro, RJ: Revinter, 2006.

DISCIPLINA:
URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS II
CÓDIGO
CARGA HORÁRIA
B104219
240
PROGRAMA
EMENTA
Atendimento hospitalar para atendimento de urgência e emergências de maior
complexidade. Politraumas, emergências neurológicas, Emergências cardíacas,
procedimentos cirúrgicos de emergência e Uso de equipamentos de maior complexidade.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Politraumas; abdômen Agudo; instabilidade hemodinâmica; arritmias cardíacas mais
comuns; parada cardiorrespiratória; insuficiência respiratória; hemorragia digestiva;
infecções agudas mais prevalentes; sepse/choque séptico, síndrome coronariana aguda;
acidente vascular cerebral; alterações da consciência; distúrbios hidroeletrolíticos;
diabetes Mellitus descompensado; insuficiência renal aguda.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
AMLS: atendimento pré-hospitalar às emergências clínicas. Rio de Janeiro, RJ: Elservier,
c2014.
BAITELLO, André Luciano et.al. Atendimento ao paciente vítima de trauma: abordagem
para o clinico. Rio de Janiro: Atheneu, 2017.
KNOBEL, Elias. Condutas no paciente grave. 4. ed., São Paulo, SP: Atheneu, 2016.
MANUAL de medicina intensiva. São Paulo, SP: Atheneu, 2015.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BRANDÃO NETO, Rodrigo Neto. Emergências clínicas - abordagem prática. São Paulo:
Manole, 2012.
GUIMARÃES,Hélio Penna. Assunção, Murrilo Santucci Cesar. Manual de Medicina
Intensiva. Ed 1. Atheneu – SP. 2014.
OLSON, K. R. Manual de toxicologia clínica. 6. ed. Porto Alegre: AMGH, 2014. 832 p.
(Lange).
CLÍNICA médica: v.2 doenças cardiovasculares, doenças respiratórias, emergências e
terapia intensiva. 2. ed. Barueri, SP: Manole, 2016. v.2
E-BOOK
MARTINS, M. S. J.; DAMASCENO, M. C. T. Pronto-socorro: medicina de emergência.
3 ªed. Manole Ltda, 2003.

DISCIPLINA:
MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE II
CÓDIGO
CARGA HORÁRIA
B107587
240
PROGRAMA
EMENTA
No estágio, o interno desenvolverá atividades relacionadas ao atendimento em Unidade
Básica de Saúde que tenham em seu escopo o modelo assistencial baseado na
ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, em Unidades Básicas de Saúde; promoção e
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prevenção à saúde; cuidados paliativos; atividades de educação em saúde; gestão em
saúde; avaliação dos indicadores de saúde; vigilância epidemiológica; agravos de
notificação compulsória.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Vigilância Epidemiológica – conceitos e ações; doenças de Notificação compulsória;
vigilância de Risco à Saúde; saúde do trabalhador; indicadores de saúde e boletim
Epidemiológico – Nacional Estadual e Municipal; telessaúde – princípios, referência,
contra-referência e matriciamento; internação Domiciliar – critérios de indicação e planos
terapêuticos; demências – Alzheimer e vascular; doenças crônico-degenerativas:
hipertensão arterial, diabetes mellitus, dislipidemia e obesidade – diagnóstico e
tratamento.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
FREEMAN, Thomas R.; FREEMAN, Thomas R. Manual de medicina de família e
comunidade de McWhinney. 4. ed. São Paulo, SP: ARTMED, 2018.
OHARA, Elisabete Calabuig Chapina (Organizadora). Saúde da família: considerações
teóricas e aplicabilidade. 3. ed. São Paulo, SP: Martinari, 2014.
ROUQUAYROL, Maria Zélia; SILVA, Marcelo Gurgel Carlos da. Epidemiologia e
saúde. 6.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014.
GUSSO, Gustavo / LOPES, José Mauro Ceratti. Tratado de Medicina de Família e
Comunidade: Princípios, Formação e Prática. Porto Alegre: Artmed. 2 Vols.; 2013.
CIANCIARULLO, Tamara Iwanow et al. Saúde na família e na comunidade. São Paulo:
Icone, 2011.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
GIOVANELLA, Ligia. Políticas e sistemas de saúde no Brasil. 2. ed. Rio de Janeiro:
Fiocruz, 2012
NEVES, David Pereira. Parasitologia humana. 12. ed. São Paulo, SP: Atheneu, 2012.
(Biblioteca Biomédica).
SANTOS FILHO, Serafim Barbosa. Avaliação e humanização em saúde. 2. ed. Ijui:
Unijui, 2010.
ZUCCHI, Paola. Guia de economia e gestão em saúde. Guia Unifesp. São Paulo: Manole,
2010.
SOUTH-PAUL, Jeaannette E; MATHENEY, SAMUEL c; lewis, Evelyn L;
SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA DE FAMÍLIA & COMUNIDADE.
Current diagnóstico e tratamento: medicina de família e comunidade. 3. Ed. Porto Alegre,
RS: ARTMED, 2010.
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Compreendida como um conjunto de processos utilizados para a construção do do
conhecimento, o desenvolvimento da aprendizagem e das competências inerentes ao
perfil profissional, as opções metodológicas do Curso de Medicina respaldam-se em
concepções e princípios que auxiliam a prática didático-pedagógica, com vistas a
formação acadêmica e profissional pretendidas.
As estratégias adotadas no Curso são pautadas em uma abordagem interdisciplinar
e sistêmica, conforme sinaliza o PPI, estabelecendo os caminhos que indicam as propostas
e alternativas adequadas para a concretização da formação pretendida, visto que o êxito
das mesmas visa o desenvolvimento progressivo das competências a partir da
interdependência existente entre o que se aprende e como se aprende.
A metodologia do Curso oportuniza a integralização dos conteúdos curriculares,
o desenvolvimento das competências que promovem o perfil profissional, a adoção de
estratégias voltadas ao desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem, o seu
acompanhamento, a sua avaliação e retroalimentação.
Os professores do curso elaboram, implementam, avaliam e atualizam seus Planos
de Ensino e Aprendizagem ― PEA’s, baseados no PPI e neste PPC, bem como nas DCN’s,
contemplando ementa, objetivos, competências, conteúdo programático, metodologia de
ensino e de avaliação e referências bibliográficas básicas e complementares.
A metodologia empregada no Curso de Medicina UNIT/AL é pioneira em um
curso com 100% de metodologias ativas no Estado de Alagoas. Ela supera a mera
transmissão do conhecimento e que visa o desenvolvimento de práticas pedagógicas
diversificadas e contextualizadas, permitindo ao discente o desenvolvimento das
competências através da articulação entre teoria e prática, presente nas atividades
promovidas, tais como: o PBL nas Tutoriais, atividades do Morfofuncional, trabalhos em
grupo com o TBL, atividades em laboratório, atividades de campo, visitas técnicas,
praticas investigativas e extensionistas, oficinas, pesquisas, estudos de casos, seminários,
atividades práticas supervisionadas, entre outras.
Nessa direção, o processo de ensino e aprendizagem visa fomentar a articulação
entre ensino, pesquisa e extensão, bem como interação teoria e prática como componentes
importantes do fazer pedagógico. Busca-se a formação comprometida com os desafios
postos ao exercício profissional conjugando o senso critico-reflexivo, estimulando a
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progressiva autonomia e protagonismo discente, com vistas à apropriação, reelaboração
e a produção do conhecimento de forma inovadora e envolvente.
Assim, a sala de aula deixa de se constituir em ponto único de convergência da
formação, transformando-se em ponto de partida de um processo qualificado de
aprendizagem, que integra teoria e prática. A formação é desenvolvida superando-se a
tradicional metodologia de ensino puramente expositiva, em que o aluno recebe
passivamente o conhecimento.
A inovação didático-pedagógica é desenvolvida pelo curso. O espaço das aulas
meramente expositivas, como instrumento de reprodução do conhecimento sem quaisquer
críticas, dá lugar à utilização de metodologias ativas de aprendizagem que permitem o
desenvolvimento de um ensino participativo, colaborativo e significativo que supere os
obstáculos em termos de métodos e técnicas de ensino e assegurem a acessibilidade
metodológica ao desenvolvimento da aprendizagem.
A inovação atinge também a estrutura utilizada pelo Curso. O conceito de sala de
aula passa a ser substituído pelo conceito de ambientes de aprendizagem e Curso tem a
sua disposição inovadores ambientes, planejados e implementados para atender a
proposta de formação contida neste PPC, com destaque para as salas de tutorias, as do
Tiradentes Learning Space/Salas do Google, as salas de vídeo conferência e tele presença,
a estrutura laboratorial do curso e os espaços, internos e/ou externos, para o
desenvolvimento do estágio supervisionado e das práticas profissionais.
O Curso busca sempre o desenvolvimento de programas que privilegiem
descobertas de novas metodologias, enfocando o uso e a adequação de recursos
audiovisuais, de informática, de novos métodos e técnicas de ensino, visando sempre o
aperfeiçoamento do trabalho acadêmico em prol da aprendizagem. Utiliza e estimula seus
professores e alunos a utilizarem as inovações das tecnologias de informação e
comunicação (TIC’s), quer seja utilizando o Google for Education e seus recursos, dentre
outros, de sorte a sintonizar a formação às possibilidades e alternativas postas pelas
inovações tecnológicas e sua aplicabilidade para o desenvolvimento da aprendizagem.
Nessa perspectiva, as referências didático-pedagógicos adotadas no Curso de
Medicina encontram-se pautados no PPI que ressalta a articulação das atividades de
ensino, pesquisa e extensão e o desenvolvimento de competências. Estes são
caracterizados por ações que possibilitam e estimulam a aplicação dos saberes,
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conhecimentos, conteúdos e técnicas para intervenção na realidade profissional e social,
na resolução de problemas e nos encaminhamentos criativos demandados na profissão.
A interdisciplinaridade como marco referencial da organização metodológica e
curricular, busca estabelecer um diálogo constante das unidades programáticas de um ou
diferentes campos do saber, cujas práticas possibilitam a redução da fragmentação dos
conhecimentos em prol de um conhecimento relacional e aplicado.
Esse paradigma é concebido como uma nova postura frente ao conhecimento, ao
processo de ensino e aprendizagem e à própria organização curricular, cuja prática exige
a troca e sistematização de ideias com a integração de diferentes componentes
curriculares para a construção do conhecimento.
Dessa forma, existe no Curso de Medicina uma busca permanente de aproximação
da teoria à prática, na medida em que são paulatinamente proporcionados no transcorrer
do curso oportunidades de vivenciar situações de aprendizagem que extrapolem as
exposições verbais em sala de aula.
Existe a integração entre os conteúdos das disciplinas em termos horizontais (no
mesmo semestre) e em termos verticais (entre semestres), e são ministrados de forma a
contemplar graus crescentes de complexidade.

4.3.6.1 Metodologias Ativas de Ensino-Aprendizagem utilizadas no Curso
Características Principais:
1.

O aluno é responsável por seu aprendizado, o que inclui a organização de

seu tempo e a busca de oportunidades para aprender;
2.

O currículo é integrado e integrador e fornece uma linha condutora geral,

no intuito de facilitar e estimular o aprendizado. Esta linha se traduz nas unidades
educacionais temáticas do currículo e nos problemas, que deverão ser discutidos e
resolvidos nos grupos tutoriais;
3.

A escola oferece uma grande variedade de oportunidades de aprendizado

através de laboratórios, ambulatórios, experiências e estágios hospitalares e comunitários,
biblioteca e acesso a meios eletrônicos (Internet);
4.

O aluno é precocemente inserido em atividades práticas relevantes para

sua futura vida profissional;
5.

O conteúdo curricular contempla os agravos a saúde mais freqüentes e

relevantes a serem enfrentados na vida profissional de um médico geral;
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6.

O aluno é constantemente avaliado em relação a sua capacidade cognitiva

e ao desenvolvimento de habilidades necessárias à profissão;
7.

O currículo é maleável e pode ser modificado pela experiência;

8.

O trabalho em grupo e a cooperação interdisciplinar e multiprofissional

são estimulados;
9.

A assistência ao aluno é individualizada, de modo a possibilitar que ele

discuta suas dificuldades com profissionais envolvidos com o gerenciamento do currículo
e outros, quando necessário.
Os problemas constituem o artifício didático que fornece a linha condutora dos
conteúdos curriculares, a motivação para os estudos e o momento da integração das
disciplinas. Cada Unidade Curricular contém aproximadamente de 6 a 8 problemas.
Os problemas são preparados pelo grupo de planejamento do Curso, que é
constituído por docentes provenientes de várias disciplinas envolvidas na constituição das
diversas Unidades Curriculares. Esses docentes formulam os problemas obedecendo a
uma sequência planejada para levar os alunos ao estudo dos conteúdos curriculares
programados para cada uma das Unidades Curriculares. Os problemas são discutidos e
trabalhados nos grupos tutoriais. Os grupos tutoriais são constituídos por 10 alunos e um
tutor, ocorrem duas vezes por semana e duram 4 horas/aula.
A discussão de um problema em um grupo tutorial obedece a um método padrão
- o método dos sete passos - cujo objetivo é fazer com que os alunos discutam o problema,
identifiquem objetivos de aprendizado, estudem e rediscutam o problema face ao
aprendizado obtido.
Além das atividades no grupo tutorial, que são obrigatórias para os alunos, são
ofertadas atividades em laboratórios de práticas e de habilidades, e ainda em práticas de
atenção à saúde e conferências.
A avaliação em um currículo desta natureza é ampla e frequente e busca cobrir
todos os conteúdos curriculares.

Grupos Tutoriais
Os Grupos Tutoriais são constituídos por 10 a 12 alunos e um tutor, e sua atividade
é discutir os problemas planejados para o currículo de modo a facilitar o aprendizado do
aluno. Esta atividade transcorre em três tempos para cada problema:
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Primeiro tempo é aquele no qual o grupo identifica o que já sabe sobre o
problema e formula objetivos de aprendizagem necessários para aperfeiçoar os
conhecimentos que já possui ou os que deseja adquirir;
Segundo tempo é de estudo individual para cumprir os objetivos de
aprendizado;
Terceiro tempo é novamente em grupo para discutir o que foi aprendido.
A frequência aos grupos tutoriais é obrigatória, pois estas atividades são
fundamentais para o desenvolvimento do currículo. São elas que orientam o aluno sobre
o que deve ser aprendido, conforme a experiência e as expectativas do grupo no qual está
inserido.

Dinâmica do Grupo Tutorial
A discussão dos problemas pelo Grupo Tutorial obedece ao seguinte método:
Os Sete Passos:
1.

Ler atentamente o problema e esclarecer os termos desconhecidos;

2.

Identificar as questões (problemas) propostas pelo enunciado;

3.

Oferecer explicações para estas questões com base no conhecimento

prévio que o grupo tem sobre o assunto;
4.

Resumir estas explicações;

5.

Estabelecer objetivos de aprendizagem que levem o aluno ao

aprofundamento e complementação destas explicações;
6.

Estudo individual respeitando os objetivos alcançados;

7.

Rediscussão no grupo tutorial dos avanços do conhecimento obtidos pelo

grupo.

Atriibuições e Tarefas do Tutor
Pré-ativos (precedendo o grupo tutorial):
Conhecer o conteúdo do módulo temático;
Conhecer os recursos de aprendizado disponíveis para este módulo no
ambiente da Faculdade (bibliográficos, audiovisuais, laboratoriais, assistenciais);
Conhecer os problemas do módulo e os objetivos de aprendizado dos
problemas e do módulo como um todo;
Esclarecer suas dúvidas junto ao coordenador geral do módulo
previamente ao início das atividades tutoriais;
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Obter informações sobre os alunos que pertencerão a seu grupo tutorial,
seus pontos positivos e negativos e seu desempenho em grupos tutoriais prévios.

Ativos (durante o grupo tutorial)
Solicitar ao grupo que indique um coordenador de atividades e um
secretário para cada problema a ser trabalhado, garantindo a rotação destes papéis entre
os alunos do grupo durante o tutoria;
Cobrar dos alunos as fontes de aprendizado que consultaram previamente
ao início das atividades do grupo;
Observar a metodologia dos 7 passos;
Apoiar as atividades do coordenador e do secretário;
Lembrar que não é papel do tutor dar uma aula sobre o tema ou os temas
dos problemas, mas sim facilitar a discussão dos alunos de modo a que os mesmos possam
identificar o que precisam estudar para aprender os fundamentos científicos sobre aquele
tema;
Não intimidar os alunos com seus próprios conhecimentos, mas formular
questões apropriadas para que os alunos enriqueçam suas discussões, quando necessário;
Favorecer o bom relacionamento dos alunos entre si e com o tutor,
ajudando a construir um ambiente de confiança para o aprendizado;
Aplicar as avaliações pertinentes com critério e exigir que os alunos o
façam.
Pós-ativos
Entregar as avaliações imediatamente após terem sido aplicadas;
Participar das reuniões semanais de tutores e apresentar críticas de
debilidades do módulo e dos problemas e sugestões para melhorá-los;
Criticar individual e construtivamente os alunos do grupo quando
pertinente;
Valorizar a avaliação, evitar criticar os instrumentos de avaliação na frente
dos alunos, mas exercer esta crítica nos foros pertinentes quando necessário;
Avaliar os membros do grupo tutorial sempre que pertinente, conforme
recomendado pela Subcomissão de Avaliação.
O TUTOR NÃO DEVE tomar iniciativa no sentido de mudar os horários previstos
para os trabalhos do módulo, suspender atividades dos tutoriais ou prever tutoriais extras
ou fora de horário, dar folga para os alunos quando não previsto em horário da faculdade,
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contrair os tutoriais discutindo mais do que os problemas previstos sob qualquer
argumento, especialmente para deixar os alunos livres para as provas ou outro problema
semelhante, substituir os problemas previstos por outros de sua iniciativa ou agrado,
contratarem aulas teóricas ou similares para suprir aspectos que julgue não terem sido
abordados, trazer bibliografia de sua iniciativa para os alunos.

As atribuições do Coordenador (Aluno)
O coordenador é um aluno do grupo tutorial;
O coordenador deve orientar os colegas na discussão do problema,
segundo a metodologia dos 7 passos, favorecendo a participação de todos e mantendo o
foco das discussões no problema;
Desestimular a monopolização ou a polarização das discussões entre
poucos membros do grupo, favorecer a participação de todos;
Apoiar as atividades do secretário;
Estimular a apresentação de hipóteses e o aprofundamento das discussões
pelos colegas;
Respeitar posições individuais e garantir que estas sejam discutidas pelo
grupo com seriedade, e que tenham representação nos objetivos de aprendizado sempre
que o grupo não conseguir refutá-las adequadamente;
Resumir as discussões quando pertinente;
Exigir que os objetivos de aprendizado sejam apresentados pelo grupo de
forma clara e objetiva e compreensível para todos e que sejam específicos e não amplos
e generalizados;
Solicitar auxílio do tutor quando pertinente e estar atento às orientações do
tutor quando estas forem oferecidas espontaneamente.

As atribuições do Secretário (Aluno)
O secretário é um aluno do grupo tutorial;
O secretário deve anotar em quadro, de forma legível e compreensível, as
discussões e os eventos ocorridos no grupo tutorial de modo a facilitar uma boa visão dos
trabalhos por parte de todos os envolvidos;
Deve, sempre que possível, ser claro e conciso em suas anotações e fiel às
discussões ocorridas - para isso solicitar a ajuda do coordenador dos trabalhos e do tutor;
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Deve respeitar as opiniões do grupo e evitar privilegiar suas próprias
opiniões ou as opiniões com as quais concorde;
Deve anotar com rigor os objetivos de aprendizado apontados pelo grupo;
Deve anotar as discussões posteriores e classificá-las segundo os objetivos
de aprendizado anteriormente apontados.

O Coordenador do Módulo (docente)
O coordenador do módulo é professor de uma das áreas de conhecimento
envolvidas no módulo. Este professor deve ter se envolvido com os trabalhos do módulo
desde as primeiras reuniões de planejamento, passando por todo o processo de construção
de objetivos, da árvore temática, da elaboração dos problemas e da escolha dos conteúdos
para as conferências e para os laboratórios de prática.

O coordenador é também

encarregado de observar o bom andamento dos trabalhos do módulo, supervisionando o
trabalho dos tutores, de distribuir os formulários para as avaliações, de intermediar estes
trabalhos com as comissões de avaliação e com as demais comissões e de resolver os
problemas que surjam no cotidiano.

As Conferências
São em menor número nesta forma de aprendizado, 1 conferência por semana
sobre temas cuidadosamente selecionados, de modo a possibilitar ao aluno a integração
de conhecimentos, uma primeira aproximação de um tema de todo desconhecido ou muito
difícil ou contribuir para a síntese de um tópico específico que foi amplamente discutido
e aprofundado nos grupos tutoriais previamente à conferência.

Habilidades Clínicas
As habilidades clínicas são obtidas através de laboratórios com modelos,
simuladores, atividades com os colegas, contatos precoces com pacientes e estágios
hospitalares e na comunidade. Estas atividades são desenvolvidas desde as primeiras
semanas do curso, num grau de complexidade progressivo. De acordo com o conteúdo
programático de cada etapa, os alunos aprimoram suas habilidades em técnicas de
anamnese em diversas situações clínicas com apoio de equipamentos modernos para
simulação, onde há a entrevista médica com participação de um ator previamente
orientado sob observação do professor que posteriormente discute em sala de aula temas
como: atitudes médicas; relação médico-paciente; orientação da entrevista. Casos clínicos
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têm a sua complexidade aumentada ao longo das sucessivas etapas com apresentação de
situações-problema como presença de familiares, cuidadores; pacientes com dificuldade
de comunicação. Os alunos são iniciados nas técnicas do exame físico desde a primeira
etapa, colocados em duplas e dispostos nos consultórios do laboratório. Inicia-se pela
demonstração, treinamento e discussão das técnicas de verificação de sinais vitais; peso;
altura; circunferência abdominal e do quadril, sob a supervisão de professores e
participação de monitores selecionados. Ao longo das etapas os alunos são treinados no
exame segmentar, mediante caso ilustrativo relatado pelo professor e os mesmos são
dispostos em grupos para prática de: antropometria pediátrica e estudo das curvas de
crescimento; exame físico de cabeça; olhos: fundo de olho; exame neurológico;
cardiorrespiratório; exame segmentar de abdomem; técnicas de biossegurança; exame
ginecológico; toque prostático; exame ortopédico; exame específico de abdomem agudo
e da ascite, a partir de casos clínicos previamente discutidos; exame em casos de infecções
do SNC com coleta de líquor; exame e procedimentos relacionados com trauma e
treinamentos em técnicas de ATLS, ACLS e PALS. Este aprendizado é aplicado
paralelamente nas práticas nas comunidades através do IESC e nos dois últimos anos do
curso, estas atividades se dão na modalidade de internato médico, com estágios rotativos
nos Hospitais conveniados e nas unidades Básicas de Saúde.

