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PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO

1. INTRODUÇÃO
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n 9.394/96) prevê, no seu artigo
12, inciso I, que “os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as
do seu sistema de ensino, terão a incumbência de elaborar e executar sua proposta
pedagógica”. Esse preceito legal está sustentado na ideia de que a escola deve
assumir como uma de suas principais tarefas o trabalho de refletir sobre sua
intencionalidade educativa. Nesse sentido, o projeto político pedagógico (PPP) pode ser
entendido como um rumo, uma direção, um sentido explícito para um compromisso
político e pedagógico construído coletivamente.
A discussão e a elaboração do projeto político pedagógico deste curso de
medicina partiu de uma análise dos currículos atualmente vigentes, em cotejo com o
movimento de mudança da formação médica que ocorre em todo o país. Foram
avaliadas propostas de mudanças curriculares já em curso em outras universidades, e
considerada a preocupação expressa do Estado em regular e qualificar a formação
médica, via, por exemplo, as Diretrizes Curriculares Nacionais. Essas Diretrizes foram
homologadas em 2001 pelo Ministério da Educação, definindo os princípios,
fundamentos, condições e procedimentos para a formação de médicos, estabelecidos
pela Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação. Em 2014, as
diretrizes foram revistas e publicada a resolução 03/2014 CNE-CES.
A formulação das Diretrizes Curriculares envolveu muitos debates, que
resultaram em um texto bastante consensual entre os representantes da comunidade
acadêmica da área, estabelecendo um novo pacto entre as escolas de medicina e a
sociedade, que se delineia no perfil profissional traçado para a formação médica. Neste
projeto político pedagógico, as diretrizes foram tomadas como ponto de partida,
juntamente com a base doutrinária da Reforma Sanitária e do Sistema Único de Saúde,
bem como os conhecimentos e experiências geradas pelas Instituições de nível
superior que mantém cursos de Medicina, incluindo aqui o curso da Universidade
Federal da Bahia, entre outros cujos currículos foram reformulados após as Diretrizes e