Outras Habilidades
São obtidas através de laboratórios específicos e de experiências planejadas para
que o aluno as desenvolva, oportunamente.
O Curso de Medicina da UNIT/AL tem o ABP (PBL) como sua principal
metodologia de ensino/aprendizado, porém, outras metodologias ativas são em pregadas
no Curso como dramatização usada nas Habilidades Clínicas, IESC e Comunicação; Sala
Invertida no IESC e Morfuncional; TBL nas habilidades profissionais laboratoriais,
Interpretação Clínica, Terapêuticas e IESC.
O Curso de Medicina do Centro Universitário Tiradentes, ao optar por este modelo
pedagógico, realizou uma importante escolha em direção a uma prática atual que tem
possibilitado prazer e satisfação aos alunos na tarefa de aprender, solidez cognitiva e
melhor desempenho das habilidades necessárias ao bom desempenho profissional. Com
ele, espera-se contribuir para formar um profissional mais adequado ao mundo do
trabalho e às expectativas da população.
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Portanto, durante o curso, o discente tem acesso a dados e fatos, e produz
informações e conhecimentos, através das aulas, das atividades práticas, das atividades
de extensão e pesquisa, das atividades complementares, o que permite a formação de uma
consciência reflexiva e crítica.
Nesse contexto, em concordância com o PPI, reitera-se a importância da
experiência profissional não acadêmica para a construção do conhecimento. Essa
premissa é desenvolvida com a participação de professores com atuação profissional
efetiva no mercado de trabalho. Este ambiente e o intercâmbio de experiências propicia a
formação de um egresso mais preparado para o mercado de trabalho atual.
Faz parte das estratégias metodológicas a utilização de atividades diversas e
contextualizadas, metodologias ativas de ensino, a análise e resoluções de problemas que
envolvam situações reais e do cotidiano da profissão, além de atividades práticas a serem
realizadas nos diversos laboratórios que atendem ao curso.
A utilização de metodologias ativas está coerente com a interdisciplinaridade, a
transversalidade e a contextualização do conhecimento, o que gera um processo de ensino
e aprendizagem dotado de significado.

4.3.7 Utilização de inovações e recursos tecnológicos no curso
As inovações e avanços tecnológicos constituem um repertório de recursos cada
vez mais indispensáveis para a formação e qualificação acadêmica e profissional na
contemporaneidade, sobretudo quando consideradas as transformações sociais em curso.
Essas inovações e tecnologias são incorporadas à formação educacional como elementos
essenciais ao desenvolvimento das competências necessárias para o atendimento às
demandas emergentes da sociedade e do mercado de trabalho.
No Curso de Medicina da Unit, as condições da oferta educacional contemplam
as inovações e os avanços em termos tecnológicos, tais como: recursos audiovisuais e de
multimídia em sala de aula; utilização de equipamentos de informática com acesso à
internet de alta velocidade, inclusive wi fi; a utilização de softwares específicos para
simulações nas áreas de formação.
O Curso possui a sua disposição uma moderna e inovadora estrutura laboratorial,
inclusive com laboratórios de informática, com equipamentos e recursos tecnológicos de
ponta, utilizados para qualificar a formação discente conforme PPI e este PPC.
A IES disponibiliza para os docentes e discentes do Curso o Portal Magister
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(Sistema Acadêmico próprio da instituição) contendo ferramentas que possibilitam aos
docentes e discentes postagem de avisos, material didático, realização de fórum e chat,
registro do planejamento docente e do desenvolvimento das atividades das disciplinas,
registro das notas e frequências dos discentes, propiciando maior comunicação e
consequentemente melhoria do processo educacional. Através do Magister o aluno
acompanha as atividades do professor, as atividades planejadas e desenvolvidas, os
conteúdos ministrados, as avaliações realizadas, suas as notas e frequências, imprimindose transparência às ações acadêmicas e pedagógicas dos cursos.
O portal possibilita também o acesso ao módulo Extensão, onde pode-se
visualizar o calendário das atividades (cursos, eventos, etc.) e efetuarem suas inscrições,
além de outros serviços. Disponibiliza-se ainda o Sistema de Protocolo, onde o discente
tem acesso para, através do devido processo, requerer documentos, revisão de provas ou
notas, justificativas de faltas, entre outros serviços, com acompanhamento online de todos
os pareceres.
As tecnologias disponibilizadas pela Unit ao Curso oportunizam a seus discentes
e docentes o acesso ao Sistema Integrado de Bibliotecas – SIB, que disponibiliza uma
ferramenta de busca integrada - EDS. Por meio de uma única interface, alunos e
professores têm acesso a todo o conteúdo oferecido pelo SIB como livros impressos, ebooks, periódicos especializados e bases de dados, trabalhos de conclusão de curso,
dissertações e teses, acerca de assuntos sobre sua área de formação e/ou de interesse
diversos, bastando para isso acessar o site da Instituição, no ícone destinado a este fim.
Além destes aspectos, destaca-se a Biblioteca Virtual, como recurso disponibilizado aos
discentes e docentes, com acesso na IES e remoto, consolidando o acesso e a construção
do conhecimento.
Parceria existente entre a Unit e o Google, uma das maiores referencias de
tecnologia do mundo, oportuniza aos alunos e professores do Curso a utilização ilimitada
dos serviços do Google Apps for Education, integrado ao Magister. Com este convênio,
professores e alunos passam a ter acesso a versões ilimitadas do pacote educacional do
aplicativo, incluindo o Drive, Gmail, Calendário e Docs, entre outros, o que possibilita o
acesso às inovações e sua incorporação metodológica ao processo de ensino e
aprendizagem por meio de softwares colaborativos e da versatilidade proporcionada pela
utilização de chromebooks, notebooks, tablets e smartphones.
Ainda no âmbito desta parceria, a instituição disponibiliza aos alunos e
professores do curso inovadores ambientes de aprendizagem, como as salas do Tiradentes
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Learning Space/Sala do Google, que possibilitam a utilização de metodologias ativas para
a aprendizagem e onde os mesmos podem realizar pesquisas, estudos em um ambiente de
aprendizagem inovador e moderno tanto físico, mas também tecnológico.

5 AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM DISCENTE

5.1

Concepção da avaliação do processo de ensino e aprendizagem

A avaliação do processo de ensino e aprendizagem concebida para o Curso de
Medicina da Unit/AL, resguarda:
I - A contextualização da avaliação: a avaliação contextualiza estimula e
oportuniza ao discente a posicionar-se criticamente frente a determinadas questões,
abordadas em seus respectivos contextos. O processo e instrumentos utilizados buscam
atender ao princípio de verificação da aprendizagem discente, que é estimulado a
apresentar as competências desenvolvidas;
II - Avaliação como instrumento de aprendizagem: não serve o processo de
avaliação para punir ou premiar o aluno, e sim para averiguar a intensidade e/ou seu nível
de aprendizagem, a desenvolver estratégicas e a proceder intervenções pedagógicas que
possibilitem a superação das dificuldades observadas. Registre-se, porém, que o mérito
da aprendizagem, expressa em notas, é preservado como atestado da aprendizagem
necessária para a atuação técnica/profissional qualificada;
III - Ênfase na dimensão formativa do processo de avaliação: resguardadas as
necessidades de apreensão normativa de técnicas, conceitos e conteúdos, a avaliação é
orientada para sua dimensão formativa integral, com valorização da autonomia e
participação do aluno bem como do desenvolvimento de competências focadas em
possibilidades reais de intervenção profissional, para além das normas e conteúdos;
IV - Identificação e verificação de competências desenvolvidas: as avaliações
buscam contemplar a identificação de competências, previstas no planejamento das
disciplinas e unidades programáticas;
V - Avaliação como processo contínuo: a avaliação é desenvolvida como
processo formativo, assim, prevê vários momentos de verificação que possibilitam a
identificação de acertos que são ressaltados e de erros a serem são superados;
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VI - Avaliação como processo auxiliar da gestão da aprendizagem: a avaliação
deve ser concebida como meio de diagnóstico, identificação e acompanhamento do nível
de aprendizado dos estudantes no decorrer do seu percurso formativo, a partir dos
objetivos de aprendizagem, intencional e conscientemente, em conformidade com este
PPC, garantindo a geração de dados e informações, que possibilitem a pesquisa, o
diagnóstico e, por conseguinte, a gestão da aprendizagem, em prol do fortalecimento da
qualidade do processo pedagógico.

5.2

Avaliação do processo de ensino e aprendizagem

Considerando a concepção da avaliação do processo de ensino e aprendizagem do
Curso de Medicina e coerente com esta concepção, adotam-se os seguintes procedimentos
de avaliação:
O sistema de avaliação no processo ensino-aprendizagem busca conciliar a
concepção de formação humana desenvolvida com caráter processual e contínuo, com as
Diretrizes Curriculares Nacionais e as Normas Acadêmicas Institucionais, que são
avaliados continuamente pela Coordenação, pelo NDE e Colegiado de Curso.
Nessa direção, apresenta coerência com Projeto Pedagógico Institucional (PPI),
que defende os

princípios

e a sistematização da avaliação

do processo

ensino/aprendizagem e resguarda os aspectos da Contextualização e verificação da
aprendizagem, no qual o aluno deve ser estimulado a apresentar suas habilidades e
competências na aplicação de técnicas e metodologias de intervenção frente às situações
possíveis de atuação, posicionando-se criticamente nas questões sociais, culturais,
econômicas e políticas, que permeiam o cotidiano profissional.
Os instrumentos de verificação da aprendizagem servem para apurar o grau de
aprendizagem do aluno e as intervenções pedagógicas que devem ser adotadas para a
superação das dificuldades e dos desvios observados.
A avaliação pedagógica do aluno tem papel central tanto no estímulo do processo
de ensino e aprendizagem para o desenvolvimento de suas competências e habilidades
com autonomia e criticidade. Nesta direção, a avaliação desenvolve a integração dos
conhecimentos e práticas que são ensinadas e aprendidas, valendo-se de diferentes
metodologias disponíveis para avaliar as diferentes componentes e facetas das
competências esperadas do médico graduado pelo Curso de Medicina do Centro
Universitário Tiradentes. O sistema de avaliação foi planejado levando em consideração
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as três dimensões clássicas - cognitivas psicomotoras e afetiva/atitudinal - e a sistemática
de cálculo das notas que varia de acordo com a unidade curricular e está minuciosamente
descrito no regulamento de avaliação do curso divulgado ao corpo docente e discente
desde o primeiro dia de aula.
O planejamento, desenvolvimento e sustentabilidade de um sistema de avaliação
do estudante de Medicina exige alinhamento entre as competências a serem
desenvolvidas, as Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Graduação em
Medicina e os objetivos de aprendizagem nas diferentes fases do curso, para
fundamentarem e guiarem a escolha dos melhores métodos de ensino/aprendizagem e os
métodos que compõe o sistema de avaliação.
O sistema de avaliação acompanha o processo de ensino e aprendizagem em
construção, acompanhamento e avaliação contínua, por sua natureza dinâmica,
desencadeado no efetivo sucesso na área médica através de um consistente e permanente
“feedback” e ajuste, oriundo, dentre outras fontes, dos próprios recursos da avaliação do
programa (auto avaliação e avaliação externa). Desta forma, o sistema deve acompanhar
o processo de desenvolvimento do programa educacional.
A avaliação, para atingir sua finalidade educativa, deve ser coerente com os
princípios psicopedagógicos e sociais do processo de ensino-aprendizagem adotados.
Considerando as características particulares existentes no curso de medicina em seus
primeiros quatro anos e no internato médico (quinto e sexto ano) e o projeto pedagógico
do Curso de Medicina do Centro Universitário Tiradentes.
O desenvolvimento de competência e capacidade profissional acontece de maneira
progressiva e num crescente de aquisição de conhecimento, habilidades e atitudes. Nos
anos iniciais do curso, existe um componente importante de conhecimento das ciências
básicas aplicadas à clínica e progressivamente cresce o componente de prática médica,
que agora tem a sustentação das ciências básicas, especialmente a princípios de
farmacologia, fisiopatologia e epidemiologia clínica que são a base do raciocínio clínico
e dos processos de tomada de decisão no cuidado do indivíduo e da comunidade. A figura
abaixo representa de forma simplificada esse movimento que existe e faz parte do
processo de integração das diferentes disciplinas no currículo que utiliza aprendizagem
baseada em problemas como o proposto para o Curso de Medicina da Unit/Alagoas.
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Representação esquemática da dinâmica de interação entre as ciências básicas e
clínicas num currículo integrado.

A avaliação, portanto, deve respeitar e valorizar esse processo de aprendizado
integrado, tal como ocorre na vida real, onde o futuro médico deverá atuar.
O desenho curricular tem características comuns do primeiro ao quarto ano, que
incluem atividades em tutoriais da aprendizagem baseada em problemas que são
compostas também pelas conferências do módulo, e atividades práticas nos laboratórios
morfofuncionais. Esse seria o eixo curricular principal. Além deste temos também o eixo
de aprendizagem baseada na comunidade no contexto do Sistema Único de Saúde e o
eixo de competências de comunicação e atenção ao paciente, que congrega atividades de
comunicação interpessoal, técnicas de semiologia, procedimentos e técnicas importantes
para a prática médica, atendimento de pessoas e comunidades nos diferentes cenários de
prática do curso de medicina (escolas, creches, domicílio, unidade de saúde da família,
ambulatórios, hospitais gerais e serviços de pronto atendimento e urgências e
emergências).
O sistema de avaliação contempla a avaliação de conhecimento, habilidades e
atitudes no contexto das competências esperados do futuro médico, sempre respeitando o
nível do aprendiz. A avaliação é desenvolvida de acordo com as características de cada
componente curricular segundo sua finalidade mais relevante: Avaliação Formativa
e/ou Somativa.
A avaliação Formativa é aquela que tem como finalidade principal prover
“feedback” construtivo para o aluno durante o seu treinamento. Consiste no
acompanhamento contínuo e sistemático do processo de aprendizagem do estudante com
nota expressa em uma escala de 0 (zero) a 10 (dez) pontos e tem como finalidade de
melhorar a qualidade da aprendizagem do aluno e a avaliação Somativa decide sobre
quem deve progredir ou não. É usada para certificação do indivíduo. Consiste na
verificação, ao final de cada unidade curricular, core discipline, habilidades profissionais,
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módulo ou período letivo, dos conhecimentos, habilidades e competências incorporados
até aquele momento com nota expressa em uma escala de 0 (zero) a 10 (dez) pontos.
As técnicas utilizadas no Curso de Medicina levando em consideração o sistema
formativo e somativa são:
Nos tutoriais do primeiro ao oitavo período é aplicada a avaliação do aluno pelo
tutor, por ele mesmo (auto avaliação) e pelos pares. Além disso, haverá uma avaliação de
conhecimento teórico e das práticas do morfofuncional no contexto do tema do Módulo
de PBL. Neste sentido a avaliação formativa e a cada sessão tutorial representa um
instrumento que sinaliza o aluno a refletir sobre o seu desempenho e melhorar
progressivamente.
Nas habilidades Clínicas a avaliação formativa é feita através de atividades Práticas
Contínuas – com registro em formulário da participação efetiva e contínua nas atividades
práticas planejadas e executadas enfocando atitudes, habilidades e cognição. A avaliação
somativa é realizada através de duas avaliações práticas e ao final do semestre é realizado
o Exame Clínico Estruturado por objetivo (OSCE) – uso de estações com emprego do
paciente ator e uso de recursos como exames laboratoriais, peças anatômicas, imagens
entre outros.
Nas habilidades profissionais de comunicação é utilizado na avaliação formativa
o portfólio ou trabalhos individuais ou em grupos e avaliação somativa, prática tipo
OSCE articulado com as habilidades clínicas e avaliação prática de simulação duas vezes
no semestre.
As

habilidades

profissionais

informática,

laboratoriais,

terapêuticas

e

interpretação clínica utilizam como avaliação formativa além da participação
individual e em grupo nas atividades em sala de aula, os trabalhos individuais ou em
grupos e a avaliação somativa através de prova cognitiva ao final do período.
Nas habilidades de técnicas cirúrgicas a avaliação Formativa realiza-se por
meio de atividades Práticas Contínuas – com registro em formulário da participação
efetiva e contínua nas atividades práticas planejadas e executadas enfocando três aspetos:
atitudes, habilidades e cognição e a avaliação Somativa por meio de provas cognitivas
e/ou práticas das habilidades cirúrgicas – realizadas, pelo menos, duas vezes no semestre
com a finalidade de verificar os conhecimentos teórico-práticos adquiridos.
A avaliação nas habilidades Profissionais ambulatoriais é feita através da
avaliação formativa observando a assiduidade, pontualidade, vestuário, atitude,
comunicação e habilidades propedêuticas e avaliação somativa de temas pertinentes
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abordados em cada especialidade no final do semestre e avaliação prática empregando o
mini-CEX.
Na IESC a avaliação formativa dos alunos na comunidade é realizada baseandose nas narrativas das práticas vivenciadas. Ao narrar, reconstruímos o mundo vivido.
E, mais do que isso, dotamos os fatos e vivências narrados de sentidos e significados.
Quando narramos, fazemos inevitáveis recortes que não necessariamente nos obrigam a
perder o contexto, mas que destacam aquilo que nos pareceu relevante. O emprego desta
metodologia tem ganhado espaço na medicina e é uma excelente opção para cenários de
prática em que as interações com indivíduos e comunidade é privilegiadas; Portfólio
reflexivo: A utilização da estratégia portfólio reflexivo no processo de ensinoaprendizagem privilegia o pensamento pedagógico reflexivo, pois dá oportunidade ao
estudante para refletir, identificar suas dificuldades, fazer autoavaliação de seu
desempenho e assim regular a sua própria aprendizagem. A avaliação somativa é feita
sobre o conhecimento relacionado a temática desenvolvida durante o semestre, sempre
com foco nos objetivos do curso, ações e legislações públicas de saúde e epidemiologia.
Apresentações de trabalhos em grupo no final de cada etapa relatando a experiência
dos grupos numa oficina que reúne todos os trabalhos desenvolvidos junto à comunidade
durante o semestre também é uma forma de avaliação empregada.
A avaliação no internato privilegia a avaliação do desempenho clínico e do fazer
próprio da profissão médica. Os alunos em cada estágio serão submetidos à avaliação
formativa que leva em conta a pontualidade, relação interpessoal com o grupo do estágio,
preceptores e outros profissionais, relação com o paciente, comunicação, vestuário, uso
do prontuário médico e práticas de habilidades propedêuticas. Nela é realizado feedback
periódico visando a melhoria do desempenho formativo do interno. A avaliação
somativa é feita através de prova cognitiva e prática através de técnicas como a mini
avaliação clínica (Mini-Cex). No Mini-Cex o estudante é observado e avaliado durante
um encontro clínico. O Mini-Cex é um instrumento capaz de avaliar a prática clínica em
múltiplas dimensões e que pretende avaliar o estudante durante a prática clínica, em
ambientes reais com pacientes reais. A atividade pressupõe que o avaliador esteja
preparado para dar “feedback” imediato sobre o desempenho do estudante. O docente, o
médico assistente e até um residente (terceiro ou quarto ano) poderá conduzir um
MiniCex, desde que esteja devidamente treinado. É necessário obter um consentimento
verbal do paciente antes da avaliação começar. O tempo de observação de cada encontro
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não deve durar mais que 15 minutos. Às vezes um pouco mais demorado se o paciente
for um caso novo. O “feedback “não deve demorar mais que 5 minutos.
A métrica e fórmulas das avaliações encontram-se no regulamento de avaliação
do curso.
Para os estágios supervisionados e para o TCC os parâmetros, critérios e
indicadores de avaliação estão contemplados nos seus respectivos regulamentos.
Ressalta-se que a reavalição não é válida para as avaliações das disciplinas de
Estágio e Trabalho de Conclusão de Curso - TCC e ainda para as que envolvam
situações especiais devido às especificidades da metodologia de ensino e avaliação.
O regulamento do curso de medicina normatiza que será considerado reprovado o
estudante que apresentar frequência inferior a 75% nas aulas e demais atividades
programadas ou obtiver média de aproveitamento final inferior a 6 (seis).
A Instituição através do regulamento de avaliação, oportuniza ao aluno o direito
de segunda chamada por justificativa regulamentada e comprovada, a realização de uma
reavaliação e ainda uma ultima oportunidade de reavaliar a médial final através de um
acompanhamento em 5 encontros com professor e uma avaliação que se dá o nome de
aceleração.

5.3

Exame Nacional de Desempenho de Estudantes - ENADE

O Exame Nacional de Desempenho de Estudantes - ENADE integra o Sistema
Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES, constitui elemento balizador da
qualidade da educação superior e é considerando como um dos principais indicadores de
qualidade da formação acadêmica e profissional no âmbito da Unit/AL e do Curso de
Medicina.
No Curso de Medicina da Unit/AL o ENADE é componente curricular
obrigatório, realizado considerando o enquadramento do aluno como ingressante ou
concluinte, a partir de seu ciclo avaliativo. A participação do estudante no exame constará
no seu histórico escolar, bem como sua dispensa em relação ao mesmo pelo MEC, quando
for o caso.
O Inep/MEC procede a realização do exame e avaliação dos discentes
participantes a partir da inscrição dos alunos habilitados ao exame, realizada pela
Coordenação do Curso, com o suporte da Assessoria do Projeto Enade.
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Visando conscientizar os alunos da importância do Enade e dar aos mesmos todo
o apoio e suporte necessário para a realização do Exame, o Centro Universitário
Tiradentes implantou o Projeto ENADE constituído de ações e atividades que envolvem
gestores acadêmico e administrativos, coordenações e NDE’s dos cursos, docentes e
discentes, com orientação e suporte nos aspectos acadêmicos, pedagógicos e
psicológicos. O grande objetivo deste projeto é oportunizar aos discentes todas as
condições para que os mesmos participem do Enade de sorte a evidenciarem as
competências desenvolvidas ao longo de sua formação acadêmica e profissional.
A partir dos resultados do Enade, a Coordenação, o NDE e os professores do
Curso de Medicina realizarão análise das informações disponibilizadas pelo Inep no
Relatório de Área, do Curso e da Instituição, bem como daquelas advindas do
Questionário Socioeconômico, sempre com a finalidade de identificar as fragilidades e
potencialidades, na perspectiva implementar ações que oportunizem o desenvolvimento
de uma aprendizagem plenamente sintonizada ao desenvolvimento das competências
requeridas pela profissão, pelo mercado de trabalho e pela sociedade.

6 GESTÃO DO CURSO E PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO INTERNA E
EXTERNA

6.1

Articulação da autoavaliação do curso com autoavaliação institucional

Com o objetivo de instaurar um processo sistemático e contínuo de
autoconhecimento e melhoria do seu desempenho acadêmico, o Centro Universitário
Tiradentes, vem realizando desde 2007 o seu processo de autoavaliação, viabilizando,
assim, a formulação de um diagnóstico que se reverte em implementação de ajustes e
melhorias da IES e seus Cursos.
A Avaliação Institucional e do Curso é entendida como um processo criativo de
autocrítica da Instituição como política de auto avaliar-se para garantir a qualidade da
ação formativa e para prestar contas à sociedade da consonância dessa ação com as
demandas científicas e sociais da atualidade. O processo de Avaliação possibilita a
Instituição mensurar a qualidade dos serviços educacionais prestados a comunidade
acadêmica e a implementação de estratégias que visem o aprimoramento de suas
atividades.
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Para tanto, foi instituída por ato do Reitor, a Comissão Própria de Avaliação –
CPA, composta de seis membros representando docentes, discentes, coordenadores,
técnico-administrativo e sociedade civil organizada. A CPA institui e disciplina as ações
e procedimentos de auto avaliação institucional, e tem por objetivos promover meios e
formas de coleta e análise de dados sobre a instituição e seus cursos, em seus diversos
âmbitos; instituir instrumentos e procedimentos de avaliação institucional interna;
contribuir com o realinhamento de ações políticas e programas acadêmicos e
institucionais com vistas à melhoria contínua da qualidade dos serviços prestados;
possibilitar a constituição de banco de dados de forma a subsidiar decisões estratégicas
do corpo e órgãos diretivos da instituição; subsidiar os setores da instituição no
fornecimento de informações solicitadas pelos órgãos oficiais.
A avaliação é realizada através da elaboração e aplicação de questionários
eletrônicos para aferição da efetividade dos procedimentos acadêmicos e administrativos
nas relações da estrutura administrativo organizacional, da função do coordenador, do
apoio didático-pedagógico, da biblioteca, dos laboratórios, das secretarias e das condições
gerais da instituição com todos os segmentos partícipes e consequentemente do Projeto
Pedagógico do Curso.
O processo de auto avaliação é constituído pela Avaliação Institucional, realizada
bianualmente e pela Avaliação Nominal Docente e Avaliação da Gestão Acadêmica,
sendo estas duas realizadas semestralmente.
A Avaliação Institucional é realizada através de questionários específicos para
cada segmento da comunidade acadêmica (discentes, docentes, coordenadores e
funcionários técnico-administrativos), em sistema eletrônico, é de caráter voluntário e
observa um percentual mínimo de 20% da amostra por segmento, com a finalidade de
aferir a eficiência e a eficácia dos procedimentos administrativos, organizacionais e
acadêmicos. Com duração de dois anos, tempo para implementação das medidas
propostas para reverter os pontos críticos, o processo foi aprimorado com a reestruturação
da metodologia de avaliação, revisão dos instrumentos e redefinição da amostra.
A Avaliação Nominal Docente e a Avaliação da Gestão Acadêmica visam avaliar
aspectos referentes à prática docente e a gestão acadêmico-administrativa do Curso, sendo
realizada em sistema eletrônico ao final de cada semestre pelos discentes.
Os resultados preliminares da avaliação interna são encaminhados aos órgãos da
Administração Superior do Centro Universitário e demais interessados, para análise e
proposição dos encaminhamentos necessários a melhoria ou aprimoramento dos
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processos e serviços institucionais. Uma vez sistematizados os dados encaminhados pelos
setores, são elaborados os relatórios (geral, por curso ou setor/área) e estes são
amplamente divulgados junto à comunidade acadêmica.
Os insumos gerados a partir dessas avaliações são objeto de reflexão, discussão e
planejamento de ações visando a melhoria e a correção das fragilidades identificadas. Este
processo, envolve a Coordenação, o NDE e o Colegiado do Curso, bem como alunos e
colaboradores técnico-administrativos que podem contribuir com a sugestão de propostas
de melhoria.
Essas avaliações permitem diagnosticar a atuação pedagógica dos docentes e a
gestão acadêmico-administrativa dos coordenadores de curso, cujos resultados das
avaliações são sistematizados, analisados e discutidos com todos os atores participantes
do processo, sendo planejadas estratégias e ações (Planos de Ação) que contribuam para
a melhoria dos serviços educacionais prestados pela instituição.
É válido ressaltar que os professores também são avaliados pelas respectivas
Coordenações de Cursos. Estas observam os seguintes indicadores: elaboração do plano
de curso; cumprimento do conteúdo programático; pontualidade e assiduidade; utilização
de recursos didáticos e multimídia; escrituração do diário de classe e entrega dos diários
eletrônicos; pontualidade na entrega dos trabalhos acadêmicos; atividades de pesquisa;
atividades de extensão; participação em eventos; atendimento as solicitações do curso;
relacionamento com os discentes.
Nesse sentido, as dificuldades evidenciadas são trabalhadas pela Coordenação e
NDE do Curso de Medicina, que orientam os professores com vistas ao aprimoramento
de suas atividades, promovem cursos de aperfeiçoamento e dão suporte nas fragilidades
didático-pedagógicas, mobilizando os setores de suporte a prática docente – NDD,
NAPPS e NAPED.
Além dos resultados dessas avaliações, o desenvolvimento deste PPC, a
integralização de seu currículo, a prática didático-pedagógica docentes, os resultados da
aprendizagem discente, são objeto das reflexões, análises e porposições realizadas nas
reuniões promovidoas pela Coordenação, NDE, Colegiado, corpo docente e discente do
Curso de Medicina, direção e técnicos dos diversos setores envolvidos com o curso,
objetivando identificar aspectos a melhorar e planejar novas estratégias e ações, visando
o aprimoramento das atividades acadêmicas e administrativas necessárias ao atendimento
das expectativas da comunidade docente e discente.
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Aspectos como a concepção, objetivos, perfil profissiográfico, currículo, ementas,
conteúdos, metodologias de ensino e avaliação, bibliografia, recursos didáticos,
laboratórios e infraestrutura física e recursos humanos, são discutidos semestralmente por
todos que fazem o Curso de Medicina, quando são planejadas ações e estratégias
necessárias ao aprimoramento do curso visando a consecução de seus objetivos.
A Pró-Reitoria de Graduação também realiza avaliação de desempenho dos
coordenadores de curso, cabendo-lhe ainda a análise, implantação de modelos
acadêmicos, desenvolvimento de capacitações, tecnologias educacionais, organização de
Jornadas Pedagógicas, acompanhamento e atualizações do Projeto Pedagógico
Institucional e Projeto Pedagógico de Curso junto às coordenações, garantindo qualidade
e adequação às diretrizes curriculares e normas institucionais.
O comprometimento de todos com o Projeto Pedagógico é obtido através de uma
ampla divulgação do seu conteúdo nas discussões, encontros, reuniões e na própria
dinâmica do Projeto do Curso, buscando cada vez mais a participação, o envolvimento
dos professores e dos alunos quanto à conduta pedagógica e acadêmica mais adequada
para alcançar os objetivos propostos.
O envolvimento da comunidade acadêmica no processo de construção, avaliação,
atualização e aprimoramento do PPC vêm imbuídos do entendimento de que a
participação possibilita o aperfeiçoamento do mesmo. Nessa direção, cabe ao NDE, a
partir da dinâmica em que o Projeto Pedagógico é vivenciado, acompanhar a sua
efetivação e coerência junto ao Plano de Desenvolvimento Institucional e Projeto
Pedagógico Institucional, constituindo-se etapa fundamental para o processo de
aprimoramento.
A divulgação, socialização e transparência do PPC contribuem para criação de
consciência e ética profissional, no aluno e no professor, levando-os a compreender que
fazem parte da Instituição e a desenvolver ações coadunadas ao que preconiza o referido
documento.
Essas ações visam à coerência dos objetivos e princípios preconizados e sua
consonância com o Projeto Pedagógico Institucional (PPI), as Diretrizes Curriculares
Nacionais e as reflexões empreendidas com base nos relatórios de avaliação externa, além
de formar profissionais comprometidos com o desenvolvimento econômico, social e
político do Estado, da Região e do País.

6.2

Ações decorrentes dos processos de avaliação do curso
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A Unit/AL e o Curso de Medicina consideram que a análise dos resultados tanto
da avaliação interna (Avaliação Institucional, Avaliação Nominal Docente e Avaliação
da Gestão Acadêmica) quanto das avaliações externas (Reconhecimento ou Renovação
de Reconhecimento, ENADE, Conceito Preliminar do Curso) e o planejamento de ações
em razão desses resultados, são essenciais para o aperfeiçoamento e melhoria da
qualidade da formação ofertada.
Respaldando o compromisso assumido pela Unit/AL de sedimentar a cultura de
planejamento, registro e avaliação, em atendimento às Diretrizes para a Avaliação
estabelecidas pelo SINAES, corroborada pela CPA, os processos avaliativos internos e
externos são entendidos no âmbito do Curso de Medicina como importantes subsídios
para o redirecionamento das ações desenvolvidas e para a formulação/atualização da
proposta pedagógica do curso, das ações acadêmico-administrativas e da prática didáticopedagógica, devendo, pois, se constituir em processo contínuo.
Os resultados dessas avaliações são sistematizados e disponibilizados pela CPA
no portal Magister aos alunos e docentes e amplamente divulgados pela instituição e pelo
Curso.
Os insumos gerados a partir dos resultados das avaliações são objeto da reflexão,
discussão e planejamento de ações, envolvendo gestores, professores, colaboradores
técnico-administrativos e alunos, ensejando a elaboração de Planos de Ação visando a
consolidação dos aspectos positivos e superação das fragilidades.
Neste sentido, antes do inicio de cada semestre letivo e com o suporte do NDD,
NAPED e NAPPS, o Curso de Medicina mobiliza seus gestores, docentes, técnico
administrativos visando o planejamento dessas ações e engajando a todos em seu processo
de desenvolvimento.
Essas iniciativas vêm oportunizando a Unit/AL e ao Curso de Medicina o
aprimoramento de suas atividades, conforme demonstram a evolução dos resultados
gerados pelas avaliações após a implantação das ações propostas.

7 CORPO SOCIAL DO CURSO
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7.1

Corpo docente
O Curso de Medicina UNIT –AL é um curso jovem, iniciado há 5 anos, mas com

uma proposta bastante interessante, moderna tendo como base as metodologias ativas
para ensino e aprendizagem na sua totalidade, metodologia esta, inovadora, flexível e com
acessibilidade diferenciada. Assim, é totalmente compatível que, professores novos em
idade, modernos em atitudes e com coragem para novos desafios tenham sido atraídos
por este curso de medicina. Estes professores cheios de ideias e ideais, totalmente
adaptados a esta metodologia inovadora formam um corpo docente pró ativo, com melhor
interação entre os alunos, muito motivados para enfrentar as mudanças que se façam
necessárias para o curso na sua evolução. Motivados para desafios não somente para o
ensino, mas também para a pesquisa extensão e todos os outros eventos que possam
garantir um cenário acadêmico integrado entre gestão do Curso, corpo docente e corpo
discente. Este Staff de professores, é sem dúvida, a promessa de crescimento positivo em
se tratando de recursos humanos acadêmico, em paralelo com a evolução do Curso.
O corpo docente do Curso de Medicina é constituído por profissionais dotados de
experiência e conhecimento nas áreas que lecionam e a sua seleção leva em consideração
a formação acadêmica e a titulação, bem como o aproveitamento das experiências
profissionais no exercício de cargos ou funções relativas ao universo do campo de
trabalho que o curso está inserido, valorizando o saber prático, teórico e especializado
que contribui de forma significativa para a formação do perfil desejado do egresso do
curso.
O corpo docente do curso de MEDICINA da Unit/AL possui titulação acadêmica,
está comprometido com os objetivos do curso e perfil do egresso, é participante ativo
junto, seja como orientadores de iniciação científica, TCC, orientação de trabalhos
apresentados em congressos e outros eventos científicos, seja coordenando Ligas e
projetos de extensão. Dessa forma, o curso possui um corpo docente qualificado,
participante que se relaciona através da linguagem contemporânea do aluno de graduação
superior de hoje, assim, esse movimentos e interassão docente/discente vem implicando
positivamente na qualidade da formação ofertada e na qualificação dos discentes futuros
egressos.
Em relação ao regime de trabalho, do corpo docente do curso é
predominantemente em tempo parcial ou integral. Desse modo, o curso de Medicina é
composto por um corpo docente que possui dedicação à docência e possui disponibilidade
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para o atendimento aos discentes, bem como o desenvolvimento de outras atividades
imprescindíveis a formação acadêmica e profissional e ao desenvolvimento deste PPC.
Dentre as atividades extraclasses exercidas pelos docentes do curso estão o
desenvolvimento de pesquisa e atividades de extensão; orientação de trabalhos
acadêmicos; orientação de estágios; orientação de mentores; organização de eventos;
participação no NDE; atividades no IESC, atividades no Centro de Simulação Realística,
gestão acadêmica, dentre outras.
O corpo docente atua de acordo com a aderência à pesquisa e atuação profissional,
tal enfoque se dá em razão da necessidade de constante avaliação dos conteúdos dos
componentes curriculares, propiciando atividades pedagógicas e práticas direcionadas
para a importância da atuação profissional e acadêmica do discente da disciplina. Tal
metodologia vem se mostrando com uma prática exitosa, pois promove o raciocínio
crítico e reflexivo do discente próximo a realidade prática. Os docentes também
participam semestralmente do programa de atualização do acervo, indicando a aquisição
de literatura pertinente e atualizada, ao passo que incentivam a utilização da bibliografia
sugerida.
Assim sendo, o Curso de Medicina da UNIT/AL consolida seu corpo docente
tendo como premissa o alinhamento entre a formação e qualificação docente, suas
experiências profissionais e acadêmicas e as disciplinas sob sua responsabilidade.
Acrescente-se que o corpo docente do curso compõe-se de professores que
desenvolvem e estimulam a pesquisa, a extensão e a produção do conhecimento. Todos
os professores que compõem o corpo docente do curso possuem experiência (profissional
e/ou acadêmica) na área de formação.
Essa experiência profissional vem oportunizando a contextualização do ensino,
sua atualização, interação e conexão com problemas práticos relacionados ao exercício
profissional, a articulação entre teoria e prática e a retroalimentação do ensino e da
formação acadêmica a partir das experiências profissionais concretas e das demandas
vivenciadas no mundo do trabalho.
Em relação ao magistério superior, destaque-se que o corpo docente do curso
possui experiência na docência no ensino superior, elemento importante que muito vem
contribuindo para que o curso dê consecução aos objetivos propostos neste PPC, para o
desenvolvimento do perfil do formando, para a aquisição das competências inerentes ao
perfil profissional que se deseja formar e para o processo de ensino e aprendizagem. Tal
experiência facilita a identificação de dificuldade discentes e permite o desenvolvimento
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de atividades específicas e diversificadas direcionadas a essas dificuldade. A experiência
docente no ensino superior também propicia o exercício da liderança junto a seus pares,
além do destaque e reconhecimento de vários docentes que integram o curso pelo
contributo e legado acadêmico.
O Centro Universitário Tiradentes dispõe de um Plano de Carreira do Magistério
Superior - PCMS, cujo objetivo é estimular o corpo docente ao exercício qualificado do
magistério superiore apoiá-lo no seu crescimento profissional de modo a garantir a
autonomia didático-científica do Centro Universitário Tiradentes, conforme a legislação
em vigor.
O PCMS contempla ascensão profissional horizontal (promoção sem mudar de
função, entretanto com aumento nos rendimentos) e vertical (crescimento profissional em
cargo e rendimento), observando os aspectos de qualificação profissional e dedicação à
instituição - tempo de atividade como professor na IES.
A Unit/AL dispõe também de uma Politítica de Capacitação e Qualificação
Docente. Esta Política tem por objetivos: contribuir para a melhoria do processo
educacional da Instituição visando aperfeiçoar cada vez mais as atividades desenvolvidas
por seus docentes; estimular a qualificação e o aperfeiçoamento contínuo do Corpo
Docente da Instituição para aprimoramento de práticas educacionais ativas e inovadoras;
contribuir para o aprimoramento do trabalho docente, fortalecendo vínculos entre os
professores e os saberes científico-pedagógicos; indicar as formas de apoio institucional
ao Corpo Docente quanto a qualificação e aperfeiçoamento contínuo; favorecer a criação
de novos ambientes de aprendizagem, que conduzem docentes e discentes em direção a
práticas pedagógicas capazes de ressignificar a aprendizagem; possibilitar acesso dos
docentes a informações, métodos, tecnologias educacionais/pedagógicas modernas;
contribuir para o desenvolvimento Institucional; estimular a participação de docentes em
atividades internas e externas de qualificação e aperfeiçoamento; estimular a formação
pós-graduada dos seus docentes.
Esta Política é materializada a partir das iniciativas institucionais voltadas a
formação e capacitação interna ― com destaque para as Jornadas Pedagógicas, oficinas,
wokshops, dentre outras atividades voltadas a capacitação docente; capacitação externa
― com apoio para a participação de professores em atividades externas que contribuam
com o aprimoramento de sua prática docente; e, através do estimulo para que os docentes
sigam seus estudos em nível de pós-graduação (stricto sensu) ― com a conceção de bolsas
ou descontos para que os docentes possam realizar seus mestrados e doutorados.
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Há ainda a Política de Apoio Pedagógico que institui as diretrizes relativas ao
atendimento e acompanhamento do processo de ensino e aprendizagem através do
assessoramento didático-pedagógicos a docentes, discentes e gestores acadêmicos.
Esta Política tem por objetivo nortear o aprimoramento do trabalho pedagógico,
do processo de ensino e aprendizagem e dos Projetos Pedagógicos no âmbito dos cursos
de graduação e pós-graduação da instituição, de sorte a contribuir para a consecução dos
objetivos institucionais e de seus cursos, expressos no Plano de Desenvolvimento
Institucional, Projeto Pedagógico Institucional, Projetos Pedagógicos de Curso, assim
como nas Políticas da instituição.
Ressalte-se que o corpo docente da Unit/AL e do Curso de MEDICINA, conta
com o suporte do NDD, NUAP e NAPPS, para o planejamento, desenvolvimento,
avaliação e aprimoramento de sua prática didático-pedagógica.

7.1.1 Formas de acompanhamento e avaliação do planejamento e execução do
trabalho docente

A

prática

e

atuação

docente

configuram

momentos

essenciais

do

desenvolvimento da proposta pedagógica da instituição, do Curso de MEDICINA e das
ações a ela inerentes, de sorte que a consecução dos objetivos do curso e da aprendizagem,
a constituição do perfil do egresso, o desenvolvimento de competências, passam pelo
planejamento e execução do trabalho docente e neste sentido demandam formas de
acompanhamento e avaliação.
No Centro Universitário Tiradentes e no Curso de MEDICINA, o trabalho
docente é realizado em conformidade com o PPI, este PPC, os Planos de Ensino e
Aprendizagem – PEA’s observando a legislação e regulamentação educacional e as
políticas e normas da instituição.
Os docentes têm o desenvolvimento de suas ações coordenadas pela Pró-Reitoria
de Graduação e Coordenações de Curso. Cabe ao Núcleo de Desenvolvimento Docente NDD realizar atividades voltadas ao desenvolvimento do corpo docente em termos de
formação continuada e capacitação de professores. Ao Núcleo de Apoio Pedagógico –
NUAP, compete disponibilizar-lhes apoio, assistência, orientação, supervisão e
acompanhamento pedagógicos para a prática docente. Já o

Núcleo de Apoio

Psicopedagógico e Social – NAPPS, disponibiliza-lhes suporte psicopedagógico,
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psicológico e social, no sentido de contribuir para a interação professor-aluno e o pleno
desenvolvimento do trabalho docente.
O NDD é composto por três professores da instituição com atuação destacada
entre os docentes da Unit/AL e devidamente capacitados para o desenvolvimento de suas
ações, bem como por três pedagogas que desenvolvem ações em sua área de atuação
visando a assistência pedagógica ao trabalho docente. O NAPED é comporto por uma
equipe pedagógica que disponibiliza suporte especializado em termos didáticopedagógico aos docentes. O NAPPS é composto por uma psicopedagoga, uma psicóloga
e uma assistente social, oportunizando aos professore o suporte especializado em suas
demandas de ordem psicopedagógica e social.
Através de sua Política de Capacitação e Qualificação Docente a instituição
oportuniza a formação continuada aos docentes através de jornadas pedagógicas, oficinas,
encontros, workshops, proporcionado aos professores de forma contínua e sistemática, e
em sintonia com os Projetos Pedagógicos e as necessidades da formação, sua capacitação
e atualização para a condução do processo de ensino e aprendizagem.
Através da Política de Apoio Pedagógico oportuniza-se ao corpo docente do Curso
o atendimento e acompanhamento do processo de ensino e aprendizagem desenvolvido,
através do assessoramento didático-pedagógicos os mesmos. Esta Política norteia o
aprimoramento do trabalho pedagógico, do processo de ensino e aprendizagem e deste
Projeto Pedagógico, contribuindo para a consecução dos objetivos do curso a partir do
aprimoramente do trabalho docente.
O acompanhamento e apoio ao trabalho docente é periodicamente
retroalimentado a partir dos insumos advindos da avaliação externa e de seus indicadores
(CC, Enade, CPC), bem como da avaliação interna, sobretudo da Avaliação Nominal
Docente que é realizada em cada semestre letivo, bem como dos resultados do
desempenho da aprendizagem discente.
A partir dos insumos dessas avaliações os Coordenadores, Núcleos Docentes
Estruturantes, Colegiados dos Cursos, NDD, NUAP, NAPPS, dedicam-se a reflexão,
análise, avaliação e planejamento de ações acadêmicas e pedagógicas que possam ser
incorporadas ao trabalho docente, aperfeiçoando-o e tornando mais efetivas as atividades
didáticas e de avaliação do processo ensino e aprendizagem.
Dessa forma, a Unit/AL e o Curso de MEDICINA implementam um conjunto
de iniciativas que, de forma sistemática, contribuem para o desenvolvimento das
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atividades docentes, auxiliando nas dificuldades apresentadas, favorecendo, assim, a
qualificação contínua do processo ensino aprendizagem.