já avaliados, conforme a literatura produzida na área.
A partir das redefinições que têm ocorrido nos últimos anos sobre a concepção
do papel do médico na sociedade, tem sido reforçada a necessidade de mudanças na
sua formação que acompanhem o novo perfil do profissional e que ajudem a efetivar o
modelo de atenção à saúde, voltado para as necessidades da população. Dando sinais
de exaustão, o chamado paradigma flexneriano abre espaço para reflexões sobre um
modelo de formação médica que preencha falhas e equilibre as oscilações entre
tecnologia e humanismo, orientado para o atendimento de necessidades sociais, sem
deixar de alcançar o desenvolvimento técnico-científico.
O modelo tradicional de organização do cuidado à saúde, centrado na doença e
no atendimento hospitalar, apesar dos esforços, contradiz os princípios constitucionais
estabelecidos para o Sistema Único de Saúde (SUS), que busca a consecução da
universalidade do acesso, a equidade e a integralidade das ações. Por sua vez, o SUS
e o mercado de trabalho médico como um todo necessitam, cada vez mais, de
profissionais generalistas para suprir demandas nos diversos níveis de atenção, tendo
como fator primordial de atuação a saúde preventiva.
O perfil generalista atualmente exigido pelos setores público e privado faz surgir
a necessidade da formação de profissionais com uma boa base de clínica e de saúde
coletiva, capazes de articular esses dois campos.
Esta formação implica na necessidade de: a) postura ética; b) visão humanística;
c) senso de responsabilidade social e compromisso com a cidadania; d) orientação
para a proteção, promoção da saúde e prevenção de doenças; e) compreensão,
integração e aplicação dos conhecimentos básicos na prática profissional; f) atuação na
atenção primária e secundária e resolução, com qualidade, dos problemas prevalentes
de saúde; g) primeiro atendimento das urgências e emergências; h) habilidade para
comunicar e lidar com os múltiplos aspectos da relação médico-paciente; i) ferramentas
de aprendizagem contínua durante toda a vida profissional, e de auditoria do próprio
desempenho.
O exercício pleno do direito à saúde pelos cidadãos brasileiros depende, dentre
outros aspectos, de transformações nas condições de vida e de mudanças no modelo
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de atenção à saúde, com efetividade dos princípios da saúde como direito social e com
a formação de profissionais compromissados com a construção deste direito.
A formação tradicional em saúde, baseada na organização disciplinar e nas
especialidades, conduz ao estudo fragmentado dos problemas de saúde das pessoas e
das sociedades, à formação de especialistas que não conseguem lidar com as
realidades complexas. Formam-se profissionais que dominam diversos tipos de
tecnologias, porém cada vez mais incapazes de lidar com a subjetividade e a
diversidade moral, social e cultural das pessoas, assim como com a dificuldade de
adesão ao tratamento, a autonomia no cuidado, a educação em saúde, o sofrimento e a
dor, o enfrentamento das perdas e da morte, o direito das pessoas à saúde e à
informação ou a necessidade de ampliar a autonomia das pessoas.
Nos modelos tradicionais o professor estabelece tudo que o aluno deve
aprender, transmitindo as informações consideradas relevantes (não necessariamente
a partir de critérios baseados na realidade de saúde e dos serviços de saúde) e
avaliando a capacidade dos estudantes de reter e reproduzir as informações
apresentadas. A teoria é abordada antes da prática no intuito de preparar os estudantes
para a aplicação dos conteúdos nos campos de estágio e, futuramente, na sua vida
profissional. Essa abordagem pedagógica sofre fortes críticas pela excessiva
valorização de conteúdos ineficazes, distantes da realidade e das necessidades de
aprendizagem, levando à constante necessidade de requalificação e ao desperdício de
tempo e de esforço.
Nos últimos anos, a inserção dos estudantes de medicina nos serviços de saúde,
públicos ou privados, e a aproximação dos mesmos com o perfil epidemiológico da
população, se realizam sem a referência de um projeto pedagógico baseado na
construção do aprendizado. Conseguir campos de prática nos serviços públicos de
saúde passou a ser uma alternativa para as carências dos hospitais e ambulatórios
universitários, assim como nos serviços privados, por comodidade para os docentes
que neles atuam. Para o curso de Medicina do IMS/UFBA, os campos de práticas
serão, na totalidade, os serviços públicos de saúde das redes municipal e
estadual, para os quais já existem convênios firmados entre as secretarias de
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saúde estadual e municipal e o IMS/UFBA.
Considerar os princípios da organização dos serviços de saúde e o perfil
epidemiológico da população é extremamente relevante para formar o trabalhador
médico para as necessidades de saúde, qualquer que seja o local a ser ocupado por
ele no sistema de saúde e sua rede credenciada.
As características mais recentes do SUS, como a ampliação da atenção primária,
organização de uma rede de cuidados progressivos à saúde, participação dos usuários
nas instâncias colegiadas do sistema, mesmo de forma heterogênea nos vários
municípios do país e do estado da Bahia, em particular, tem evidenciado o despreparo
do médico em lidar com esta realidade, quaisquer que sejam as questões ou influências
ideológicas, éticas, técnicas, políticas, entre outras que determinem o seu exercício.
O poder técnico dos médicos, vinculado ao saber que orienta a sua prática, deve
ser construído de forma a inserir o profissional, como sujeito social, na perspectiva de
formatar um modelo de atenção voltado para a qualidade de vida das pessoas, onde o
diagnosticar e o tratar passam a ser revestidos de outros sentidos. De acordo com o
novo enfoque sobre o objeto de trabalho da medicina, o exercício profissional do
médico deixa de se organizar prioritariamente em torno da oferta de serviços e
tecnologias de saúde, para se organizar em torno das necessidades do indivíduo em
seu contexto biológico, psíquico e social.
Para contemplar este modelo, o ensino médico deve se centrar nos processos de
aprendizagem do estudante, de modo que este possa mais facilmente mobilizar
conhecimentos para atender às demandas da população usuária dos serviços de saúde
e da comunidade, em oposição à ênfase na memorização do conhecimento. Para tanto,
se faz necessária a reorientação dos objetivos da formação e a consequente mudança
na concepção de currículo e do desenho curricular. A incorporação de novas
abordagens pedagógicas, neste contexto, contribui, embora não seja suficiente por si
só, para a efetivação das mudanças necessárias na educação médica.
A principal chave para esse processo de mudança é a transição da pedagogia
tradicional, em que o professor é a figura central do processo de ensino, para outra
abordagem, centrada no aluno e sua realidade. O aprendizado deixa de ser entendido
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como a memorização, por parte do aluno, de informações selecionadas a partir de um
programa a ser cumprido pelo professor, passando a ser compreendido como o
processo de construção do conhecimento, pelo estudante, a partir da informação,
cabendo ao professor não apenas a função de um facilitador e orientador da ação
educativa, mas sim de um mediador crítico ao processo de formação. O professor não
pode mais ser o que direciona todo o processo formativo, mas também não pode ser
alguém que se anula no processo.
É importante ressaltar que a mudança no papel do professor não significa a
redução da sua responsabilidade frente ao aprendizado do estudante; ao contrário,
cabe a este o papel de mediar a aquisição de competências e habilidades por parte do
aluno, bem como seu desenvolvimento cognitivo, afetivo e psicomotor. Para esse fim, a
reflexão sobre a relação professor-aluno no ensino médico é um dos principais
requisitos desse novo professor.
Entende-se que o estudante, ao ser percebido e considerado como pessoa,
poderá desenvolver a percepção do paciente também como pessoa, com todas as
singularidades que esta relação implica. O trabalho vivo em saúde se materializa
através do processo de produção de relações entre cuidadores e o usuário que com
suas necessidades particulares de saúde, dá aos profissionais a oportunidade de tornar
públicas suas distintas intencionalidades no cuidado à saúde e os tornam responsáveis
pelos resultados da ação cuidadosa.
A perspectiva de currículo que é adotada neste projeto coloca a necessidade da
desconstrução da ideia de aprendizagem como uma vivência individual, consumista e
competitiva, cristalizada nos sistemas educacionais, para pensar o processo de
aprender como algo mais coletivo e solidário. Compreender que muito do nosso
aprendizado se dá na relação com o outro e que na formação do médico esse outro é o
professor, o colega, os profissionais dos serviços, os usuários, os familiares destes, traz
a necessidade da adoção de estratégias pedagógicas que tenham como centro as
interações dialógicas e a valorização do saber do outro com o qual aprendemos. Nestes
termos, se percebe aqueles que aprendem como construtores, cujas construções
melhoram através do uso de instrumentos, interação social e pensamento recursivo.
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Quem aprende utiliza sugestões dos outros, aproveita a ajuda dos outros para se
organizar; “toma emprestada” a consciência ou a reflexão do outro.

2. JUSTIFICATIVA
2.1 A Educação Médica na Bahia
A primeira instituição de educação médica da Bahia foi o Colégio MédicoCirúrgico, instituído em 1808, por ocasião da passagem da família real portuguesa por
Salvador, tornando-se Faculdade de Medicina da Bahia em meados do Século XIX. Foi
aí que a educação superior e a ciência médica nacional nasceram e vários dos grandes
nomes da clínica médica se graduaram. Vultos como Manuel Vitorino, Afrânio Peixoto,
Nina Rodrigues, Oscar Freire, Alfredo Brito, Juliano Moreira, Martagão Gesteira, Prado
Valadares, Pirajá da Silva e Gonçalo Muniz, projetaram nacional e internacionalmente a
Faculdade pelas suas atuações de ensino e pesquisa. Por mais de quinze décadas,
essa escola médica – uma das raízes da Universidade Federal da Bahia – foi a única
opção de formação profissional em saúde no Estado da Bahia.
Passou-se quase um século e meio até que em 1952, lideranças médicas e
docentes estabeleceram a Fundação Bahiana para Desenvolvimento das Ciências –
FBDC, mantenedora da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública.
Praticamente outros 50 anos se passariam até que, em 2001, a Universidade
Estadual de Santa Cruz criasse o primeiro curso de Medicina no interior da Bahia, na
cidade de Ilhéus. Anos depois, a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB)
instalou o curso de Medicina em dois de seus três campi: Vitória da Conquista (desde
2004) e Jequié (desde 2008). Também a Universidade Estadual de Feira de Santana
abriu o seu curso de medicina nesse período.
A partir de 2005, teve início o segundo curso de Medicina ofertado por instituição
privada, o da Faculdade de Tecnologia e Ciências (FTC), na cidade de Salvador e em
2012, foi aberta a primeira turma do curso de Medicina da Universidade do Estado da
Bahia (UNEB), no campus da capital.
Com o novo programa de incentivo do governo federal para a implantação de
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cursos de medicina em instituições públicas, abriram novos cursos de medicina a
UFRB, na cidade de Santo Antonio de Jesus, a UNIVASF, na cidade de Paulo Afonso,
a UFOB, na cidade de Barreiras e a UFSBA, na cidade de Teixeira de Freitas, além do
que aqui se propõe (UFBA, na cidade de Vitória da Conquista) e os de outras
instituições privadas que estão em curso.