7.1.2

Quadro docente do curso

Quadro 3- Docente do Curso de Medicina, titulação e regime de trabalho
DOCENTE
Adão Cardoso do Nascimento Junior
Adeline Soraya de Oliveira da Paz Menezes
Albani de Barros
Albérico José de Moura Saldanha Filho
Alessandra Maria Tavares Malheiros
Alfredo Aurélio Marinho Rosa
Aline dos Santos Carvalho
Allan Mike Vieira Brasil
Amanda Katielly F. S. Gusmão
Ana Angélica Freire Chagas
Ana Carolina do Nascimento Calles
Ana Carolina Pastl Pontes
Ana Flávia R. Leão Melro
Ana Marlusia Alves Bomfim
Ana Paula de Souza Pinto
Ana Paula Figueiroa Tenório de Carvalho
Ana Raquel de Carvalho Mourão
Anacassia Fonseca de Lima
Anderson Feitosa Lisboa Castro
Anderson Tino de Carvalho
André Fernando de Oliveira Fermoseli
André Luiz Ramires Seabra
Anna Cristina de Freitas C. Barros Lima
Anne Danielle Lima Barroso
Anne Rose Marques dos Santos
Ariadne Cavalcante Guerrera
Ariana de Alencar Goncalves do Amaral
Arnon Castro Alves Filho
Artur de Holanda Paes Pinto
Benigna Fortes Cavalcanti de Macedo
Bernardo Lucena Neto
Bertine Mota Malta Brandão Nunes
Camille Lemos Cavalcanti Wanderley

TITULAÇÃO
Especialista
Mestre
Doutor
Mestre
Especialista
Especialista
Mestre
Mestre
Especialista
Especialista
Doutor
Especialista
Especialista
Doutor
Mestre
Especialista
Mestre
Mestre
Especialista
Especialista
Doutor
Mestre
Especialista
Especialista
Especialista
Especialista
Mestre
Especialista
Especialista
Especialista
Mestre
Especialista
Mestre

REGIME DE
TRABALHO
Horista
Parcial
Integral
Horista
Horista
Parcial
Integral
Integral
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Integral
Parcial
Horista
Horista
Parcial
Horista
Integral
Parcial
Parcial
Integral
Horista
Parcial
Parcial
Integral
Integral
Parcial
Horista
Integral
Horista
Integral
Parcial
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Carla Cristina Santos Sena Bastos
Carla Santos de Lima
Carlos Daniel Passos Lobo
Carolina Fioretto Torres
Cesário da Silva Souza
Christiane Bulhões Barros Melo Silva
Cinthya Pereira Leite Costa de Araujo
Clarissa Carvalho de Miranda Valoes
Cláudia Virgínia de Carvalho Cerqueira
Claudio Fernando Rodrigues Soriano
Clésia Abreu Figueiredo B. Bernardo
Cristiane Monteiro da Cruz
Cristiano Ribeiro de Lima
Daniel Pacheco da Costa
Daniela Martins Lessa Barreto
Daniele Gonçalves Bezerra
Daniella Bezerra Duarte
Demétrius Lucena Sampaio
Denise Correia Ferreira Bertoni
Denise Maria Almeida Bandeira
Diogo Nilo Borba
Edoarda Vasco de A. Albuquerque
Eduardo Lima Barbosa
Eliane de Albuquerque Moura
Elias Beserra Bonifácio
Elizabeth Bacha
Erica Oliveira Alves Cardoso
Ernann Tenorio Albuquerque Filho
Fabiano Timbó Barbosa
Felipe de Figueiredo Zaccara
Fernando Antônio Pedrosa Fidelis
Francisca dos Santos Sobral
Francisco de Assis Costa
Genilda Leão da Silva
Gerson Odilon Pereira
Girlene Maria Ferreira de Melo Costa
Glauber Schettino da Silva
Graciliano Ramos Alencar do Nascimento
Grizelli Nunes Pedrosa
Gustavo Jambo Cantarelli
Halina Araujo Souza
Hélio Creder Bentes
Henrique Pereira Barros
Herbert Motta de Almeida

Especialista
Especialista
Mestre
Especialista
Doutor
Especialista
Mestre
Especialista
Mestre
Doutor
Especialista
Doutor
Doutor
Especialista
Mestre
Doutor
Mestre
Mestre
Mestre
Mestre
Especialista
Doutor
Especialista
Mestre
Especialista
Especialista
Especialista
Mestre
Doutor
Especialista
Mestre
Mestre
Doutor
Especialista
Especialista
Especialista
Mestre
Mestre
Especialista
Especialista
Especialista
Especialista
Mestre
Mestre

Parcial
Integral
Horista
Parcial
Parcial
Horista
Parcial
Integral
Horista
Horista
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Integral
Horista
Horista
Parcial
Parcial
Integral
Horista
Horista
Integral
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Integral
Parcial
Horista
Integral
Integral
Parcial
Parcial
Horista
Parcial
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Hiran Maia Vieira
Humberto de Araújo Tenório
Ianna de Araújo Leite
Igor Louis Ferreira Menegassi
Ivan do Nascimento da Silva
Ivana Florence Santana Pepe Pita
Jaim Simões de Oliveira
Jimycarlisson dos Santos Ramos
João Alves Albuquerque Filho
João Augusto Viana Goulart Filho
João Carlos de Melo Araújo
João Lourival de Souza Junior
João Paulo Lopes da Silva
José Antônio Morais Martins
José Diogo Rijo Cavalcante
José Edvilson Castro Brasil Junior
Juliana Aroxa Pereira Barbosa
Karine Caldas Pinto da Silva
Katharina Vidal de Negreiros Moura
Kátia Macário Santos Quintiliano
Kátia Moura Galvão
Kiev Gabriel Ferreira Neri
Larissa Acioli Pereira
Larissa Gomes de Carvalho Tomaz Flores
Leandro Valério Costa Batista
Lenildo de Oliveira Caldas Junior
Lilian Kerly Alves de Araújo Sampaio
Linda Concita Nunes Araújo
Lis Daniella Araújo Pinto Oliveira
Livia Costa de Albuquerque Machado
Lívia Maria Borges Amaral Tenorio
Lívia Pereira Nunes
Lívia Rodrigues Pinheiro Melon
Luana Novais Bomfim
Luana Thayse Barros de Lima
Lucas Novais Bomfim
Luisa Robalinho de Faria
Luiz Gustavo Omena Barbosa Silva
Lusitânia Maria de Barros
Macelle Bastos Rosa Marinho
Magda Maria Alécio Mota
Magna Regia Duarte Pereira
Manoel Correia de Araújo Sobrinho
Márcia Alves Pinto Loureiro

Especialista
Doutor
Especialista
Especialista
Mestre
Especialista
Doutor
Especialista
Especialista
Doutor
Mestre
Mestre
Especialista
Mestre
Especialista
Especialista
Mestre
Especialista
Mestre
Especialista
Especialista
Especialista
Especialista
Especialista
Especialista
Especialista
Especialista
Mestre
Especialista
Especialista
Especialista
Especialista
Especialista
Especialista
Especialista
Especialista
Mestre
Especialista
Especialista
Especialista
Especialista
Especialista
Mestre
Especialista

Parcial
Parcial
Parcial
Integral
Horista
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Horista
Parcial
Parcial
Integral
Integral
Parcial
Parcial
Horista
Horista
Parcial
Parcial
Horista
Integral
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Integral
Parcial
Parcial
Horista
Horista
Integral
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Horista
Horista
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Marcia Lucia Nogueira de Lima Barros
Marcos Antonio Cintra Junior
Marcos de Holanda Pessoa
Marcos Leonardo Farias Correia
Marcos Reis Gonçalves
Maria Alexsandra Eugenia da Silva
Maria Anilda dos Santos Araújo
Maria Carolina de Araújo Marques
Maria Celeste Campelo Diniz
Maria Deysiane Porto Araújo
Maria Dirlene Alves Ferreira
Maria do Carmo Borges Teixeira
Maria Helena Rosa da Silva
Maria Jackeline Caldas Costa
Maria Lopes Lamenha Lins
Maria Rita Webster de Moura
Maria Rosa da Silva
Mariane Soares Viegas Moura Rezende
Marina Feitosa Soares
Marina Viegas Moura Rezende Ribeiro
Marlene de Vasconcelos Moraes Alves
Marta Celeste de Oliveira Mesquita
Michelle Jacintha Cavalcante Oliveira
Mônica Melo Gomes do Nascimento
Nadja Romeiro dos Santos
Nilza Maria Martins Amaral
Patrícia Caldas de Oliveira
Patrícia Fernandes Magalhães
Patricia Monteiro Vasco de Almeida
Patrícia Pereira Nunes
Paula Mota Medeiros de Holanda
Paulo José Medeiros de Souza Costa
Paulo Roberto Torres Assunção
Pedro Henrique Simonard Santos
Priscila Alves da Silva
Raquel Lima Pedrosa
Regia Karlla Barbosa Ribeiro
Renata Brandão Leite
Renato Jabour Pennaforte
Renee Oliveira do Nascimento
Ricardo Jorge Pereira
Roberto Cordeiro de Andrade Teixeira
Rodolfo Figueiredo Alves Correa
Rodrigo Peixoto Campos

Mestre
Especialista
Especialista
Especialista
Especialista
Mestre
Doutor
Especialista
Mestre
Especialista
Especialista
Doutor
Mestre
Especialista
Especialista
Especialista
Mestre
Especialista
Especialista
Doutor
Especialista
Mestre
Doutor
Mestre
Mestre
Mestre
Especialista
Especialista
Mestre
Especialista
Mestre
Doutor
Mestre
Doutor
Especialista
Mestre
Especialista
Especialista
Mestre
Especialista
Mestre
Doutor
Especialista
Doutor

Horista
Parcial
Integral
Integral
Parcial
Horista
Parcial
Parcial
Parcial
Integral
Parcial
Parcial
Integral
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Horista
Horista
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Integral
Integral
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Integral
Integral
Parcial
Horista
Integral
Parcial
Parcial
Parcial
Integral
Parcial
Parcial
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Rodrigo Vasconcelos Torres
Rogério Barboza da Silva
Ronise Damasceno Gama
Roosevelt Santos Oliveira Júnior
Rose Mary de Araújo
Roseane Ferreira Rosalino Duarte
Rozangela Maria A. Fernandes Wyszomirska
Sabrina Gomes de Oliveira
Samir Buainain Kassar
Samya Diegues Cedrim
Sandra Helena Rios de Araujo
Sarah Dominique Dellabianca Araújo
Sheila Cavalcante Pereira
Silmara Mendes Costa Santos
Silvia Mara Gomes Melo
Silvia Pontes de Miranda
Simone de Cassia Silveira S. Lucena
Simone Schwartz Lessa
Simone Silva da Costa Aragão
Sofia Kelly Rodrigues Grimberg
Sueli Maria Leite Borges
Syrlene Medeiros Patriota
Telmo Henrique Barbosa de Lima
Teófilo Guimarães Ferreira
Teresa Amélia da Silva Oliveira
Theresa Cristina de Araújo Siqueira
Thiago Montenegro Lyra
Tiago Torres Melo
Ubiracy Mello de Almeida
Valter Silva
Vaneska da Graca Cruz M. Lourenzi
Vivianne de Lima Biana
Wanessa Guimaraes Rodrigues
Washington Clésio da Silva Ribeiro

7.2

Especialista
Especialista
Especialista
Especialista
Especialista
Mestre
Doutor
Doutor
Doutor
Especialista
Doutor
Especialista
Especialista
Doutor
Especialista
Especialista
Mestre
Doutor
Especialista
Mestre
Especialista
Especialista
Mestre
Especialista
Especialista
Mestre
Especialista
Especialista
Especialista
Doutor
Doutor
Mestre
Especialista
Especialista

Parcial
Integral
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Integral
Horista
Parcial
Parcial
Parcial
Integral
Parcial
Integral
Parcial
Parcial
Parcial
Integral
Parcial
Horista
Parcial
Parcial
Horista
Parcial
Integral
Horista
Parcial
Integral
Parcial
Parcial
Integral
Parcial

Gestão acadêmica e administrativa do curso

A gestão acadêmica e administrativa do Curso de MEDICINA do Centro
Universitário Tiradentes é desenvolvida em quatro instâncias: na esfera da Pró-Reitoria
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de Graduação, no âmbito da Coordenação do Curso, na esfera do Colegiado e na atuação
do Núcleo Docente Estruturante – NDE.

7.2.1 A Pró-Reitoria de Graduação

No âmbito da Pró-reitoria de Graduação, cabe a administração dos processos
acadêmicos, a qual hierarquicamente, a Coordenação do Curso MEDICINA está
vinculada diretamente, sendo a mesma ligada à Reitoria do Centro Universitário
Tiradentes.
Compete a Pró-Reitoria de Graduação estabelecer com base no Estatuto e
Regimento da Unit/AL as diretrizes acadêmicas e pedagógicas para o desenvolvimento
das atividades do curso, acompanhando o seu desenvolvimento.

7.2.2 Departamento de Assuntos Acadêmicos e Financeiros - DAAF
O Departamento de Assuntos Acadêmicos e Financeiros – DAAF é o responsável
pelo registro e controle das atividades relativas à vida acadêmica dos alunos, que
compreende desde o seu ingresso no curso até a conclusão do mesmo.
Atua como supervisor do sistema Magister, que é o sistema informatizado para o
processo de matrícula, registro de notas, frequências, elaboração e entrega dos
documentos oficiais, expedição do diploma, o que se refere às questões do âmbito
financeiro e demais processos e solicitações inerentes à vida acadêmica.
Dispõe de atendimento presencial ou via sistema Magister com acesso 24 horas,
cujos serviços oferecidos ficam disponíveis com agilidade e segurança sem a necessidade
de deslocamento físico, no qual todo acesso é online com seu login e senha.

7.2.3 Coordenação do Curso

O coordenador do Curso possui graduação em MEDICINA pela Universidade
Federal de Alagoas, é mestre em Clínica Médica pelo Programa de Pós Graduação em
Clínica Médica da Universidade Federal de São Paulo. É doutor Reumatologia pelo
Programa de Pós Graduação em Reumatologia da Universidade Federal de São Paulo.
Tem experiência na área de Reumatologia, atuando principalmente nos seguintes temas:
reumatologia; Doenças Difusas do Tecido Conjuntivo, Lúpus Eritematoso Sistemico. É
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docente do Centro Universitário Tiradentes desde o ano de 2017, ministrando disciplinas
no curso de Medicina, onde encontra-se na gestão da coordenação de curso desde 2017.
A Coordenação do Curso MEDICINA do Centro Universitário Tiradentes, é
exercida pela Roberto Cordeiro de Andrade Teixeira que em regime de trabalho de
integral mantém uma jornada de trabalho de 40 horas semanais, das quais 32 horas são
dedicadas à gestão acadêmica e administrativa do curso e 8 horas são dedicadas às
atividades letivas; coordena o Núcleo Docente Estruturante (NDE), possibilitando a
participação efetiva dos respectivos membros na gestão do curso e preside o Colegiado
do Curso.
A coordenação do curso tem como atribuições: atender aos discentes e docentes;
realizar a articulação com a gestão institucional; implementar as políticas institucionais
constantes no PDI e no PPI; realizar o acompanhamento, supervisão e controle das
atividades desenvolvidas pela equipe acadêmica e administrativa; orientar professores e
alunos na realização das atividades acadêmicas; realizar visitas sistemáticas às salas de
aulas, garantindo a implementação do PPC e das DCN’s; participar de reuniões diretas
com as instâncias superiores da administração para definir as ações voltadas ao
cumprimento da missão da IES e à implementação das políticas institucionais que
envolvem o corpo docente e discente; promover sistematicamente reuniões acadêmicas e
administrativas, com os representantes de turmas nas quais são discutidas e deliberadas
questões peculiares à vida universitária; realizar parcerias com órgãos públicos e
empresas privadas, visando disponibilizar campos de estágios para os alunos;
supervisionar as atividades de extensão desenvolvidas pelos docentes e alunos; levantar
o quantitativo de vagas para o programa de monitoria e encaminhar a demanda à PróReitoria de Graduação para que seja contemplada em Edital; encaminhar mensalmente o
relatório de frequência e avaliação de monitores à Pró-Reitoria de Graduação; elaborar e
encaminhar, ao final de cada semestre, relatórios de atividades de Ensino, Pesquisa e
Extensão à Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão; cumprir e fazer cumprir
as decisões do Colegiado e as normas emanadas dos órgãos superiores da instituição;
elaborar a oferta semestral de disciplinas, vagas e turmas do curso; promover a avaliação
e informar semestralmente à Pró-Reitoria de Graduação o desempenho dos docentes;
analisar e emitir parecer sobre os processos acadêmicos, encaminhando-os ao DAAF;
articular-se com as demais Coordenações de Cursos no que se refere à oferta de
disciplinas comuns; elaborar e manter atualizado o PPC, juntamente com o NDE, o corpo
docente e a representação discente, submetendo-o à aprovação do Colegiado; adotar, ad
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referendum do Colegiado, providências de caráter urgente e de interesse do Curso;
coordenar os trabalhos de processos de revisão de provas, indicar o relator e submetê-los
ao colegiado do curso, fazendo observar os prazos determinados; orientar o docente na
elaboração do Plano Integrado de Trabalho; promover eventos acadêmicos, artísticos e
culturais do interesse do curso; estimular e apoiar a produção de artigos e ensaios para
publicação em revistas e jornais; informar e orientar os docentes e discentes sobre o
Exame Nacional de Cursos, adotando e/ou tomando providências para o melhor
desempenho dos alunos no ENADE; orientar e supervisionar as atividades docentes
relacionadas aos registros acadêmicos para fins de cadastro de informações dos alunos
nos prazos fixados no Calendário de Atividades Acadêmicas (CAA); analisar com a
assessoria das disciplinas online e a equipe multidisciplinar a adoção de iniciativas
voltadas às disciplinas online ofertadas no curso; elaborar plano de ação das atividades
de ensino, pesquisa e extensão, documentado e compartilhado que dispõe de indicadores
de desempenho da coordenação disponíveis e públicos, favorecendo a integração e a
melhoria contínua.
A atuação é pautada em um plano de ação documentado e compartilhado, com
indicadores disponíveis e públicos com relação ao desempenho da coordenação. A gestão
proporciona a administração da potencialidade do corpo docente do seu curso, que pode
ser demonstrada através de indicadores como a avaliação nominal docente realizada
semestralmente.
A representatividade e participação dos Coordenadores nos Conselhos Superiores
é realizada através da indicação dos pares, dos quais para o Conselho Superior da
Instituição– CONSUPI, cujo mandato tem a duração de 01 (um) ano. Vale ressaltar que
a Coordenador possui dedicação integral ao curso, mantendo-se em constante
comunicação com os docentes e discentes, promovendo reuniões e atendendo
individualmente, sempre que necessário.
7.2.4 Núcleo Docente Estruturante – NDE

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de MEDICINA é órgão
consultivo que responde diretamente pelo Projeto Pedagógico do Curso, atuando na sua
concepção, implementação, acompanhamento, avaliação, atualização e consolidação. O
NDE do Curso tem a sua composição de acordo com disposições da Resolução CONAES
n. 1, de 17 de junho de 2010 sendo um órgão consultivo que responde diretamente pelo
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Projeto

Pedagógico do Curso, atuando na sua concepção, implementação,

acompanhamento, atualização e consolidação.
O Núcleo Docente Estruturante é constituído por docentes do curso de Medicina,
indicados pelo Colegiado do Curso contratados em regime de tempo parcial ou integral
com titulação acadêmica de mestres e doutores e formação acadêmica na área de atuação
do curso.
Constituem-se atribuições do Núcleo Docente Estruturante:
- conceber, atualizar periodicamente o Projeto Pedagógico do Curso,
acompanhando sua implementação e consolidação;
- conduzir os trabalhos de reestruturação curricular, para aprovação no Colegiado
de Curso, sempre que necessário;
- supervisionar as formas de avaliação e acompanhamento do Curso definidas pelo
Colegiado;
- analisar e avaliar os programas das disciplinas dos componentes curriculares;
- promover a integração horizontal e vertical do curso, respeitando os eixos
estabelecidos pelo projeto pedagógico;
- estabelecer diretrizes e normas para o regime didático-pedagógico do Curso,
respeitada a política acadêmica aprovada pelos órgãos superiores;
- definir o perfil profissional e os objetivos gerais do Curso;
- promover a avaliação dos planos/programas de trabalho nas atividades de ensino,
pesquisa e extensão na forma definida no Projeto Pedagógico Institucional;
- fixar as diretrizes gerais dos programas das disciplinas do Curso e suas
respectivas ementas, recomendando à Coordenação do Curso, modificações dos
programas para fins de compatibilização;
- propor à Coordenação providências necessárias à melhoria qualitativa do ensino;
- participar do processo de seleção, permanência ou substituição de docentes para
o Curso;
- emitir parecer sobre a organização, funcionamento e avaliação das atividades de
Estágios e dos Trabalhos de Conclusão do Curso;
- coordenar a elaboração e recomendar a aquisição de lista de títulos bibliográficos
e outras referências necessárias aos programas do Curso, mediante realização de estudo e
a produção de relatório sobre a compatibilidade qualitativa e quantitativa do acervo
bibliográfico do curso;
- analisar e homologar semestralmente o Plano de Ação do Curso;
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- assessorar a Coordenação do Curso em outras atividades especiais;
- sugerir providências de ordem didática, científica e administrativa que entenda
necessárias ao desenvolvimento das atividades do Curso;
- zelar pela regularidade e qualidade do ensino ministrado pelo Curso;
- incentivar a elaboração de programas de extensão na área de sua competência e
supervisionar a execução e avaliar seus resultados;
- promover a interdisciplinaridade do Curso;
- exercer as demais funções que lhe são explícitas ou implicitamente conferidas
pelo Estatuto do Centro Universitário Tiradentes e de outras legislações e regulamentos
a que se subordine.
Abaixo, encontra-se a composição do NDE do curso.

Quadro 4- Composição do NDE do Curso
NOME

TITULAÇÃO

REGIME DE
TRABALHO

Daniella Bezerra Duarte

MESTRE

PARCIAL

Francisco De Assis Costa

DOUTOR

PARCIAL

Renato Jabour Pennaforte

MESTRE

PARCIAL

Roberto Cordeiro de Andrade Teixeira

DOUTOR

INTEGRAL

Telmo Henrique Barbosa de Lima

MESTRE

PARCIAL

7.2.5 Colegiado do curso

O Colegiado do Curso de MEDICINA é um órgão de deliberação, de coordenação
e assessoramento em matéria didático-científica e administrativa. É composto por 9
membros, assim distribuídos: cinco titulares, dentre os quais, o Coordenador do Curso
(que preside o colegiado), três representantes do corpo docente e um representante do
corpo discente; quatro suplentes (três docentes e um discente), que atuam durante um ano
deliberando processos e conduzindo ações e/ou atividades realizadas no curso.
O Colegiado do Curso de MEDICINA reúne-se ordinariamente ao início e ao
término de cada semestre letivo e extraordinariamente sempre que necessário para definir
sobre questões inerentes à atividade acadêmica ou qualquer outra ligada ao Curso. Conta
sempre com a participação de um representante dos alunos, buscando assim a

284
Código de Acervo Acadêmico 121.1

coparticipação do corpo discente, implementando transparência em suas ações.
Atualmente, o Colegiado do Curso está composto da seguinte forma:

Quadro 5- Formação do Colegiado do Curso de Medicina em 2020
NOME

FUNÇÃO

Roberto Cordeiro De Andrade Teixeira

PRESIDENTE

Maria do Carmo Borges Teixeira

TITULAR DOCENTE

Rozangela Maria de Almeida Fernandes
Wyszomirska
Paulo José Medeiros de Souza Costa

TITULAR DOCENTE

Arthur Henrique Fernandes Rodrigues

TITULAR DISCENTE

Samir Buainain Kassar

SUPLENTE DOCENTE

Lucas Novais Bomfim

SUPLENTE DOCENTE

Ivan do Nascimento da Silva

SUPLENTE DOCENTE

Tais Cardoso Braga

SUPLENTE DISCENTE

TITULAR DOCENTE

São atribuições do Colegiado do Curso:
a)

apreciar e deliberar sobre sugestões de interesse do curso apresentadas por
docentes e discentes;

b)

programar anualmente a provisão de recursos humanos, materiais e
equipamentos para o Curso submetendo sua deliberação à Coordenação
Acadêmica;

c) aprovar o desenvolvimento e aperfeiçoamento de metodologias próprias para
o ensino, bem como programas e planos propostos pelo corpo docente para
as disciplinas do Curso;
d) analisar irregularidades e aplicar sanções previstas no regime disciplinar, no
Regimento Geral e outras normas institucionais, no que se refere ao Corpo
Docente e Corpo Discente, no âmbito de sua competência;
e)

aprovar planos de atividades a serem desenvolvidas pelo Curso, submetendo
Coordenação Acadêmica;

f) aprovar projetos de pesquisa, de pós-graduação e de extensão relacionados ao
Curso, submetendo-os à apreciação e deliberação da Coordenação
Acadêmica;
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g)

deliberar sobre atividades didático-pedagógicas e disciplinares do curso
proceder a sua avaliação periódica;

h)

definir e propor estratégias e ações necessárias e/ou indispensáveis para a
melhoria de qualidade da pesquisa, da extensão e do ensino ministrado no
Curso, encaminhando-as a Coordenação Acadêmica;

i)

decidir quanto a recursos interpostos por alunos do Curso contra atos de
docentes naquilo que se relacione com o exercício da docência;

j)

analisar e decidir sobre recurso de docente contra atos de discentes relativos
ao exercício da docência;

k)

deliberar sobre projeto pedagógico do curso, observando os indicadores de
qualidade institucionais e os definidos pelo MEC;

l)

colaborar com os diversos órgãos acadêmicos nos assuntos do interesse do
curso;

m)

analisar e decidir pleitos de aproveitamento de estudos e adaptação de
disciplinas, mediante requerimento expresso dos interessados;

n) indicar a Coordenação Acadêmica a contratação, substituição e demissão de
docentes no âmbito do curso;
o) colaborar com órgãos acadêmicos e administrativos da Faculdade no sentido
de promover a plena realização das atividades do Curso;
p) exercer outras atribuições que lhe forem conferidas pela administração.

O colegiado atua, está institucionalizado, possui representatividade dos
segmentos, se reúne com periodicidade determinada, sendo suas reuniões e as decisões
associadas devidamente registradas em ata, havendo um fluxo determinado para o
encaminhamento das decisões, e dispõe de sistema de suporte ao registro,
acompanhamento e execução de seus processos e decisões e realiza avaliação periódica
sobre seu desempenho, para implementação ou ajuste de práticas de gestão. O colegiado
procura avaliar periodicamente o seu desempenho com vistas a melhorar sua contribuição
à gestão do curso. Conta sempre com a participação de um representante dos alunos,
buscando assim a coparticipação do corpo discente, implementando transparência em
suas ações.
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7.3

Corpo técnico-administrativo

Selecionado a partir de critérios coerentes com as atividades profissionais que irão
desempenhar, o corpo administrativo e pedagógico do curso é designado considerando os
conhecimentos específicos e necessários a sua atuação, com vistas ao bom andamento dos
trabalhos acadêmicos e administrativos no âmbito do Curso. Desse modo, vislumbra-se
nesses profissionais a formação, experiência e atuação compatível com função e as
atribuições.
A Unit/AL possui Plano de Carreira Técnico-Administrativo – PCTA, objetivando
o desenvolvimento do corpo técnico-administrativo e seu estímulo para o alcance das
metas e missão da instituição, motivando os colaboradores dessas áreas e os demais
componentes de apoio para o exercício qualificado de suas funções, como também apoiálos no seu aprimoramento e desenvolvimento profissional.
A Unit/AL desenvolve ainda sua Política de Capacitação e Formação Continuada
para o Corpo Técnico Administrativo do Centro Universitário Tiradentes – Unit/AL,
tendo por objetivos: estimular a qualificação e o aperfeiçoamento contínuo do Corpo
Técnico Administrativo, aprimorando suas atividades administrativas; contribuir para o
aprimoramento e desenvolvimento do trabalho dos técnicos administrativos, fortalecendo
vínculos entre esses, professores e coordenadores; indicar as formas de apoio institucional
ao Corpo de técnicos administrativos quanto a qualificação e aperfeiçoamento contínuo;
possibilitar acesso dos técnicos administrativos a informações, métodos, tecnologias das
mais modernas possíveis; estimular a participação dos técnicos administrativos em
atividades internas e externas de qualificação e aperfeiçoamento; estimular a formação
superior do copo técnico administrativo.; e, garantir sua participação em ações da
aprendizagem fomentadas pelo Centro Universitário Tiradentes.

7.4

Participação do corpo docente e do corpo discente no processo

A participação do corpo docente e do corpo discente no Projeto Pedagógico do
Curso de Medicina é obtida pela reflexão das ações com vistas a uma conduta pedagógica
e acadêmica que possibilite a consecução dos objetivos nele contidos, bem como da
divulgação do PPI, ressaltando a importância dos documentos como agentes norteadores
das ações da instituição, do curso e das atividades acadêmicas.
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A participação de todos (docentes e discentes) no processo de construção,
execução e aprimoramento do PPC vem imbuída da concepção de que o conhecimento
possibilita aperfeiçoamento, divulgação, socialização, engajamento e transparência, de
modo a contribuir para criação de consciência e ética profissional, com vistas à
compreensão e desenvolvimento de ações coadunadas ao que preconiza o referido
documento.
Nessa direção, as instâncias consultivas e deliberativas como o Núcleo Docente
Estruturante e o Colegiado do Curso possuem representantes dos diversos segmentos da
instituição e a alternância dos mesmos vislumbra a participação representativa dos
diversos atores. Nessas instâncias, participam demais representantes de órgãos que se
relacionam direta e indiretamente com as atividades acadêmicas, com o objetivo de
desenvolver integralmente as funções universitárias de ensino/pesquisa/extensão.
No âmbito do curso, o Núcleo Docente Estruturante, o Colegiado, a Coordenação
e Corpo Docente e Discente são constantemente envolvidos nas decisões acadêmicas,
momento em que são discutidas questões peculiares à vida universitária, objetivando o
aprimoramento das atividades.

7.5

Formação continuada e modos de integração entre a graduação e a pósgraduação

O Centro Universitário Tiradentes congrega um sistema de oferta de formação
continuada que se desenvolve através de Cursos de Pós-Graduação, lato sensu,
contemplando cursos de Especialização e Pós-Graduação stricto sensu (Mestrado e
Doutorado), vinculados às áreas de conhecimento relacionadas aos Cursos de Graduação,
objetivando a continuidade do processo de formação, oportunizando o aprofundamento
dos conhecimentos teóricos e instrumental prático, visando a qualificação acadêmica e
profissional de recursos humanos para atuarem no mercado de trabalho em sintonia com
as inovações tecnológicas e as demandes emergentes da sociedade e do mercado de
trabalho.
Institucionalmente, os cursos de pós-graduação estão vinculados a Pró-Reitora de
Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão, porém, mantêm vínculos com os cursos de
graduação, embora em níveis e de formas diferenciadas.
A Coordenação e NDE, a partir das características do processo formativo
do Curso de MEDICINA, propõem a oferta cursos de especialização lato sensu Pró288
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Reitora de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão, e estimulam seus discentes e egressos à
darem continuidade a seu processo formativo, objetivando o aprofundamento em
campos de atuação no qual se situa o curso, os quais são ofertados pela Instituição
oportunizando a continuidade da sua formação.
Os

discentes e egressos do

Curso

de MEDICINA da Unit/AL

têm

a

possibilidade ainda de ingressarem no programas do stricto sensu, a exemplo dos cursos
de Mestrado e Doutorado ofertados pela instituição.
Ressalte-se que os professores dos Cursos de Pós-Graduação lato e stricto sensu
também desenvolvem atividades de ensino, pesquisa e extensão no âmbito da graduação.
Os discentes são envolvidos em projetos de pesquisa e extensão, tem seus projetos de
inciação cientítica, de práticas investigativas e extensionaistas orientados por esses
docentes, fortalecendo a integração entre a graduação e a pós-graduação, porpociando
uma cultura favorável a formação continuada.

7.6 Formas de acesso aos registros acadêmicos

Para otimizar o desenvolvimento das atividades acadêmicas e pedagógicas, o
corpo de profissionais do Departamento de Tecnologia do Centro Universitário
Tiradentes - DTI, desenvolveu ferramentas para serem utilizadas por meio do Sistema
Magister, ferramenta operacional importantes para otimização dos processos
administrativos e pedagógicos do Centro Universitário, garantindo, agilidade e eficácia
no desenvolvimento das rotinas administrativas e pedagógicas. Dentres essas ferramentas
e recuesos, destacam-se:
Módulo Internet: Visa melhorar a interação com seus alunos e professores,
através de uma maior e melhor oferta de serviços pela Internet.
Sistema de Solicitação ao Almoxarifado: Tem como finalidade permitir, a todos
aqueles que são responsáveis pelo setor, a solicitação de material ao almoxarifado.
Módulo de Protocolo: Visa agilizar as diversas solicitações que devem ser
submetidas à instituição. Através deste módulo, os alunos e a comunidade externa podem
efetuar suas solicitações, tais como declarações de processos de portadores de diploma e
realizar todo o acompanhamento do andamento do processo na Instituição.
Módulo de Extensão: A Instituição oferece regularmente para toda a comunidade
diversos Cursos e Eventos de Extensão nas mais variadas áreas do conhecimento e o
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Sistema Magister oferece todo o suporte ao processo de inscrição, acompanhamento e
pagamento dos cursos e eventos de extensão.
Módulo de Graduação: Oferece aos alunos de graduação diversas
funcionalidades que propiciam um acesso fácil, rápido e interativo. Dentre estes processos,
destaca-se a matrícula online sendo possível realizar desde a solicitação da disciplina até o
pagamento da matrícula pela web.

Módulo de Pós-Graduação: Oferece todo o suporte ao processo de inscrição,
acompanhamento e pagamento destes cursos.
Módulo Financeiro: Engloba toda a parte de pagamentos (contas a receber) da
Instituição, é dividido em diversos Sistemas: Tesouraria - serve para automatizar a
tesouraria, permitindo receber pagamentos de mensalidade, bem como diversas taxas que
podem ser criadas e personalizadas; Geração de parcelas - permite o envio das parcelas
(boletos) para os bancos conveniados, impressão de boletos avulsos e controle do
recebimento (eletrônico) das parcelas (banco e administradora de cartões); e Gerência o sistema financeiro oferece diversos relatórios gerenciais que servem de apoio à diretoria
financeira e ao setor de contabilidade.
Módulo de Concursos: Tem como objetivo gerenciar todo o processo de
realização de concurso, incluindo o próprio Vestibular, desde a inscrição (pela Internet)
dos vestibulandos até a correção e divulgação do resultado final.
Módulo de Ouvidoria: Criado para ser o canal de comunicação dos alunos com
os diversos setores da instituição, pois permite o gerenciamento das mensagens enviadas
pelos alunos, de forma ágil e sigilosa.
Portal do Professor: Oferece aos seus docentes a possibilidade de gerenciar as
turmas que os mesmos ministram. Sendo assim, o professor terá mais conforto e
comodidade para consultar e imprimir lista de presença, lançar notas e faltas e outros
recursos.
Módulo de Questionário: Permite a criação de vários questionários que são
utilizados na instituição nos diversos processos avaliativos desenvolvidos;
Módulo de Egresso: O Programa de Diplomados da Instituição tem como
finalidade acompanhar e reaproximar os ex-alunos, integrando-os à vida acadêmica,
científica, política e cultural da Unit. Permite de forma ágil e interativa, a atualização das
informações cadastrais do egresso, bem como dados relativos à ocupação profissional e
às áreas de interesse para cursos de pós-graduação e extensão. Também possibilita
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solicitação do Cartão do Diplomado que oferece uma série de benefícios relativos à
Instituição.

8 BIBLIOTECA

O Centro Universitário Tiradentes dispõe de uma Biblioteca Central. A biblioteca
faz parte do Sistema Integrado de Bibliotecas (SIB) da Sociedade Educacional Tiradentes
(SET), mantenedora da Unit/AL. O SIB compõe-se de 50 bibliotecas especializadas nas
diversas áreas do conhecimento, instaladas nas respectivas unidades do Grupo Tiradentes.
O SIB tem por missão “disponibilizar a informação em seus diferentes suportes,
contribuindo com o ensino e aprendizagem visando o desenvolvimento pessoal e
profissional dos seus usuários”. Já a visão do Sistema de Bibliotecas Tiradentes
estabelece “ser referência em qualidade na prestação dos serviços e produtos de
informação”.
O objetivo da biblioteca que compõe o SIB Tiradentes, dentre ela a biblioteca da
Unit/AL, é oferecer suporte aos programas de ensino, pesquisa e extensão na área de
documentação e informação de forma especializada e ágil, atendendo as exigências e
necessidades dos cursos ofertados.
O SIB tem na Política de Gestão de Acervo e Infraestrutura uma de suas
principais referências. Esta política tem como objetivos:


Delinear e implementar critérios para aquisição, expansão e atualização do
acervo como suporte às atividades de ensino, pesquisa e extensão;



Estabelecer critérios da infraestrutura física das bibliotecas em todos os
seus aspectos, como ampliação, novos espaços, o estado ideal de
conservação do espaço físico, qualidade do ambiente interno, recursos e
equipamentos e organização e disponibilidade do espaço e acessibilidade
com rampas de acesso, mapa tátil, prateleiras adequadas, sinalização que
atendam a toda comunidade interna e externa;



Prever e Incorporar novas tecnologias para a implantação ou
reestruturação dos serviços de informação.

As bibliotecas do SIB Tiradentes desenvolvem o Programa de Inovação
Tecnológica, o Programa de Inclusão e Acessibilidade – Biblioteca Inclusiva, o
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Programa de Atendimento ao Usuário e o Programa de Qualidade de Vida para
Equipe.
A equipe do Sistema Integrado de Bibliotecas Tiradentes é composta de: Direção
do SIB, bibliotecários, técnicos e assistentes, que atuam na coordenação das atividades
sistêmicas, a partir de ações desenvolvidas de forma horizontal, em todos os segmentos
do grupo educacional, através de suas bibliotecas, oferecendo a informação especializada
para o desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão.
O trabalho desenvolvido pelo SIB tem possibilitado a administração do
orçamento, o planejamento e desenvolvimento de acervos e a execução de todos os
processos de aquisição e tratamento da informação, mantendo um excelente padrão de
qualidade para a biblioteca da Unit/AL, seus acervos e os serviços disponibilizados por
essa biblioteca.
A biblioteca da Unit/AL é diretamente subordinada à Pró-Reitoria de Graduação
e Reitoria desta unidade, de forma que a biblioteca interage com sua comunidade no que
se refere à identificação de necessidades de uso e à produção da informação especializada
para o desenvolvimento das atividades acadêmicas, em todas as suas vertentes.
A biblioteca da Unit/AL possui uma equipe composta por 2 bibliotecários, 5
auxiliares de biblioteca e 6 assistentes de biblioteca.
Na biblioteca da Unit/AL, o acervo se encontra organizado em estantes próprias,
instalado em local refrigerado, com iluminação natural e artificial, adequadas condições
para armazenagem, preservação e disponibilização, atendendo aos padrões exigidos.
A biblioteca é dotada de:


Sistema de ar condicionado;



Sistema de iluminação de emergência;



Sistema de segurança: circuito interno monitorado e portais
magnéticos antifurto;



Sistema contra incêndio.

A Biblioteca dispõe também de um Plano de Contingência de sorte a não
sofrerem a descontinuidade de suas ações e dos serviços prestados.
A Biblioteca Central Jacinto Uchôa de Mendonça está localizada no Campus
Amélia Maria Uchoa, conta com uma área de 970 m², com ambientes de estudo em grupo,
estudo individual, laboratório de multimeios, coleção de periódicos, área de
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administração, área técnica (Serviços de Desenvolvimento de Coleções e Serviços de
Processamentos Técnicos).
A Biblioteca do Mestrado está inserida dentro da Biblioteca Central Jacinto
Uchôa, com acervo específico nas diversas áreas do conhecimento planejado e
disponibilizado de acordo com as necessidades e exigências do Programa Interdisciplinar
de Pós-Graduação Stricto Sensu da Unit/AL e de seus cursos de mestrado e doutorado.
O acervo físico e virtual utilizado pelos docentes e discentes do Curso de
MEDICINA da Unit/AL encontra-se disponível através da Biblioteca Central, bem como
através da Biblioteca Virtual, acessível online a todos alunos e professores do curso
através da internet.

8.1

Informatização da Biblioteca

A biblioteca da Unit/AL possui um Programa de Inovação Tecnológica que tem
como objetivos: garantir a permanente renovação e atualização do parque tecnológico
existente na Biblioteca; pensar as biblioteca como espaços de inovação que possam
enriquecer a experiência do usuário e tornar os serviços mais amigáveis e eficientes;
disponibilizar chromebooks aos usuários da biblioteca; integrar dados e informações dos
produtos e serviços mantidos.
Neste sentido, a Biblioteca é integrada e utiliza as Tecnologias de Informações e
Comunicação através do Sistema Pergamum - Sistema Informatizado de Gerenciamento
de Bibliotecas, que gerencia todos os serviços das Bibliotecas. O Pergamum maximiza o
atendimento aos usuários e contempla as principais funções de uma biblioteca,
funcionando de forma integrada da aquisição ao empréstimo.
A Biblioteca se encontra devidamente informatizada, de sorte a oportunizar a
comunidade acadêmica um melhor desempenho dos estudos e pesquisas desenvolvidas a
partir da sua integração através do Pergamum. Este sistema maximiza o atendimento aos
usuários e contempla as principais funções de uma biblioteca, funcionando de forma
integrada da aquisição ao empréstimo.
O acesso ao acervo também pode ser realizado através da biblioteca virtual, que
permite ao usuário consultar via Internet a home page da Biblioteca para realizar os
serviços de renovações, reservas, verificar disponibilidade de material por biblioteca,
datas de devoluções de material emprestado etc.

293
Código de Acervo Acadêmico 121.1

A Biblioteca do Centro Universitário Tiradentes oferece aos alunos e professores
do Curso de MEDICINA, a sua completa informatização permitindo consultas nos
terminais

de

computadores

desta

Biblioteca

e

acesso

através

do

portal

http://al.unit.br/biblioteca.
Para o atendimento aos estudantes e professores, é disponibilizado os serviços de
busca através dos computadores e crhomebooks disponibilizados na Biblioteca, onde é
possível recuperar informações sobre títulos, autor, assunto e pesquisas combinadas.
A Biblioteca estão ligadas em rede com a internet e o seu banco de dados é
acessado através de microcomputadores, localizados no setor de circulação. Por meio da
rede ou dos terminais de consulta, o aluno pode dispor de todo o acervo por assunto,
inclusive, solicitar reserva de exemplar.

8.2

Acervo da Biblioteca

A biblioteca da Unit/AL disponibilizam um rico, vasto e atualizado acervo, físico
e virtual, fruto do planejamento e da avaliação sistemática, envolvendo gestores
institucionais, coordenadores de cursos, NDE’s, professores e alunos. Trata-se de um
acervo plenamente compatível com as exigências da formação acadêmica e profissional,
bem como adequado quantitativamente e quantitativamente às necessidades postas a
partir dos Projetos Pedagógicos desenvolvidos.
É na Política de Gestão de Acervo e Infraestrutura que a biblioteca da Unit/AL
encontra as diretrizes para aquisição do acervo, pautadas em compra, doação e permuta,
sendo resultado de um trabalho interdisciplinar que consiste no planejamento do acervo
como um processo contínuo, objetivando adequar-se às demandas informacionais dos
Cursos da Instituição
Como parte constitutiva dessa política, encontramos o Plano de Expansão do
Acervo das Bibliotecas, que serve de suporte para seleção da coleção, possibilitando de
maneira clara e objetiva o processo de aquisição, doação, permuta de materiais especiais
e bibliográficos da Biblioteca. O plano de expansão complementa a Política de Gestão do
Acervo e Infraestrutura.
O Plano de Expansão do Acervo é desenvolvido em consonância com o
planejamento estratégico, o PDI da Unit/AL e os PPC’s de seus cursos, mediante a
previsão de orçamento para aquisição e atualização do acervo, de sorte a atender às
necessidades dos cursos ofertados.
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A expansão e atualização do acervo está calcada na indicação prioritária dos
professores e alunos, solicitação avaliada na sua importância pelo NDE, Coordenador e
Colegiado do Curso. As aquisições são referendadas por relatório de adequação do NDE
do curso, comprovando a compatibilidade das bibliografias básicas, o número de vagas
totais anuais autorizadas para o curso e o quantitativo de exemplares por título.
Semestralmente, nos meses de maio e novembro, realiza-se a Campanha para
Expansão e Atualização do acervo para que os cursos, alunos e professores tenham a
bibliografia indicada disponível no semestre letivo.
Toda a comunidade acadêmica tem acesso ao sistema online de sugestões de
compra, que é avaliado pela equipe do SIB e adquirido quando autorizado pelos órgãos
competentes. Os professores registram no Sistema Pergamum as indicações de novos
títulos ou atualização de edições, de acordo com programa das disciplinas. Essas
indicações são objeto de análise das coordenações de curso e seus órgãos colegiados,
principalmente o Núcleo Docente Estruturante (NDE), a quem compete realizar estudo
consubstanciado sobre a adequação do acervo, em termos qualitativos e quantitativos, às
necessidades do curso e da formação. A expansão e atualização do acervo pode ocorrer
independe da campanha, por determinação e autorização de aumento de vagas ou por
alteração nos currículos.
A qualificação, atualização e expansão desse acervo é sistemática e periódica,
fruto do desenvolvimento do Plano de Expansão do acervo, do envolvimento de alunos e
professores, e da gestão e validação realizada pelas coordenações de curso e NDEs.
O acervo para o Curso de MEDICINA, referente à formação geral e específica, é
constituído dos livros indicados na bibliografia básica com no mínimo 3 indicações, nas
quantidades determinadas para atender este PPC. A bibliografia complementar constam
5 (cinco) ou mais indicações, sendo adquiridos dois exemplares de cada título e/ou no
formato virtual.
O acervo possui exemplares físicos e virtuais de periódicos especializados que
suplementam o conteúdo ministrado nas disciplinas, tanto em termos de bibliografia
básica quanto complementar.
Os livros e periódicos recomendados, tanto em termos de uma bibliografia básica
quanto da complementar são definidos à luz de critérios como: adequação ao perfil do
profissional em formação, a partir da abordagem teórica e/ou prática dos conteúdos
imprescindíveis ao desenvolvimento das competências e habilidades gerais e específicas,
considerando os diferentes contextos; atualização das produções científicas diante dos
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avanços da Ciência e da Tecnologia, priorizando as publicações dos últimos 05 anos,
incluindo livros e periódicos, enriquecidos com sites específicos rigorosamente
selecionados, sem desprezar a contribuição dos clássicos.
A biblioteca oportuniza o acesso, através das bases assinadas, de um vasto e rico
acervo digital, disponíveis através da internet pelo Magister e pelo Pergamum.

8.3

Títulos e exemplares

O acervo geral da biblioteca da Unit/AL é composto 20.509 títulos e 83.126
exemplares incluindo periódicos. Já o acervo específico do Curso de Medicina é
composto por 1.521 títulos e 13.637 exemplares. Todo acervo está informatizado,
atualizado e tombado junto ao patrimônio da IES.

8.4

Plano de Expansão do Acervo

O Plano de Expansão do Acervo da biblioteca da Unit/AL prevê, de forma
periódica e sistemática a aquisição, manutenção e atualização das coleções de livros,
periódicos e outros materiais em qualquer suporte impresso ou eletrônico através de
compra, permuta e recebimento de doações, de acordo com as necessidades dos cursos
ofertados e de seus Projetos Pedagógicos.
A expansão e atualização do acervo está alicerçada é desenvolvida a partir das
necessidades da formação, da verificação semestral da bibliografia constante dos planos
de ensino e aprendizagem, das sugestões de professores e alunos, sempre mediante
rigorosa análise e validação da Coordenação de Curso e dos NDE’s. Objetiva-se atender
satisfatoriamente a proposta pedagógica prevista nos projetos pedagógicos de cada curso,
e em relação ao Projeto Pedagógico Institucional - PPI.
Em seu Plano de Expansão do Acervo, a Instituição trabalha com a filosofia do
orçamento participativo, alocando antecipadamente recursos para investimentos na
ampliação e atualização do acervo, em consonância com a oferta de cursos de graduação,
pós-graduação, projetos de pesquisa, projetos de extensão, bem como demais atividades
desenvolvidas no seio acadêmico.
Nos meses de maio e de novembro alunos e professores são mobilizados no
sentido de darem as suas sugestões em termos de materiais que possam ser incorporados
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ao acervo da instituição e do curso a partir das Campanhas de Expansão e Atualização do
Acervo.