2.2 O Curso de Medicina no IMS/CAT/UFBA
A discussão sobre a criação de um Curso de Medicina na cidade de Vitória da
Conquista, através da UFBA, teve início juntamente com a proposta de implantação do
IMS, instituto este criado por ato do CONSUNI / UFBA em 2005 (Resolução 02/05, de
18 de julho de 2005). A UFBA constituiu comissão que debateu quais cursos seriam
implantados e, na época, devido à implantação do Curso de Medicina na Universidade
Estadual do Sudoeste da Bahia, julgou-se inadequado naquele momento levar adiante
a idéia de mais um curso nesta área.
Desde então, as discussões sempre reincidiram, até que em 2013, com a
sinalização do MEC incentivando a ampliação dos cursos de medicina em todo o Brasil,
o IMS/UFBA foi convidado a apresentar uma proposta de curso, norteado pelos
preceitos do Programa Mais Médicos. Desta forma, com as devidas garantias do
MEC (pessoal e recursos financeiros), a Reitoria da UFBA designou uma comissão para
estudar a viabilidade da oferta e elaborar o PPP do curso de medicina.
Única Universidade Federal da região sudoeste da Bahia – que engloba os
territórios de identidade de Vitória da Conquista, Sertão Produtivo, Bacia do Paramirim,
Itapetinga, Chapada Diamantina, Vale do Jequiriçá e Médio Rio de Contas – o IMS é a
extensão da UFBA na cidade de Vitória da Conquista (IMS/CAT/UFBA). A população
aproximada dessa macrorregião é de dois milhões e quinhentos mil habitantes. Vitória
da Conquista é a maior cidade do sudoeste baiano, e também, a mais importante do
ponto de vista econômico, concentrando os principais serviços, tais como saúde,
comércio e educação. Adicionalmente, cerca de quinze municípios localizados no norte
do estado de Minas Gerais procuram Vitória da Conquista em busca dos supracitados
serviços. Juntas, as Regiões dos Territórios de Identidade aqui apresentados detém
15