8.5

Serviços disponíveis na biblioteca

Através do seu Programa de Atendimento ao Usuário, a biblioteca da Unit/AL
objetiva criar mecanismos de atendimento ao usuário através da consolidação de Serviço
de Referência descentralizado, cobrindo áreas diversas do conhecimento; estimular o uso
de recursos informacionais existentes no âmbito da instituição, facilitando o acesso dos
usuários aos novos meios de comunicação em redes locais e remotas.
A biblioteca da rede presta os seguintes serviços:
APOIO EM TRABALHOS ACADÊMICOS
Padronização e normalização, segundo as normas da ABNT, dos trabalhos
científicos realizados pelos alunos da instituição.
BASE DE DADOS POR ASSINATURA
A Biblioteca assina e disponibiliza bases de dados nas diversas áreas do
conhecimento.
BIBLIOTECA DIGITAL
O Sistema Integrado de Bibliotecas disponibiliza aos usuários através do site de
pesquisa acervos digitais.
CONSULTA AO CATÁLOGO ONLINE
O

acervo

da

Biblioteca

pode

ser

consultado

através

do

site:

https://al.unit.br/biblioteca/
CONSULTA ABERTA A COMUNIDADE EM GERAL
A Biblioteca disponibiliza seus acervos para consulta local à comunidade em
geral.
EMPRÉSTIMO DOMICILIAR
Empréstimo domiciliar restrito aos alunos, professores, funcionários, de todos os
itens do acervo, segundo políticas estabelecidas, relativas a cada tipo de usuário.
RECEPÇÃO AOS CALOUROS
No início letivo, a biblioteca recebe os alunos calouros, promovendo a integração,
apresentando seus serviços e normas através do vídeo institucional; visita monitorada e
treinamentos específicos.
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RENOVAÇÃO E RESERVA ONLINE
Os usuários do Sistema de Bibliotecas contam com a facilidade da renovação
online de materiais.
SERVIÇO DE INFORMAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO
Proporciona aos usuários a extensão do nosso acervo através de intercâmbios
mantidos com outras instituições:


COMUT (Programa de Comutação Bibliográfica) junto a BIREME e ao
IBICT: Programa de Comutação Bibliográfica, permitindo a toda
comunidade acadêmica e de pesquisa o acesso a documentos em todas as
áreas do conhecimento, através de cópias de artigos de revistas técnicocientíficas, teses e anais de congresso. Acesso através do site
www.ibict.br.



SCAD (Serviço Cooperativo de Acesso a Documentos): Serviço de
comutação bibliográfica, integrado às fontes de informação da BVS,
coordenado pela BIREME e operado em cooperação com bibliotecas
cooperantes das Redes Nacionais de Informação em Ciências da Saúde dos
países da América Latina e Caribe. Tem como principal objetivo prover o
acesso a documentos da área de ciências da saúde através do envio da cópia
de documentos científicos e técnicos (artigos de revistas, capítulos de
monografias, documentos não convencionais, etc.) para usuários
previamente registrados no SCAD.

EMPRÉSTIMOS ENTRE BIBLIOTECAS
O EEB (Empréstimo Entre Bibliotecas) entre o Sistema de Bibliotecas tem a
finalidade facilitar e estimular a pesquisa do usuário, que podem consultar materiais
disponíveis nos outras Bibliotecas da rede.
CAPACITAÇÃO NA USABILIDADE DOS RECURSOS DISPONÍVEIS
A Equipe de Bibliotecários promove capacitações aos docentes nas Jornadas
Pedagógicas e aos discentes quando da implantação de novos recursos e/ou quando
solicitado.

8.6

Normas gerais da Bilioteca

* Empréstimos
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Alunos de graduação: 5 livros por até 7 dias
Alunos de pós-graduação, professores, funcionários: 5 livros por até 10 dias
Livros de consulta local: até 3 livros por no máximo 3 horas
As obras de referências, os periódicos e as monografias só podem ser consultadas
no local, não sendo liberados para empréstimo.
* Devoluções
A devolução do(s) material(is) bibliográficos(s) e multimeio(s) emprestado(s)
deverá ser efetuada nos balcões de atendimento da Biblioteca onde foi realizado o
empréstimo.
Para a realização da devolução não é necessária a apresentação da identidade
institucional e pode ser realizada por terceiros.
* Renovações
O livro só poderá ser renovado se o mesmo não estiver reservado para outro
usuário.
As renovações podem ser realizadas na Biblioteca pelos terminais de atendimento
e consulta ou pelo portal do Centro Universitário Tiradentes.
* Reservas
As reservas são realizadas somente quando não há livros disponíveis para
empréstimo, ou seja, quando não estiver disponível nenhum exemplar do livro procurado,
exceto o de consulta local.
As reservas poderão ser realizadas na Biblioteca pelos terminais de atendimento
e consulta ou pelo portal do Centro Universitário Tiradentes.
Os usuários com endereços de e-mail cadastrados corretamente recebem aviso de
chegada de material reservado.
* Outras regras
Para acessar os setores da Biblioteca é imprescindível que o usuário esteja de
posse da sua Identidade institucional.
Todo o acervo está monitorado por um circuito fechado de TV: comer e fumar
não combina com livros, bem como marcar páginas com dobras, lápis, caneta e
marcadores de texto.
Não é permitida a entrada de usuários no acervo portando pastas classificadoras,
bolsas, pochetes etc.
Não é permitido aos usuários fazer uso da identidade institucional de terceiros.
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O usuário é responsável pela conservação do material retirado por empréstimo.
Em caso de extravio de acervo ou dano ao mesmo, o usuário deverá restituí-lo por
exemplar idêntico. Em se tratando de obra esgotada, o Bibliotecário de Referência
indicará uma obra similar.
O usuário está sujeito a pagar multa diária, desde a data de vencimento até a
reposição do material.
O tom de voz, na Biblioteca, deve ser discreto.
O usuário deve deixar os telefones celulares no módulo silencioso enquanto
estiver nas dependências da Biblioteca.
O descumprimento das normas acima implica penalidades que vão desde a
advertência oral até o afastamento do usuário da Biblioteca por determinado período,
ficando os mesmos impossibilitados de realizarem empréstimos e renovações de
materiais.

8.7

Apoio na elaboração de trabalhos acadêmicos

O Centro Universitário Tiradentes e seus cursos dispõe de regulamento e manuais
elaborados com o objetivo de orientar a organização dos trabalhos acadêmicos:
O Regulamento e o Manual de Trabalho de Conclusão do Curso de Medicina foi
desenvolvido pelos professores do Curso e aprovado pelo Colegiado, que visa organizar
e padronizar a elaboração dos trabalhos de conclusão de curso dos alunos desta
instituição.
Os bibliotecários de referência também prestam serviços de orientação aos
usuários especialmente quanto à elaboração de referências bibliográficas e fichas
catalográficas. Além dos referidos instrumentos, mencionados acima para normatização,
a biblioteca da instituição dispõe de um conjunto de obras atualizadas de Metodologia
Científica que servem de subsídios para elaboração dos trabalhos acadêmicos.

8.8

Repositório

O Open Rit é o repositório da Unit/AL, com a finalidade de garantir o registro e
disseminação da produção acadêmica e científica da instituição (TCC’s, dissertações de
mestrado, teses de doutorado, dentre outros), com acesso aberto, tendo como objetivo:
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a) Preservar a produção cientifica;
b) Ampliar a visibilidade da produção;
c) Potencializar o intercâmbio com outras Instituições;
d) Acelerar o desenvolvimento de suas pesquisas;
e) Facilitar o acesso à informação e conhecimento científico.

8.9

Acessibilidade
–

A biblioteca da Unit Al possui um Programa de Inclusão e Acessibilidade

Biblioteca Inclusiva que tem como missão garantir, de modo sistêmico, a inclusão
informacional, comunicacional e pedagógica de toda a comunidade, além de promover o
acesso aberto e fácil às bibliotecas física e digitais da Unit/AL, a partir do atendimento
qualificado e oferta de serviços, equipamentos e softwares adequados às pessoas com
deficiência, de acordo com Plano Institucional de Acessibilidade.
A acessibilidade comunicacional e informacional se dá através dos recursos que a
Biblioteca Inclusiva disponibiliza: espaço, software, equipamentos e acervo para
deficientes visuais. Em parceria com o Núcleo de Apoio Pedagógico e Psicossocial, e
presta os seguintes serviços:


Orientação aos usuários no uso adequado das fontes de informação e
recursos tecnológicos;



Impressão do conteúdo em Braille, serviço prestado pela Central de
Serviços compartilhados na Biblioteca Sede da Rede de Bibliotecas;



Acervo digital acessível e falado; (Bases de dados)



Disponibiliza computador, com softwares específicos para os usuários;



Espaço de estudo;



Impressão (texto em fonte maior para baixa visão, etc.) e cópias
ampliadas;



Lupa.

A Biblioteca conta com o acervo da biblioteca virtual Dorinateca, que
disponibiliza livros para download nos formatos Braille, Falado e Digital Acessível
DAISY para pessoas com deficiência visual. Desta forma, é possível ter o livro acessível,
onde estiver, e usufruir deste benefício tecnológico que permite o acesso ao mundo da
informação, cultura e educação com facilidade (www.dorinateca.org.br).
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A biblioteca da Unit/AL integra a Rede Nacional de Leitura Inclusiva, mobilizada
pela Fundação Dorina Nowill, de São Paulo, que conta hoje com a participação de todos
os estados brasileiros. Instalada no dia 14 de outubro de 2015, reúne diversas
organizações e pessoas comprometidas em ampliar as oportunidades de acesso ao livro e
à leitura.
Dessa forma, os usuários portadores de deficiência têm assegurada as suas
necessidades em termos de acessibilidade com recursos e ferramentas que garantem o
estudo e a aprendizagem.

8.10 Horário de Funcionamento

O horário de funcionamento da Biblioteca do Centro Universitário está
discriminado no quadro abaixo:

Quadro 6- Horário de funcionamento da biblioteca
Dias da semana

Horário

Segunda a sexta-feira

7h30min às 22h00

Sábados

7h30min às 16h00

9 INFRAESTRUTURA E INSTALAÇÕES ACADÊMICAS

9.1

Instalações gerais
O Centro Universitário Tiradentes – Unit/AL está localizado na Avenida Gustavo

Paiva, Nº 5017, Bairro Cruz das Almas, município de Maceió, Alagoas – CEP 57031530, no Campus denominado Amélia Maria Uchôa, com área total inicial de terreno de
57.465,27 m², ampliada para 64.980,96 m², com aquisição de terreno anexo. A obra do
campus foi concluída de acordo com o alvará nº 10679/2006, habite-se Nº 000056/2012.
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Figura 14- Vista Aérea do Campus Amélia Maria Uchôa

As edificações do Campus Amélia Maria Uchôa possuim uma área construída
total de 35.640,88m², que se encontra assentada sobre um terreno com área superficial,
apresentando as seguintes características construtivas: estrutura de concreto armado,
estrutura pré-moldada, elevações em alvenaria de tijolos, cobertura em laje de concreto
armado com telhamento de fibrocimento, esquadrias metálicas e vidros, pavimentação
paralelepípedo externamente, internamente piso em cerâmica.
Sua construção teve início a partir do ano 2006 sendo projetado para ser um
complexo educacional destinado a aulas presenciais, constituído de pórtico de entrada e
saída pela avenida principal na rua Av. Gustavo Paiva e guarita e acesso para área do
núcleo de práticas dos cursos pelo lado oposto da principal.
As atividades do Centro Universitário Tiradentes são desenvolvidas no campus
Amélia Maria Uchoa. No âmbito das salas de aula a e laboratórios, a maior parte das
atividades é desenvolvida em 04 Blocos com 03 andares cada, contando com salas de
aula, áreas administrativas, laboratórios, auditórios, etc. Há também o Anexo de Práticas,
contando com: com Unidade Docente de Atendimento (UDA), Núcleo de Práticas
Jurídicas (NPJ), Complexo de Comunicação Social (CCS), Centro de Psicologia
Aplicada, Clínica de Nutrição, Clínica de Fisioterapia, laboratórios e salas de aula. Junto
ao anexo de Práticas, encontra-se o prédio com 3 pavimentos onde funciona Clínica de
Odontologia, salas de aula, área admirativa, laboratórios, etc. O campus também conta
com o Centro Tecnológico de Engenharia e Arquitetura (CTEA) e uma Usina
Termelétrica (UTE). Todos os prédios do campus dispõem de acessibilidade e elevadores
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em cada bloco. Conta também com estacionamento; área verde, mini shopping, áreas de
convivências, biblioteca e guaritas de segurança.

Tabela 27- Dimensões das áreas do Campus Amélia Maria Uchôa
Descrição

Área

Área total do terreno
Blocos A e B
Bloco C
Bloco D
Clínica de Odontologia
Área de convivência
Anexo de Práticas
Biblioteca
Guaritas
Cubículo de medição
Centro Tecnológico de Engenharia e Arquitetura
(CTEA) (UTE)
Usina Termelétrica
Área verde
Área total construída

64.980,96m²
8.592,98m²
8.592,29m²
7.363,27m²
2.466,03m²
2.461,00m²
4.079,04m²
3.753,34m²
454,60m²
19,15m²
405,80m²
301,17m²
4.317,25m²
35.640,88m²

As instalações físicas estão dimensionadas visando aproveitar bem o espaço, de
forma a atender plenamente a todas as exigências legais e institucionais.
O Curso de MEDICINA utiliza as dependências localizadas no Campus Amélia
Uchôa do Centro Universitário Tiradentes. Neste campus estão localizadas as salas de
aula, a Biblioteca Central, laboratórios, auditórios, áreas de convivência, entre outras
instalações utilizadas pelo Curso.

9.2

Salas de aula

O Centro Universitário Tiradentes, no campus Amélia Maria Uchôa, dispõe de
salas de aula que possuem dimensões entre 80, 70 e 35 m², abrigando respectivamente
70, 60 e 30 alunos, além e 18 salas de tutoria com 35 m².
Todas as salas de aula possuem excelente higienização e iluminação e ainda são
equipadas para atender, de forma excelente, aos requisitos das atividades desenvolvidas.
Todas as salas de aula possuem roteadores com sinal Wi-Fi aberto, com velocidade de
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300 Mega Full para toda comunidade acadêmica. Tal infraestrutura busca atender as
condições necessárias para o exercício das atividades docentes e discentes, no que tange
ao andamento das aulas, bem como no âmbito das disciplinas de cada curso.
Todas as salas são dotadas de isolamento acústico, estrutura com acessibilidade,
iluminação, refrigeração, mobiliário com cadeiras para discentes, cadeiras para
necessidades específicas, mesa para professor e computador, além de projetor multimídia
conectado a desktops com acesso à internet e ao sistema acadêmico Magister.
Há diversos recursos tecnológicos diferenciados nas salas de aula da Unit/AL,
podendo citar: a cobertura de Wi-Fi nas salas de aula com alta velocidade, o que permite
práticas pedagógicas com uso de smartphones, tabletes e notebooks. Existem também 18
salas de aula de tutoria com 35 m², para atendimento entre dez a doze alunos cada, estando
equipadas com mesa de reunião do grupo tutorial e aparelho de televisão com 42
polegadas.
A instituição disponibiliza aos alunos e professores um formato inovador de sala
de aula, o Tiradentes Learning Space, modelo de sala produzido a partir de parceria com
o Google, o que possibilita o desenvolvimento de práticas de aprendizagem inovadoras.
Atualmente, a IES conta com três espaços nesse formato, localizados nos blocos A, C e
D do campus Amélia Maria Uchôa.
O quantitativo de salas de aula disponíveis no Centro Universitário Tiradentes é
compatível com as necessidades institucionais, sendo sua utilização gerenciada por um
software que otimiza seu uso. As condições de infraestrutura das salas são objeto de
avaliação pela CPA durante a Avaliação Institucional, sendo os resultados incorporados
no planejamento para o aperfeiçoamento dos espaços. O gerenciamento e a manutenção
patrimonial são efetivados pelo Departamento de Manutenção e Infraestrutura - DIM, que
possui normas consolidadas e institucionalizadas, conforme seguem: Normativo do
Departamento Infraestrutura e Manutenção; Manutenção Predial; Contratação Serviços;
Serviços Gerais; Manutenção Corretiva Refrigeração; Realização de Obras e Reformas;
Patrimônio e Almoxarifado; Administração de Material; Gestão e Controle de Ativo.
O curso de Medicina possui três salas de aulas no 2º pavimento bloco A, uma
delas com capacidade para 60 alunos e as outras duas para 40 alunos, sendo elas
climatizadas, cadeiras universitárias confortáveis, mesa com cadeira para o professor,
quadro, computador com acesso à internet e ao sistema Acadêmico da instituição,
viabilizando o uso de Diários Eletrônicos e acesso direto ao plano de curso dos
305
Código de Acervo Acadêmico 121.1

professores, através de aparelho data show disponibilizado em todas as salas de aula os
professores podem realizar a projeção dos recursos didáticos e conteúdos planejados.
Estas possuem excelente higienização e iluminação e ainda são equipadas para atender,
de forma excelente aos requisitos das atividades desenvolvidas.

9.3

Tiradentes Learning Space/Sala Google

A instituição disponibiliza aos alunos e professores do Curso de Medicina, três
salas Tiradentes Learning Space/Sala Google, trata-se de inovadores ambientes de
aprendizagem, dotados de toda tecnologia, onde pode-se desenvolver práticas de ensino
utilizando metodologias ativas de aprendizagem, realizar pesquisa e estudos, em um
ambiente de aprendizagem inovador, criativo e dinâmico, não só do ponto de vista físico,
mas também tecnológico e virtual. Estes espaços, idealizados e desenvolvidos em
parceria com a Google, constitui um ambiente presencial de aprendizagem que estimula
a utilização de metodologias ativas de aprendizagem e a utilização dos recursos
disponíveis no Google for Education.
Em cada um desses ambientes de aprendizagem os alunos e professores tem a sua
disposição 36 chromebooks, que podem ser utilizados para a realização de pesquisas e
trabalhos acadêmicos.

Figura 15 -Sala de aula no modelo Tiradentes
Learning Space

Figura 16- Sala de aula no modelo Tiradentes
Learning Space

Fonte: Centro Universitário Tiradentes

Fonte: Centro Universitário Tiradentes
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9.4

Inovação e Infraestrutura Tecnológica

A Unit/AL possui uma moderna estrutura tecnológica, com 17 laboratórios de
informática e 460 máquinas, sendo 8 localizados no Bloco A (das quais 6 possuem 31
máquinas e 2 possuem 27 máquinas), 1 sala de apoio para estudos e pesquisa do curso de
Medicina (com 5 máquinas), 1 laboratório multimeios na Biblioteca Central (com 32
máquinas), 1 Laboratório de Editoração Eletrônica no Bloco B (com 21 máquinas), 4
Laboratórios no Bloco C (com 36 máquinas cada) e 2 laboratórios no bloco D (1 com 17
máquinas e 1 com 7 máquinas).
Além dos laboratórios de Informática, a Unit/AL dispões de 3 salas Tiradentes
Learning Space/Sala Google, modelo esse produzido a partir de parceria com a Google
(cada sala possui 36 Chromebook). Todas as salas de aula também possuem
computadores ligados à rede internet e intranet, bem como equipamentos de projeção
multimídia. A maioria dos laboratórios da IES, também dispõe de computador e projetor
de multimídia.
A IES conta ainda com duas salas de videoconferência, utilizadas pela comunidade
acadêmica e gestores, conforme agendamento junto ao DTI. Também conta no térreo do
bloco D com uma sala de telepresença, que através de uma combinação de tecnologias e
design, permite que os participantes remotos possam se sentir como se estivesse todos na
mesma sala, captando automaticamente com as câmeras móveis as falas dos participantes.
Para comunicação com os alunos, a instituição possui o Sistema Magister e o Google
for Education, que pode ser acessado tanto por computadores, como por smartphones,
além dos alunos e professores terem acesso a plataforma G Suite for Education, da
Google. Os Chromebooks utilizados nas salas Tiradentes Learning Space, na Bilbioteca
e na sala dos professores, permitem salvar arquivos em nuvem e já é utilizado por
estudantes da Unit/AL, inclusive na realização de provas e avaliações diagnósticas.
O sistema Magister é dividido em duas partes: uma para o estudante, e outra para os
professores. Para os alunos, o portal traz uma série de serviços, como consulta de notas e
faltas, efetuação de matrícula, consulta de grade curricular e disciplinas, verificação das
avaliações realizadas sobre o curso pela CPA, e pagamento de mensalidades através da
internet, sem que haja necessidade de deslocamento até os bancos.
O Magister também possui uma seção exclusiva no portal para oportunidades de
emprego e vagas de estágios, além de informações sobre eventos acadêmicos, palestras e
cursos que ajudam no ensino das disciplinas oferecidas pelo Centro Universitário
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Tiradentes. O aluno também pode fazer o download do aplicativo Unit Mobile, que
disponibiliza acesso ao Magister, onde podem ser consultadas informações como notas e
faltas, avisos dos professores, protocolos, material de aula, entre outros serviços.
A condição de infraestrutura e dos serviços ofertados nos laboratórios de
informática, o serviço de internet via Wi-Fi e a funcionalidade do sistema Magister são
objeto de avaliação pela CPA, que propicia informações para que o Departamento de
Tecnologia e Informática promova o aperfeiçoamento dos recursos de tecnologias de
informação e comunicação da IES.
Há 956 equipamentos de informática na IES, entre computadores, notebook e
chromebook, sendo um total de computadores de 637 nas instalações acadêmicas e 319
nas administrativas.
Todo funcionamento da infraestrutura de tecnologia e informação da Unit/AL é
garantido por meio de uma Usina Termoelétrica que funciona no campus da IES e oferta
energia para todas as instalações e o contínuo funcionamento de todos os sistemas de
informação e da infraestrutura de computadores, servidores, e demais equipamentos
existentes na Instituição. O sistema de geração da Usina Termo Elétrica da Unit/AL está
integrado ao sistema Equatorial e é composto por cinco grupos geradores trifásicos,
constituídos de motor diesel e gerador síncrono. O funcionamento da Usina pode ser
manual ou automático e em Sistema de Emergência, estando uma equipe técnica
habilitada para operar a mesma. Em emergência, os grupos geradores entram em
funcionamento para suprir o fornecimento de energia, durante os períodos de
indisponibilidade de fornecimento pela concessionária. Desta forma, a cobertura de
fornecimento de energia é garantida 24 horas, 7 dias por semana.

9.5

Laboratórios para o Ensino e a Pesquisa

A instituição dispõe de uma variedade de laboratórios nas diversas áreas do
conhecimento, de forma propiciar as condições adequadas para as práticas didáticas dos
cursos do Centro Universitário Tiradentes.
A IES possui um prédio destinado à prática para os cursos, com uma área de
4.079,04m2. Nele constam a Policlínica com os 17 laboratórios (ambulatórios do curso de
medicina), unidade básica de saúde (Unidade Docente Assistencial – UDA), Clínica
Escola de Fisioterapia, Centro de Psicologia Aplicada, Clínica de Nutrição, e o Núcleo
de Práticas Jurídicas. Ao lado do Centro de Práticas, há também o prédio onde funciona
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a Clínica de Odontologia e os diversos laboratórios de cursos da área da saúde. Para
suporte há várias atividades, a IES conta com 14 laboratórios de informática dispersos em
várias áreas do campus.
Os laboratórios da Unit/AL também contam com recursos tecnológicos e
pedagógicos inovadores. Os equipamentos, maquinários, softwares, utensílios, insumos
e demais materiais disponíveis, estão em consonância com as necessidades, propostas
pedagógicas e metodologias constantes nos Projetos Pedagógicos dos Cursos. Os
laboratórios são utilizados tanto para as atividades de ensino dos cursos, como também
servem para as pesquisas realizadas na IES.
A construção de novos espaços laboratoriais, a aquisição de equipamentos ou a
ampliação dos laboratórios já existentes, segue em sintonia com as demandas previamente
estabelecidas no planejamento da Instituição, sendo o PDI seu marco fundamental.
Segue lista atual dos laboratórios do Centro Universitário Tiradentes:
Quadro 7- Relação dos Laboratórios do Centro Universitário Tiradentes
LABORATÓRIOS
Laboratório de Química I - 02B
Laboratório de Química II - 13B
Esterilização - 06B
Laboratórios de Anatomia I, II e III - 05B, 07B e 08B
Laboratório de Histopatologia - 09B
Laboratório de Biologia Celular - 10B
Laboratório de Microbiologia - 12B
Laboratório de Química III - 14B
Laboratório Multidisciplinar de Nutrição - 15B
Laboratório Multidisciplinar de Bioquímica, Fisiologia e Farmacologia - 16B
Laboratório de Parasitologia - 17B
Laboratório de Urgência e Emergência
Laboratório de Hematologia/Processos Patológicos - 19B
Laboratório Morfofuncional II - 31ª
Laboratório Morfofuncional I - 26B
Laboratório Morfofuncional III - 23ª
Laboratórios de Habilidades Profissionais - Consultórios - 27B, 28B, 27A, 19ª
Laboratórios de Semiotecnica e Semiologia - 21 a 24
Laboratórios de Desenho - I, II, III, IV, VI, VII, VII - 20B, 61 e 63C, 17D, 18D, 19D,
20D E 21D
Laboratórios Multidisciplinares de Engenharia Ambiental - 2C
Laboratório Multidisciplinar de Geotecnologias - 3D
Laboratórios de Física I e II - 37D
Laboratório de Física III - 38D
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Laboratório Multidisciplinar II - (Mecânica) - 02D
Laboratório Multidisciplinar III - (Automação, Robótica e Instrumentação) - 01D
Laboratório Multidisciplinar I - (Eletrônica) - 10D
Laboratórios Ateliê - 39, 40D
Laboratório de Conforto Ambiental - 4D
Laboratório Multiuso 41 e 49D
Laboratório de Concreto
Laboratório de Mecânica do Solo
Laboratório de Maquetaria
Canteiro de Obras
Laboratório de Práticas Integrativas
Laboratório de Cardiorrespiratória
Laboratório de Biomecânica do Movimento
Laboratório de Dermatologia e Estética
Laboratório Pediatrofuncional
Laboratório Multidisciplinar I – Núcleo de Práticas
Laboratório
Traumato
Ortopedia/Desportiva/Neurofuncional/Reumatofuncional/Idoso
Laboratório de Hidrocinesioterapia
Laboratório Multidisciplinar de Odontologia I e II
Laboratórios – Consultórios de Nutrição I, II, III, IV e V
Laboratório de Editoração Eletrônica (Redação e Produção Gráfica)
Laboratório de Produção Televisiva
Laboratório de Áudio (Estúdio de Rádio)
Laboratório - Ilha de Edição Não Linear
Estúdio Fotográfico
Agência Experimental
Clínica de Odontologia
Núcleo de Práticas Jurídicas
Clínica de Nutrição
Centro de Psicologia Aplicada
Clínica de Fisioterapia
Policlínica – 17 ambulatórios do curso de medicina
Ambulatórios no Hospital do Veredas – 15 ambulatórios
Centro de Simulação Realística – CSIM – Unit / Hospital Veredas
Laboratório de Recursos Cinesiopterapêuticos e Funcionais
Laboratório de Semiologia
Laboratório de Eletrotermofototerapia
Fonte: Centro Universitário Tiradentes
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9.5.1 Laboratórios didáticos da formação básica utilizados pelo Curso

O curso possui três laboratórios de anatomia, sendo que os laboratórios atendem os
alunos tanto para horários das aulas como para horários reservados pelos alunos para
estudo. Os mesmos estão localizadas no pavimento térreo do bloco B, estão equipadas
com equipamentos e mobiliário, peças anatômicas sintéticas e naturais suficientes para
atender até trinta alunos por aula. Possui sala anexa adequadas e seguras dentro das
legislações vigentes para guarda e conservação de peças; laboratórios básicos
multidisciplinar: Laboratório de Histopatologia, Laboratório de Biologia Celular,
Bioquímica, Fisiologia e Farmacologia e Laboratório de Microbiologia.

9.5.2 Laboratórios didáticos da formação específica utilizados pelo Curso

O curso de Medicina possui três laboratórios de morfofuncional que estão
localizados no 2º e 3º pavimentos blocos A e B, onde são desenvolvidas as atividades
acadêmicas divididas em patologia/histologia e imagem. Equipadas com bancadas/ilhas
individuais para dois alunos com microscópios, computadores, bancada com peças
anatômicas, datashow e tela de projeção.
O curso possui 13 laboratórios de habilidades clínicas que são laboratórios que
simulam consultórios localizados no 2º pavimento bloco A e 3º pavimento bloco A e B.
As habilidades clínicas são realizadas através de laboratórios com modelos, simuladores,
atividades com os colegas, contatos precoces com pacientes e estágios hospitalares e na
comunidade. Estas atividades são desenvolvidas desde as primeiras semanas do curso,
em um grau de complexidade progressivo e realizada nos laboratórios específicos de
treinamento de habilidades com excelente estrutura para proporcionar aos docentes o
desenvolvimento de uma aula que trabalhe as habilidades das atividades médicas. O
programa a ser seguido será associado aos temas dos módulos, incluindo a) habilidades
de comunicação profissional-paciente; b) semiologia e propedêutica clínica; c) técnicas e
procedimentos clínicos; d) profissionalismo e desenvolvimento de atitudes profissionais
e pessoais; e) trabalho e relação com equipes; f) informática e tecnologia médica.
As salas dos laboratórios de habilidades clínicas possuem paredes em espelho
falso conectadas às salas de observação dos cenários propostos. As atividades são
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realizadas com uso de manequins sintéticos e outros equipamentos modernos para
simulação, mas são utilizados pacientes atores, quando são treinadas técnicas de
anamnese e exame físico geral e segmentar. Cada consultório está designado por estações
e contém todo instrumental necessário para aprendizagem de cada tema específico:
Estação 1: antropometria; 2: cateterismo vesical e toque prostático; 3: saúde da mulher mama; 4: procedimentos; 5: vias aéreas; 6: cardiorrespiratório; 7: exame tocoginecológico; 8: acesso venoso; 9: pediatria; 10: neurologia; 11; biossegurança e 12:
trauma.
Figura 17- Laboratório de habilidades clínicas

Fonte: Centro Universitário Tiradentes

O centro de treinamento cirúrgico (CTC) está localizado no pavimento térreo do
bloco B, possui 9 bancadas de granito com focos de teto individuais e capacidade para
até 36 alunos, com armários para guarda de materiais necessários para atender às
necessidades das aulas e sala anexa com frizer. É climatizada e possui datashow com
telão, ainda possui sala anexa como entrada do laboratório com pias cirúrgicas e vestiário
onde os alunos treinam a assepsia adequada e a troca de roupa específica para uso dentro
do laboratório.
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Figura 18- Laboratório – Centro de Treinamento Cirúrgico (CTC)

Fonte: Centro Universitário Tiradentes

Figura 19- Laboratório com pias cirúrgicas e vestiário

Fonte: Centro Universitário Tiradentes

Para a realização das discussões de caso e das atividades práticas da disciplina de
Urgência e Emergência é utilizado o Laboratório de Urgência e Emergência localizado
no 2º andar do Bloco B, o qual é equipado com camas, simuladores de baixa fidelidade e
outros recursos que permitem a simulação e o treinamento:
do atendimento ao paciente em parada cardíaca;
do atendimento ao paciente politraumatizado;
dos procedimentos de imobilização cervical;
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das manobras de permeabilização de via aérea;
da ventilação com dispositivo manual;
da intubação orotraqueal;
da massagem cardíaca externa;
da imobilização da pelve e dos membros;
da colocação da prancha rígida e transporte com imobilização do pescoço;
do uso do desfibrilador externo automático;
das situações de atendimento a acidentes com múltiplas vítimas; tipos específicos
de trauma; queimaduras; fogamento; intoxicação e envenenamento.

Figura 20- Laboratório de Urgência/Emergência

Fonte: Centro Universitário Tiradentes

Para poder oferecer aos alunos do internato do curso de Medicina da UNIT um
ambiente seguro e reprodutível para o treinamento e avaliação das habilidades médicas
nas diversas áreas da prática clínica, a instituição montou um centro de simulação
destinado, exclusivamente, para os estudantes que estão cursando os dois últimos anos do
curso. Neste centro de simulação, além da presença de três simuladores de alta fidelidade
(Sim Man, Sim Baby e Sim Mom) há todo um arranjo arquitetônico que permite com que
o estudante possa realizar seu treinamento em um ambiente controlado, sob a supervisão
de um professor e de um técnico que regula os simuladores. Além disto, todas as atuações
dos estudantes são monitorizadas e gravadas, através de um sistema especializado de
câmeras para posterior realização de uma devolutiva (“debriefing”), para que o próprio
aluno possa assistir ao seu atendimento e aprender com os erros cometidos.
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Figura 21- Centro de Simulação Realística

Fonte: Centro Universitário Tiradentes

Figura 22- Laboratório de Simulação Realística

Fonte: Centro Universitário Tiradentes
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Figura 23-Laboratório de Simulação Realística

Fonte: Centro Universitário Tiradentes

Além desses laboratórios, o curso de medicina apresenta em sua composição 17
laboratórios que estão no lotados no centro de práticas do curso de medicina (Políclinica
– campus Maria Amélia Uchôa - UNIT), nesses laboratórios acontecem as práticas
ambulatoriais dos discentes desde a graduação (5º período) ao internato médico com
diversas especialidades médicas, entre elas a Medicina da Família e Comunidade com
relação direta com a Unidade Docente Assistencial Dr. José Lages Filho – (UDA). Os
atendimentos médicos são gratuitos e abertos a população alagoana.
Figura 24- Laboratório – ambulatórios do curso de medicina – Policlínica campus
Maria Amélia Uchôa – UNIT

Fonte: Centro Universitário Tiradentes
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Figura 25- Recepção dos ambulatórios do curso de medicina – Policlínica campus
Maria Amélia Uchôa - UNIT

Fonte: Centro Universitário Tiradentes

No Hospital Veredas, a UNIT em parceria com o Hospital possui a disposição 15
laboratórios, nesses laboratórios acontecem as práticas ambulatoriais dos discentes desde
a graduação (5º período) ao internato médico com diversas especialidades médicas, entre
elas cirurgia, neurologia, otorrinolaringologia, clínica médica, entre outras. Os
atendimentos médicos são pelo SUS e com marcação pelo Complexo Regulador de
Maceió (CORA).

9.5.3 Laboratórios de Informática utilizados pelo Curso

Os laboratórios de Informática disponibilizados para o Curso de MEDICINA
possuem excelente iluminação e conservação, climatizados e com excelente acústica.
Estes laboratórios são utilizados pelo curso, em regime de compartilhamento,
funcionando durante os três turnos de atividades da instituição. Para o desenvolvimento
das atividades específicas do curso os computadores possuem os softwares Microsoft
Windows 10; Microsoft Office 2016 Professional; Filzip 3 e Acrobat Reader 11.
Os laboratórios de informática utilizados pelo curso encontram-se distribuídos
conforme abaixo:
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Laboratório 14;
Laboratório 15.
Os laboratórios são dotados dos seguintes softwares relacionados abaixo.
Quadro 8- Relação dos softwares disponíveis nos laboratórios de informática.
Softwares
Microsoft Windows 10
Microsoft Office 2016 Professional
Filzip 3
Acrobat Reader 11
Os alunos e professores do Curso tem acesso ainda aos chromebooks
disponibilizados nas salas Tiradentes Learning Space/Sala Google nos Blocos A, C e D e
na Biblioteca Central. Cada um desses espaços disponibiliza o acesso a 36 aparelhos de
chromebooks.

9.5.4 Atualização, Manutenção e Conservação dos Laboratórios

O processo de utilização, atualização, manutenção e conservação dos
laboratórios da Instituição são regidos por política e normativo institucional próprio que
disciplina e normatiza as ações voltadas para Atualização, Manutenção e Conservação
dos Laboratórios. Existe também o Regulamento de Utilização/Atualização e
Manutenção de Recursos Audiovisuais que disciplina a forma de requisição, a política de
atualização e a rotina de manutenção dos recursos audiovisuais.

9.5.5 Unidades Hospitalares e Complexo Assistencial conveniados

O Centro Universitário Tiradentes pautado no Projeto Pedagógico do Curso de
Graduação de Medicina e na importância das Unidades Hospitalares como ferramenta
fundamental na formação do egresso do Curso de Medicina firmou convênio com centros
de referência regional oferecendo ao aluno a segurança para desenvolver suas habilidades
e competências nas relações teoria e prática do curso.
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O Centro Universitário Tiradentes celebrou parcerias com o Estado de Alagoas e
municípios através de: Secretaria de Estado da Saúde de Alagoas e Secretaria de Saúde
da Prefeitura Municipal de Maceió.
Estes convênios interinstitucionais permitem a participação dos alunos de
medicina do Centro Universitário Tiradentes, em unidades de atenção básica, núcleos de
saúde da família, unidades de urgência e emergência, unidades hospitalares e
ambulatórios especializados.
Além desses convênios foram firmados outros, entre eles com o Hospital Veredas
com garantias legais que apresenta 268 leitos dos quais 157 são para atendimentos do
SUS é a principal Unidade de referência para o curso onde também é mantido um
complexo de ambulatórios com várias especialidades (com a estrutura de 15 consultórios,
climatizados e equipados com materiais e equipamentos necessários para um atendimento
excelente ao usuário do SUS). Nesta Unidade Hospitalar está concentrada também a
maior parte do estágio supervisionado curricular obrigatório, o internato nos dois últimos
anos do curso.
Através da parceria/convênio firmado com a Secretaria de Estado da Saúde de
Alagoas - SESAU que possibilita acesso direto ao Hospital Geral do Estado com 250
leitos para o SUS, onde os alunos estão no estágio obrigatório do internato de Urgência
/Emergência de alta complexidade tanto adulto como pediátrico; além disso esse
convênio permitiu acesso direto aos alunos dos estágios de Medicina da Família e
Comunidade do internato médico as atividades de Gestão em Saúde na coordenação de
atenção à saúde e epidemiologia da Secretaria Estadual de Saúde de Alagoas (SESAU).
A UNIT possui o convênio com o Município de Maceió através da Secretaria
Municipal da Saúde, e com isso os alunos do curso de Medicina da UNIT tem o acesso
as Unidades Básicas de Saúde do 5º e 8º distritos de Saúde de Maceió e isso possibilita
um vasto campo de prática aos alunos do 1º ao 8º períodos na disciplinas de Integração
Ensino e Comunidade (IESC) e além disso os estágios de Medicina da Família e
Comunidade do internato médico; além dessa atividade esse convênio possibilita a
vivência e prática aos alunos do estágio de Medicina da Família e Comunidade junto ao
programa Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) onde desenvolvem atividades de
assistência médica domiciliar sob supervisão dos preceptores; e ainda dispõe dos CAPS
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pela parceria firmada no convênio junto a SMS para parte das atividades do estágio
supervisionado obrigatório curricular de Saúde do Adulto IV (área de psiquiatria).
Existe ainda a parceria entre a UNIT e o Instituto Saúde e Cidadania (ISAC) que
é uma organização social (OS) que administra as Unidades de Pronto Atendimento
(UPA’s) dos bairros do Trapiche, Benedito Bentes e do Francês, e ainda o Hospital Ib
Gatto Falcão o que possibilita aos alunos do curso de medicina interação e vivência
prática entre o ensino e serviço nas áreas de Urgência e Emergência de baixa e média
complexidade com atendimentos pré-hospitalar, os alunos que estão participando dessas
atividades são do estágio supervisionado de urgência e emergência I.
A UNIT possui parceria com o Grupo AMIGO que possui um centro especializado
em exames na área da saúde da mulher e os alunos do curso de medicina passam durante
o estágio de saúde da mulher – ginecologia.
A UNIT dispõe ainda de convênio de parceria para atividades do curso de
medicina com o Hospital Sanatório que conta com 88 leitos do SUS (cidade de Maceió)
e ainda com o Hospital da Cidade de Coruripe com 150 leitos do SUS, essas duas unidades
hospitalares ainda não são utilizadas pelo curso de medicina.
Além dessas parcerias vale ressaltar que a UNIT dispõe de uma Unidade Docente
Assistencial dentro do seu campus e ainda possui um complexo de clínicas (Policlínica)
com 17 consultórios para as mais diversas especialidades médicas, esse complexo está
integrado a vários cursos de graduação como: Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição,
Psicologia e Odontologia e todos eles possuem uma excelente composição em suas
clínicas, possibilitando um cuidado integrado ao usuário, pois o mesmo pode ser
acompanhado por diversas especialidades.

9.6

Instalações administrativas

As instalações administrativas estão bem estruturadas, dotadas de isolamento
acústico, iluminação, ventilação/refrigeração, mobiliário e aparelhagem específica,
atendendo a todas as condições de salubridade necessárias para o exercício das atividades
planejadas.
O prédio oferece instalações compatíveis com a estrutura organizacional do
Centro Universitário Tiradentes, bem como instalações que disponibilizam as condições
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necessárias ao desenvolvimento das funções administrativas do Curso bem como ao
atendimento aos alunos e professores.

Tabela 28- Instalações administrativas e acadêmicas.
Instalações Acadêmico-Administrativas
DESCRIÇÃO
Reitoria
Pró-Reitoria Administrativa e Financeira
Pró-Reitoria de Graduação
Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão
Assessoria Jurídica
Núcleo Financeiro
Núcleo Gente e Carreira
Marketing
Dept. Infraestrutura e Manutenção
DTI
Almoxarifado e Patrimônio
Monitoramento e Segurança
Núcleo de Negócios
Ouvidoria
DAAF
UNIT Carreiras
NAPPS

9.7

ÁREA (M2)
40,00
28,00
60,00
60,00
25,00
78,00
37,00
42,00
35,00
35,00
38,00
20,00
28,00
12,00
103,81
49,76
14,00

Instalações para Coordenação de Curso

A coordenação do Curso de Medicina do Centro Universitário Tiradentes está
localizada no terceiro andar do bloco B. O ambiente possui recepção com 23,75m², balcão
para atendimento com três funcionários, uma sala para a assessoria pedagógica com
7,82m², sala da psicopedagoga com 7,85m², sala para o Coordenador com 14,77m²
equipada com computador, TV plana, mesa de reunião e mobiliário, sala para a
coordenadora adjunta com 9,31m² equipada com computador, mesa de reunião, armário
e mesa, e ainda um ambiente de arquivo com 8,32m². As dependências apresentam boa
iluminação com adequado sistema de ar refrigerado, computadores com acesso à internet,
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intranet, acesso ao Sistemas Acadêmicos e impressora. As instalações oferecem
excelentes condições ao desenvolvimento das funções de gestão do curso, bem como ao
atendimento individual ou coletivo de alunos e professores. A manutenção é realizada de
forma sistemática, proporcionando um ambiente limpo e os equipamentos em perfeitas
condições de uso. Na coordenação, consta computador com acesso à internet, telefone,
armário, cadeiras, impressora e infraestrutura tecnológica diferenciada. As instalações
oferecem excelentes condições ao desenvolvimento das funções administrativas e da
gestão do curso, bem como ao atendimento aos alunos e professores, individualmente ou
em grupo e de forma reservada.

9.8

Sala coletiva de professores

Em anexo a coordenação do curso interligada com circulação interna está a sala
coletiva para os professores do curso de medicina com 79,81m², climatizada, mobiliada
com cadeiras e mesas modulares modernas, armários, equipamento Gelaqua, cafeteira,
equipamento tipo geladeira para guarda de 36 Chromebook disponíveis para os
professores, bancos confortáveis tipo Puff, poltronas, sofá e TV de tela plana, com uma
estrutura física que possibilita excelente acomodação para os docentes do curso para o
desenvolvimento das atividades acadêmicas, composta com mesas, cadeiras e sofás
confortáveis, excelente iluminação e conservação, permitindo ainda o descanso e a
integração entre os docentes. A coordenação destina um funcionário administrativo
exclusivo para apoio aos docentes do Curso.
Além da sala mais específica para o curso no terceiro andar bloco B, os professores
também podem utilizar as duas outras salas, uma localizada no bloco C e outra no Bloco
D. Essas salas possuem uma dimensão de 100 m², com área externa destinada ao descanso
e convivência docentes, composta mesas, cadeiras e sofás confortáveis, computadores
conectados a internet e intranet para pesquisa, armários individuais para guardar material,
bebedouro com água mineral, tudo em ambiente climatizado, dotado de excelente
iluminação, acústica e conservação garantindo o conforto e descanso para os docentes.
A manutenção destas é realizada frequentemente, mantendo condições adequadas
de limpeza.

9.9

Salas do NDE
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A Unit/AL disponibiliza ao NDE do curso de medicina uma sala com todas as
condições em termos de infraestrutura e tecnologia para o desenvolvimento de suas
atividades. Essa sala possui mobiliário flexível e adaptável as necessidades do trabalho
do NDE, chromesbooks, armários, TV tela plana, e todas as condições para as atividades
a serem desenvolvidas.
Essa salas está localizada próximo à coordenação do Curso, o que facilita a
interação e o desenvolvimento das atividades.

9.10 Gabinetes de trabalho para professores Tempo Integral

O Centro Universitário Tiradentes possui 30 gabinetes de trabalho individual
para os docentes com regime de trabalho em tempo integral, com computadores
conectados à internet, estação de trabalho, material de expediente, impressora e acesso
em banda larga via wi fi.
Os gabinetes de trabalho específicos para os professores de tempo integral do
Curso de Medicina estão localizados no conjunto administrativo acadêmico da
Coordenação do Curso, na sala 30 do terceiro andar do Bloco B. Possui uma área de 69m²
climatizada com gabinetes individualizados equipados com computador individual com
recurso tecnológico adequado, acesso à internet em banda larga via wi fi. Oferecem
espaço para a guarda de materiais e equipamentos pessoais com segurança. Possui
privacidade e conforto para o professor trabalhar e receber o aluno. Possui sala de reunião
climatizada com TV e mobiliário moderno e prático, específica para este ambiente.
A manutenção é realizada de forma sistemática, proporcionando um ambiente
limpo e os equipamentos em perfeitas condições de uso. Esses espaços permitem o
desenvolvimento de atividade de planejamento didático-pedagógico e são dotadas que
tecnologia para a realização das ações do curso.

9.11 Auditórios, Salas de Vídeo Conferência e de Tele Presença

O Curso de Medicina do Centro Universitário Tiradentes tem disponível dois
auditórios, um anfiteatro, duas sala de vídeo conferência e uma sala de tele presença,
oferecendo excelente estrutura para o desenvolvimento das atividades acadêmicas. Os
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referidos ambientes apresentam boa iluminação natural e artificial com perfeito sistema
de ar refrigerado. Possuem computadores conectados à internet, recursos audiovisuais
adequados para as atividades desenvolvidas nas unidades. A manutenção dos ambientes
é feita de forma sistemática, proporcionando aos seus usuários conforto e bem estar. O
quadro demonstrativo dos auditórios disponibilizados para as atividades do curso pode
ser visualizado no quadro a seguir:

Quadro 9- Demonstrativo dos auditórios, salas de vídeo conferência e tele presença
Ambiente
Auditório 01
Auditório 02
Sala de Apoio de
Eventos
Anfiteatro
Sala de Vídeo
Conferência
Sala de Telepresença

Quantidade
01
01
01

Localização
Campus
Amélia Uchôa
Amélia Uchôa
Amélia Uchôa

01
02

Amélia Uchôa
Amélia Uchôa

C
A

01

Amélia Uchôa

D

Bloco Capacidade
C
300 lugares
C
300 lugares
C
60 lugares
30 lugares
cada sala
60 lugares

9.12 Espaços de convivência

No Centro Universitário Tiradentes existem áreas de convivência em diferentes
partes do campus. A principal área de convivência e de alimentação localiza-se no “mini
shopping”. Trata-se de um espaço que contempla além da infraestrutura de alimentação e
serviços da IES, áreas para o desenvolvimento de atividades culturais e de lazer. Possui
uma área de convivência de 1.097m2, onde são disponibilizados serviços de alimentação
com 04 lojas, 01 Papelaria, Banco 1 PAB (atendimento bancário), 01 quiosque de açaí.
Além dos estabelecimentos de alimentação localizados no espaço do “mini
shopping”, existem também duas outras lanchonetes: no térreo do bloco C e no térreo do
bloco D. Há também um restaurante/lanchonete ao lado do bloco S.
No Hospital Veredas, onde são desenvolvidas as atividades do internato do curso
de Medicina, também existe um espaço para convivência dos estudantes.
A área do mini shopping possui 139 mesas e 556 cadeiras e é utilizada para
apresentações culturais e artísticas promovidas pela instituição. Nos térreos do bloco A,
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B, C e D, há duas áreas de convivência, com mesas, sofás, cadeiras. Também existe uma
área para convivência localizada na área externa em frente ao bloco B, onde há um espaço
ajardinado de 120,00 m2, com mesas e cadeiras. Já no terraço do bloco C foi
disponibilizada uma área de convivência para que os colaboradores da Instituição possam
utilizar para refeições e descanso, equipado com TV, mesas, cadeiras, sofá, geladeira e
micro-ondas.