21,8% da área do estado da Bahia, somam 18,3% da população e apresentam
densidade demográfica de 20,86 hab/Km2, muito próxima da densidade do estado da
Bahia, que é de 24,82 hab/Km2.
A proporção médico / 1.000 habitantes da Bahia é de 1,09 (dados de 2013), que
está abaixo da desejável e da média nacional. Por exemplo, essa proporção no estado
de Minas Gerais, vizinho à Bahia, é de 1,81 e em São Paulo é de 2,49.
Um dado que justifica ainda mais a abertura de novos cursos de medicina na
Bahia é a oferta de vagas / 10.000 habitantes. A Bahia e o Maranhão são os estados
onde há menor oferta de vagas em medicina, considerando-se o ano de 2013 (DOU,
seção 1, pg. 22, 04/02/2013). A proporção nesses dois estados é de 0,39 vaga / 10.000
habitantes.

2.3 Estrutura administrativa do IMS/UFBA
O IMS surgiu do projeto de interiorização da UFBA, guiado pelo desejo do
Governo Federal de expandir o ensino superior no país. Tal projeto foi criado visando a
ampliação do número de municípios atendidos pelo ensino público federal no Estado da
Bahia, aproximando as unidades de ensino das populações mais distantes dos grandes
centros, e contempla três momentos: inicialmente, a implantação do Campus com três
cursos de graduação (enfermagem, farmácia e nutrição); dois anos após, mais dois
cursos (ciências biológicas e biotecnologia) e, no ano de 2010, como parte do projeto
REUNI, foi implantado o curso de psicologia. No ano de 2009 o IMS implantou o curso
de pós-graduação stricto sensu em Ciências Fisiológicas, inicialmente em nível de
mestrado e atualmente também em nível de doutorado e em 2011 foi aprovado pela
CAPES a implantação do mestrado em Biociências, com a primeira turma iniciada no
segundo semestre de 2012.
O IMS/UFBA é composto administrativamente por Direção, Coordenação
Acadêmica, e Núcleos Administrativos, sendo estes últimos o Núcleo de Apoio
Administrativo (NUPAD), o Núcleo de Apoio Acadêmico (NUPAC), o Núcleo de Apoio a
Laboratórios (NUAL) e o Núcleo de Documentação e Tecnologia da Informação (NTI).
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Academicamente, o IMS/UFBA está organizado numa estrutura de Núcleos
Acadêmicos. Existem cinco núcleos, sendo eles: Núcleo de Ciências Naturais e da
Biodiversidade (NCNB); Núcleo de Biointegração (NBio); Núcleo de Epidemiologia e
Saúde Coletiva (NESC); Núcleo Interdisciplinar de Atenção à Saúde (NIAS); Núcleo de
Tecnologias, Exatas e Metodologias (NTEM).
Os Núcleos Acadêmicos concentram grande parte da atividade de pesquisa do
IMS, sobretudo nas áreas de imunopatologia das infecções; estudos em comunidades
quilombolas; farmacologia e fisiopatologia; microbiologia e mecanismos de resistência
bacteriana; biologias molecular e celular; nutrição materno-infantil; farmacotécnica e
cosmetologia;

análises

clínicas;

morbimortalidade

da

população;

doenças

infectocontagiosas; doenças e agravos não transmissíveis; políticas de saúde,
planejamento e gestão em saúde; gênero e raça/etnia; farmacoepidemiologia; saúde
sexual e reprodutiva e os ciclos da vida; pesquisas nas áreas básicas de biologia e
química; nas linhas de pesquisa de tecnologia de alimentos, nutrição e dietética,
enzimologia e microbiologia.
O IMS conta atualmente com 89 professores, 54 servidores técnicos
administrativos e 60 servidores terceirizados.
Com o amadurecimento e fortalecimento adquiridos, o IMS se coloca como o
núcleo gerador de conhecimento capaz de implantar novos cursos, sobretudo na área
da saúde, nesta região do Estado baiano. A implantação de um curso de medicina no
IMS é desejada e esperada pela comunidade universitária e regional, e encontrará no
neste Instituto todas as condições para se firmar e se tornar um centro de excelência e
de referência nacional em formação médica.