Figura 26- Área do mini shopping

Figura 28- Área de convivência
Hospital Veredas

9.13

Figura 27- Área do mini shopping

Figura 29- Área em frente ao bloco B

Infraestrutura e acessibilidade para pessoas com deficiência

O Centro Universitário Tiradentes – Unit/AL, ciente de sua responsabilidade
social e comprometido com as oportunidades educacionais, procura promover a
acessibilidade e a inclusão, criando condições favoráveis ao atendimento desse segmento.
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Considerando a importância da acessibilidade voltada à inclusão plena dos estudantes
com necessidades de atendimento diferenciado, toda a área do Campus garante
acessibilidade ao pedestre através de calçadas com rampas acessíveis, piso tátil direcional
e alerta. O estacionamento possui vagas preferenciais para idosos, gestantes e cadeirantes,
estas devidamente sinalizadas e adaptadas com rampas de acesso para garantir a
oportunidade do uso equitativo.
Partindo do pressuposto de que a disponibilização de diversos serviços de forma
integradora tende a levar a praticidade para o dia a dia e sanar as necessidades
complementares do usuário, o Mini Shopping do Centro Universitário disponibiliza
diferentes tipos de serviços e setores para atendimento ao público. O acesso ao local pode
ser feito através de rampa acessível ou escada, de forma a eliminar qualquer barreira para
a utilização do local. O local também conta com poltronas exclusivas para obesos.
Os setores de atendimento ao público têm o intuito de garantir o acesso e a
permanência e circulação dos discentes nos ambientes de forma segura e igualitária,
removendo toda e qualquer barreira no alcance da comunicação e informação. Nesse
contexto, visando o melhor atendimento para todos os nossos discentes, disponibilizamos
o atendimento preferencial com balcão acessível de forma que garanta o uso equitativo
do nosso público aos serviços ofertados.
As salas de aula, laboratórios, clínicas de atendimento e Núcleo de Práticas
Jurídicas possuem instalações compatíveis com a estrutura organizacional do Centro
Universitário Tiradentes, bem como instalações que disponibilizam as condições
necessárias ao desenvolvimento das funções administrativas do Curso bem como ao
atendimento aos alunos e professores.
Todas as salas possuem portas com dimensões previstas na NBR 9050 para
garantir o acesso dos usuários aos ambientes com segurança, as mesmas também possuem
isolamento acústico, são climatizadas e possuem mobiliários específicos em relação ao
tipo de uso para que assim possam atender a sua função.
Através do piso tátil direcional e alerta nos corredores, é possível ter acesso a cada
sala e ambiente, os quais também podem ser identificados por sua simbologia visual
através das placas em braile que dão mais eficácia na comunicação da informação.
As instalações sanitárias, destinadas aos docentes, discentes e ao público visitante
em geral, são amplas e em quantidades suficientes. Cada andar e bloco também possuem
um WC acessível e adaptado a pessoas com deficiência, estes também possuem
identificação visual através do uso de simbologias e placas em braile.
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Para cumprir com seu compromisso de inclusão social, o Núcleo de
Acessibilidade da instituição efetuou um Plano de Acessibilidade que está estruturado em
eixos que articulam, integram e complementam as ações do Centro Universitário
Tiradentes na busca de tornar-se uma IES ainda mais acessível e inclusiva.
Para a efetivação desse Plano, o mesmo está divido em três eixos, a saber:
 Eixo da Acessibilidade Arquitetônica;
 Eixo da Acessibilidade Comunicacional e Pedagógica
 Eixo da Acessibilidade Atitudinal

O Centro Universitário Tiradentes adota as seguintes iniciativas para as pessoas
com deficiência, conforme sua estrutura de planejamento do Plano de Acessibilidade:
Para o segmento de pessoas com deficiência-mobilidade reduzida, proporciona: livre
circulação dos estudantes nos espaços de uso coletivo (eliminação de barreiras
arquitetônicas); vagas reservadas em estacionamentos nas proximidades das unidades de
serviços; rampas com corrimãos, facilitando a circulação de cadeira de rodas; portas e
banheiros adaptados com espaço suficiente para permitir o acesso de cadeira de rodas;
barras de apoio nas paredes dos banheiros; lavabos, bebedouros e telefones públicos em
altura acessível aos usuários de cadeira de rodas.
A instituição também oferece condições adequadas de acessibilidade e
atendimento prioritário, imediato e diferenciadas para utilização, com segurança e
autonomia, total ou assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos da IES em
edificações, nos serviços prestados, dispositivos, sistemas e meios de comunicação e
informação.

9.14 Plano de manutenção e atualização da infraestrutura física
A Unit/AL dispõe de um “Plano de Manutenção da Instituição”, que é composto
por: política de patrimônio, política de serviços gerais, política de manutenção predial e
refrigeração, política de planejamento e realização de obras, política de vistoria na
estrutura do imóvel. Compreendem os procedimentos diversos que propiciam o pleno
funcionamento da Instituição, em caráter preventivo, de manutenção e atualização, bem
como de expansão da infraestrutura física, de forma a propiciar o desenvolvimento da
Unit/AL.
Em síntese, conforme todos os procedimentos normativos, consideram-se:
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 Manutenção Preventiva – é uma série de procedimentos, ações, atividades ou
diretrizes que podem, ou não, ser adotados para se evitar, ou minimizar a
necessidade de uma manutenção corretiva. Adotar a manutenção preventiva
significa introduzir o fator qualidade no serviço de manutenção.


Manutenção Corretiva Programada - é uma intervenção de manutenção, realizada
a partir do diagnóstico (manutenção preventiva), de problema em equipamento
e/ou estrutura física, antes da quebra. Outra característica dessa atividade é que a
intervenção é realizada de forma programada e com o preparativo prévio dos
recursos necessários à sua realização.

O desempenho do processo de manutenção corretiva deverá ser monitorado
mensalmente, através dos indicadores de desempenho de atendimento, compreendendo:
Manutenção Civil; Manutenção Elétrica; Manutenção Hidráulica; Manutenção de
Refrigeração. Os itens de verificação, por status, estão disponíveis no sistema Service
Manager, em que consta: Total de Solicitações Atendidas; Total de Solicitações em
Aberto; Total de Solicitações não Atendidas.
O Setor de Patrimônio do Centro Universitário Tiradentes tem o objetivo de
coordenar, controlar e orientar os processos relacionados à movimentação,
manutenção e conservação de bens patrimoniais. Essa política visa padronizar os
procedimentos relacionados ao Controle Patrimonial, ao Transporte de Carga e à
Manutenção de Ativos. Para manutenção corretiva de equipamentos abre-se chamado,
de acordo com os procedimentos previstos no Plano, compreendendo levantamento de
orçamentos, quando necessário utilizar a manutenção externa; quando se trata de
assistência técnica com um fornecedor específico e/ou que possuam um custo elevado
para levantamento de orçamento, pode ser considerado apenas um orçamento.
As vistorias técnicas na estrutura de imóveis são realizadas considerando o
atendendo das normas técnicas e dentro dos padrões de qualidade da Instituição e tem
caráter preventivo e de correção, resultando em registro em sistema, com parecer e
providências em caso da manutenção corretiva, a fim de se efetuar as reformas e/ou
reparos necessários. Na solicitação deverá ser descrito qual a finalidade e justificativa
para realização desta atividade, bem como a necessidade de vistorias auxiliares na parte
elétrica, refrigeração, incêndio e outros. Durante a visita técnica as patologias e/ou não
conformidades encontradas deverão ser registradas, para elaboração do relatório de
vistoria do imóvel, o que vai nortear a manutenção corretiva.
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9.15 Atualização, manutenção e conservação dos equipamentos de informática

A manutenção dos equipamentos de informática é realizada através de contrato
com empresa terceirizada, responsável por conserto e troca de hardware e software da
área acadêmica e área administrativa, com disponibilização de funcionários nos 03 turnos
para atender a demanda da Instituição. É responsabilidade dos colaboradores do DTI a
supervisão dos serviços realizados pelas empresas terceirizadas na área de informática.
Os equipamentos são verificados semanalmente, em cronograma agendado
internamente no setor, para manter sua integridade física e digital preservada. Os
principais softwares e recursos que compõem as máquinas também estão sempre sendo
atualizados.
As manutenções são realizadas de acordo com a política de manutenção da
Instituição com base nos seguintes parâmetros:
• Preventiva: realizar ações rotineiras com o objetivo de prevenir possíveis erros
ou mesmo de corrigi-los antes que tomem proporções maiores;
• Preditiva: quando algum equipamento já possuir um histórico problemático, é
realizado um planejamento a fim de antecipar a ocorrência do mesmo;
• Corretiva: realizar manutenção com o simples objetivo de contornar o problema
e assegurar o funcionamento das máquinas no menor tempo possível;
Os equipamentos disponíveis aos colaboradores são de propriedade da Unit/AL,
cabendo a cada um utilizá-los e manuseá-los corretamente para as atividades de interesse
da instituição, bem como cumprir as recomendações constantes nos procedimentos
operacionais fornecidos pelas gerências responsáveis.
Tais equipamentos são periodicamente substituídos, entre 3 a 4 anos de uso, por
versões mais atualizadas, pela IES. Ainda é possível ocorrer substituições fora do prazo,
mediante acordo comum entre as partes necessitantes e o Departamento de Tecnologia da
Unit/AL, em conjunto com sua gestão.
Os sistemas e computadores têm versões do software antivírus instalados, ativadas
e atualizadas permanentemente. As especificações de manutenção são elaboradas visando
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o máximo aproveitamento do horário do colaborador, assim como da prioridade de cada
setor. Dentre ela, listamos:
• Os colaboradores devem informar a necessidade de visita técnica por meio da
criação de chamados, através da Intranet, salvo exceção quando o computador não se
encontra disponível para tal operação.
• É vedada a abertura ou o manuseio de computadores ou outros equipamentos de
informática para qualquer tipo de reparo que não seja realizado por um técnico do DTI
ou por terceiros devidamente contratados para o serviço.
• As manutenções podem ser previamente agendadas de acordo com o calendário
da instituição, como também mediante acordo com setores específicos, os quais estão em
constante utilização e atendimento, como DAAF e Biblioteca.
• Os técnicos responsáveis pela realização das manutenções tem o livre arbítrio de
optar por uma nova inspeção, caso o mesmo já tenha observado um histórico de incidentes
direcionados a um setor ou equipamento específico.
• O técnico que realizar o atendimento e solução do problema deverá, sem
exceção, inserir os dados do mesmo no sistema de patrimônio do DTI, com a finalidade
de gerar relatórios mensalmente e apurar as principais causas e soluções encontradas.
• Quando o técnico identificar uso incorreto do equipamento ou o mesmo
avariado, deverá entrar em contato imediatamente com algum responsável do DTI para
comunicar o ocorrido.
A reposição dos materiais de consumo é compatível com a demanda das atividades
realizadas em cada semestre. A conservação e atualização dos equipamentos são feitas a
partir de uma análise periódica dos funcionários da própria Instituição, os quais verificam
a necessidade de se adquirir novos equipamentos e/ou atualizar os existentes. A
atualização dos softwares é feita também através de análise periódica dos funcionários,
consideradas as sugestões de docentes que utilizam os laboratórios de informática como
suporte para o desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão.
O Departamento de Tecnologia e Informação (DTI) é o setor responsável pela
condução do Plano de Contingência para a área de tecnologia da informação, que constitui
um conjunto de procedimentos e normas que garantem que os sistemas, mesmo após um
desastre ou uma ocorrência de falha nos sistemas, propicie que a normatização e a
precisão na resolução sejam efetivadas no menor tempo possível. O Plano de
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Contingência tem por objetivo prevenir e ou minimizar as eventuais ocorrências, que
possam impactar nos serviços oferecidos aos usuários da instituição, mantendo a
continuidade e a qualidade do funcionamento do mesmo. A IES possui uma central de
acompanhamento de todos os sistemas e equipamentos, sendo esses monitorados 24h por
dia e 7 dias por semana.
O DTI conta com um serviço de ServiceDesk para os atendimentos aos usuários
da instituição. É através desse serviço que ocorre o registro, a classificação e o
direcionamento de todos os incidentes referentes aos sistemas e aos equipamentos.

9.16 Infraestrutura de Segurança

No prédio do Centro Universitário Tiradentes as normas de segurança estão
atendidas no tocante a pessoas e equipamentos. Nas Entradas de acesso a Instituição,
guarita Leste e Oeste a segurança patrimonial é exercida pela Empresa Scolt Segurança,
a fim de monitorar o acesso de pessoas e veículos ao campus. Na parte interna do Campus
Unit/AL o monitoramento é realizado através de 02 câmeras dome no estacionamento e
diversas câmeras internas distribuídas em locais estratégicos na Instituição. Existem nas
entradas de acessos em cada bloco colaboradores na função de agentes educadores, que
exercem papel de orientação e monitoramento nas áreas de circulação interna para
registrar evento que necessitem de monitoramento no Campus Unit/AL.
Em 2015 teve início a implantação do projeto de instalação de catracas, com o
objetivo de melhorar o controle de acesso de pessoas nos espaços acadêmicos e uma
melhor segurança no campus.
O Campus Unit/AL possui alvará da vigilância sanitária, projeto de incêndio
aprovado pelo Corpo de Bombeiros de modo que as suas condições gerais de
funcionamento foram avaliadas pelos órgãos competentes. O prédio está equipado com
extintores, escadas de incêndio, além de amplas áreas de circulação.
Para as questões ligadas a acidente de trabalho, foi constituída a Comissão Interna
de Prevenção de Acidentes (CIPA). Esta tem por objetivo desenvolver ações
prevencionistas, buscando uma melhor condição de trabalho e evitando acidentes.

Quadro 10- Resumo das atividades de infraestrutura e segurança.
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ATIVIDADE

SETORES

DESENVOLVIMENTO

ENVOLVIDOS

O empregado que irá executar atividades em áreas de
risco, quando contratado, passa por um treinamento em
que o mesmo será informado quanto aos riscos que
estará exposto e dos equipamentos de proteção a serem
usados.
Será fornecido ao empregado recém-admitido todos os
EPI’s para realização de suas atividades, onde o mesmo
deverá

assinar

uma

ficha

de

recebimento

e

responsabilidade. Deverá o empregado deslocar-se ao
– Setor de Segurança do Trabalho para troca dos EPI’s ou

EPI
Equipamento
de

dúvidas referente aos mesmos. “No ato da entrega dos

Proteção EPI’s os empregados recebem orientações específicas

Individual

para cada equipamento quanto ao uso e manutenção”.
Quanto à solicitação de EPI’s deverá ser feita por escrito
(e-mail) pelo Coordenador, Gerente ou responsável do
setor, ao Setor de Segurança do Trabalho, para ser

SESMT – Serviço
Especializa em Segurança
e Medicina do Trabalho

DIM - Departamento de
Infra-estrutura de
Manutenção

Núcleo de Gente e
Carreira – GC

Coordenadores de Cursos

avaliado e em seguida encaminhado ao setor de compras
com suas respectivas referências.
Estão autorizados a solicitar Equipamento de Proteção

Colaboradores

Individual – EPI ao setor de compras, os Técnicos de
Segurança do Trabalho, devido ao conhecimento e
especificações técnicas.
Os extintores e hidrantes em toda a Instituição foram
dimensionados para as diversas áreas e setores, sendo
feita um redimensionamento quando a mudança de
layout ou construção de novas instalações.

Equipamento

Os extintores obedecem a um cronograma de recarga

DIM

dentro das datas de vencimentos e testes hidrostáticos.

Empresa responsável pela

de Combate a São realizados treinamentos específicos (teoria e
Incêndio

SESMT

prática) de princípio e combate a incêndio, utilizando os
extintores vencidos que estão indo para recarga.

manutenção
Núcleo de Gente e
Carreira – GC

Os extintores são identificados por número de ordem e
posto. Os hidrantes são testados semestralmente quanto
ao estado de conservação das mangueiras, bicos, bomba
de incêndio e a vazão da água se atende à necessidade.
Equipamento
de

O setor de Segurança do Trabalho dispõe de

Medição equipamentos de medição, facilitando os trabalhos de

Ambiental

SESMT
Núcleo de Gente e
Carreira – GC
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avaliação de ruído, temperatura e luminosidade para
adicionais de insalubridade e aposentadoria especial.

DIM
Coordenadores

Dos equipamentos temos 01 Decibelímetro, Luximetro
e um Termômetro de Globo (IBUTG).
Os equipamentos são usados também na confecção do
PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais,
no PPA – Programa de Proteção Auditiva.
Os treinamentos seguem um cronograma, em que são
divididos por área, dando prioridade às atividades de
maior risco de acidente.
Os treinamentos são ministrados no setor de trabalho,
na sala de treinamento do DRH, nos auditórios etc.
São utilizados nos treinamentos efeitos visuais como
retroprojetor, data show, slides etc.
O SESMT, convidado pelos coordenadores da área da

SESMT

saúde, realiza treinamento sobre Biossegurança em

DRH

laboratórios para os alunos dos cursos de: Fisioterapia, Coordenadores
Treinamento

Farmácia, Biomedicina e enfermagem, orientando sobre

de

como se proteger dos riscos biológicos e acerca da

Cursos

necessidade de adotar uma conduta profissional segura
nos diversos laboratórios, evitando acidentes e doenças
do trabalho.
Nos treinamentos de combate a princípio de incêndio a
parte prática está sendo realizada em uma área aberta,
onde são realizadas as simulações com os tambores
cheios de combustível em chamas.
As sinalizações da Instituição dividem-se em:
Horizontais – São sinalizados pisos com diferença de
níveis, pisos escorregadios (fitas antiderrapante),

Sinalização

sinalização das áreas de limitação de hidrantes e

SESMT

extintores, demarcações em volta das máquinas que

DIM

oferecem risco de acidente, piso tátil, etc.

Núcleo de Gente e

Verticais - São vistas em toda área externa do Campus

Carreira – GC

como placas de indicação de estacionamento, quebra

Gráfica

mola, faixa de pedestre, placas de velocidade etc.
Placas e Cartazes Indicativos e Educativos – São placas
que indicam condição de risco, de perigo, de higiene, de
material contaminante etc.
Serviços

Toda

contratação

Terceirizados (empreiteiros)

que

de

prestadores

envolvam

em

de

serviços

construção,

SESMT
DIM
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manutenção, reparos e mudanças no ambiente físico e

Núcleo de Gente e

equipamentos da Instituição, deverá ser comunicado ao

Carreira – GC

SESMT antes que estas iniciem suas atividades.
O

SESMT

solicitara

a

empresa

contratada,

documentações necessárias, equipamento de proteção
individual e outros dispositivos que as tornem aptas para
realização de suas atividades dentro dos padrões de
Segurança normatizados pelo SESMT e preceitos
exigidos pelo Ministério do Trabalho.
A Instituição dispõe de programas de segurança que
possibilitam a realização de suas atividades, evitando
riscos de acidentes. Onde temos:

Dos

PPRA – Programa de Prevenção a Riscos Ambientais;

SESMT

PCMSO – Programa de Controle Médico e Saúde

Núcleo de Gente e

Ocupacional;

Programas de PGRSS – Programa de Gerenciamento de Resíduos de
Segurança do
Trabalho

Serviço e Saúde;
Programa Qualidade de vida no Trabalho – Programa de
reeducação postural e ginástica laboral;

Carreira – GC
DIM
Coordenadores
CIPA
Colaboradores

SIPAT – Semana Interna de Prevenção de Acidentes
com o objetivo de conscientizar os colaboradores sobre
a necessidade de se proteger, abordando temas de
interesses gerais com a participação dos colaboradores.
Todos os acidentes de trabalho ocorridos, seja ele típico
ou de trajeto, devem comparecer ao setor Medico para
atendimento dos primeiros socorros e em seguida ao
setor de Segurança do trabalho para prestar informações
Acidente do
Trabalho

necessárias para investigação do acidente.
A emissão da CAT – Comunicação de Acidente do
Trabalho, será preenchida a parte medica no ato do
atendimento e em seguida complementará a outra parte,

SESMT
Núcleo de Gente e
Carreira – GC
Coordenadores
Colaboradores

onde pode ser preenchida no próprio setor medico ou
encaminhada ao setor de Segurança do Trabalho.
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Regularmente e obedecendo a cronograma de visitas,
são realizadas inspeções de Segurança nos diversos
setores da Instituição a fim de anteciparem-se aos
acontecimentos inesperados pela consequência da
exposição aos agentes / riscos contidos nos setores.
As inspeções periódicas de Segurança são realizadas nos
Inspeções

SESMT
Núcleo de Gente e

atividades

Carreira – GC

desenvolvidas pelos setores para avaliar a eficiência das

Coordenadores

horários

relativos

a

execução

das

ações aplicadas pelo SESMT.

DIM

Quando necessário são solicitadas inspeções ou visitas
em caráter de urgência pelos coordenadores por escrito
(e-mail) informando a necessidade da visita. Esta será
avaliada e priorizada.

O Centro Universitário Tirantes UNIT/AL, foi avaliado pelo Corpo de Bombeiros,
e registrado nos termos do art. 6º, inciso II, do Decreto nº 26.414/2013, ANALISEI no
dia 19/02/2014, o Processo de Segurança Contra Incêndio e Pânico - PSCIP nº 9188
cadastrado neste CBMAL, referente a uma edificação do tipo E-EDUCACIONAL E
CULTURA FÍSICA, com 4 pavimento(s) e área de construção de 28426.43 m², situado
no(a) AV COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, 5017, CRUZ DAS ALMAS, MaceioAL, tendo como interessado CENTRO UNIVERSITÁRIO TIRADENTES UNIT/AL
e responsável técnico CARLSON JOSÉ ALVES DE SOUZA FILHO com registro
A36929-2 - SE. Fazendo constar que o referido processo atendeu às exigências do Código
de Segurança.
Contra Incêndio e Pânico, e contém as seguintes medidas de segurança:


Acesso de viatura - conforme IT CBPMESP 06/2011;



Saídas de emergência - conforme NBR 9.077/2001;



Brigada de incêndio - conforme NBR 14.276/2006;



SPDA - conforme normas técnicas oficiais;



Iluminação de emergência - conforme NBR 10.898/1999;



Sistema de detecção automática de incêndio - conforme NBR 17.240/2010;



Sistema de alarme de incêndio - conforme NBR 17.240/2010;



Sinalização de emergência - conforme NBR 13.434;



Extintores - conforme NBR 12.693/2010;



Sistema de hidrantes - conforme IT CBMAL Geral Provisória.
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