2.4 Infraestrutura existente e projetada
O Instituto possui um prédio com 32 laboratórios multiusuário de ensino/pesquisa
equipados, um pavilhão de salas de aula com quatro alas conjugadas, totalizando 28
salas de aula, prédio administrativo com cinco pavimentos e com espaço para toda
estrutura acadêmico/administrativa, gabinetes para 180 professores, dois auditórios,
dois laboratórios de informática, acervo bibliográfico em construção, urbanização e
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fechamento da área construída do campus.
Dentre os laboratórios de práticas já instalados e equipados, o curso de medicina
poderá utilizar os seguintes: fisiologia e farmacologia; microbiologia e imunobiologia;
biologia celular e molecular; histopatologia e parasitologia; química analítica; química
orgânica; farmacognosia; farmacotécnica e tecnologia farmacêutica; bioquímica,
ecologia; análises clínicas; cultura de células e desenvolvimento de vacinas e;
avaliação nutricional, além de um biotério. No ano de 2014 foram adquiridos os
equipamentos/bonecos para o laboratório de habilidades/simulação. Também, está em
curso o processo de aquisição de software 3D para o estudo de anatomia.
O Ministério da Educação incorporou o IMS/UFBA no plano de expansão dos
cursos de medicina (Mais Médicos) e através do ofício 276/2013/SESu/MEC, indicou a
disponibilização de 80 vagas para docentes, 40 vagas para técnico-administrativos. Em
resposta ao ofício, a reitora da UFBA, através do ofício 596/2013-GAB/UFBA informou
preliminarmente a necessidade de recursos da ordem de R$ 6.600.000,00 para custeio
e R$ 18.700.000,00 para capital, dos quais, o MEC já aportou no orçamento de 2014, o
valor de R$ 2.262.440,00, repetindo-se o mesmo valor para o orçamento de 2015.
Com o aporte financeiro a ser disponibilizado pelo MEC, deverá ser construído
um novo e amplo prédio de laboratórios e o prédio da biblioteca, os quais serão
integrados aos já existentes e utilizados de forma compartilhada por todos os cursos do
Instituto.

Também

serão

construídas

estruturas

de

apoio

aos

serviços

de

atendimento/ensino especializados e aquisição de equipamentos para laboratórios,
sobretudo os de simulação e ampliação do acervo bibliográfico. Para as demais
atividades do curso, a estrutura atual e em construção são suficientes.
Para enfrentar o desafio de um desenho curricular inovador, pautado em
metodologias ativas, e consonante com o disposto nas Diretrizes do Ensino Médico no
Brasil, o IMS/CAT/UFBA propõe, de forma inovadora, a criação de uma estrutura de
assessoramento e acompanhamento pedagógico, efetivo e institucional, da realização
do projeto politico e pedagógico do curso de medicina, devendo tal instância
pedagógica assessorar e acompanhar também os outros cursos do Instituto, já que viria
para se inserir na lógica de um instituto multidisciplinar em saúde.
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As reorientações curriculares realizadas nos outros cursos oferecidos pelo
IMS/CAT/UFBA aconteceram focadas no modelo disciplinar pré-existente, ou movidas
pela atração da novidade em torno do PBL (Problem-Based Learning), metodologia
geralmente usada em substituição ao modelo curricular tradicional, que marca a
trajetória histórica dos cursos na área de saúde, principalmente os cursos de Medicina
pós Resolução 03/2014/CNE/CES. A pretensão do IMS/CAT/UFBA é ultrapassar estes
modelos, propondo um currículo híbrido, que aproveite as vantagens das várias
tipologias curriculares, e se organize em torno da aquisição de competências, valores e
habilidades necessárias para a atuação médica nas áreas do ensino, da pesquisa e da
clínica.
Para atender a demanda de apoio pedagógico identificada, foi criada uma
instância de Assessoria Pedagógica à Prática em Saúde (APPS) (Conforme Portaria
em anexo). A sigla em si já traduz sua intenção, e cabe aqui aproveitar uma analogia, e
dizer que a APPS é tipo um “aplicativo”, para ser utilizado no planejamento e
acompanhamento da formação pedagógica dos novos docentes concursados, a fim de
que estes estejam capacitados para materialização de um currículo integrado, numa
perspectiva mesmo de disseminação da problematização como essência, tanto no
curso de medicina como nos outros cursos da área de saúde do Instituto.

2.5 Estrutura da rede de serviço da região
O Município de Vitória da Conquista tem uma população estimada em 315.884
habitantes (IBGE, 2012), com projeções para atingir 340.000 no ano de 2015, e área
geográfica de cerca de 3.700 km2, 20% da população está distribuída em 284
povoados, agrupados em doze distritos da zona rural. O município localiza-se em um
entroncamento rodoviário importante para o escoamento da produção entre as regiões
sudeste e nordeste do país. Apresenta forte crescimento demográfico e econômico,
destacando-se entre os municípios do Estado da Bahia. É também o centro econômico
que congrega mais de 100 municípios e uma população que ultrapassa 2.500.000
habitantes.
O Sistema Municipal de Saúde dispõe de uma rede própria de Atenção Primária
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e Especializada (média e alta complexidade), que é composta de:
a) 524 agentes comunitários de saúde;
b) 45 equipes de saúde da família distribuídas em 33 unidades de saúde, sendo
dezessete na zona rural e dezesseis na zona urbana, equivalendo a uma
cobertura média do programa de 42%;
c) 36 equipes de saúde bucal;
d) 04 Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF);
e) 01 equipe de PAMDIL (Programa de Atendimento Municipal Domiciliar ao
Idoso com Limitação);
f) Uma unidade especializada em odontologia (CEO);
g) Seis unidades básicas tradicionais;
h) Um laboratório municipal totalmente equipado e construído dentro das
normas técnicas;
i) Rede própria e conveniada com 839 leitos hospitalares SUS (CNES, 2013),
com projeto de ampliação de mais 136 leitos no Hospital Geral, já autorizado
pela SESAB;
j) Um Hospital Municipal referência para gestação de alto risco com UTI
neonatal e pronto socorro pediátrico;
k) Um banco de leite humano;
l) Um centro de atenção especializada com 37 especialidades;
m) Um Centro de Atenção e Apoio a Vida/DST/AIDS (Centro de Testagem
Anônima e Hospital Dia), um CEREST;
n) Um Pólo de Educação Permanente com residência médica em pediatria,
anestesiologia, ginecologia e obstetrícia;
o) Um Centro de Referência em pneumologia e dermatologia sanitária;
p) 03 Centros de Atenção Psicossocial (CAPS I, CAPS II e CAPS ia);
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q) Atendimento pré-hospitalar (SAMU 192);
r) Uma agência transfusional, farmácia hospitalar e indústria farmacêutica em
fase de implantação.
Desde Janeiro de 2015 o Instituto Multidisciplinaar em Saúde tem participado de
reuniões do CISP – Comitê Interinstitucional de Segurança Pública de Vitória da
Conquista. Recentemente o CISP, em assembleia, deliberou sobre as ações
institucionais mais proeminentes, no que diz respeito a contribuição para implantação
do novo presídio de Vitória da Conquista. O IMS/UFBA cogitou junto ao Comitê a
possibilidade de assumir, juntamente com a Secretária Municipal de Saúde e o
Ministério da Justiça, a implantação e manutenção de um ambulatório multiprofissional
em saúde no novo presídio, espaço que pode inclusive viabilizar investigações sobre o
perfil epidemiológico da população carcerária atual, para futuras ações preventivas,
educativas e curativas desta população.
Neste contexto, é bom lembrar a existência do Plano Nacional de Saúde no
Sistema Penitenciário (PNSSP), de 2003, uma ação governamental estratégica, em
consonância com a legislação vigente, que enfatiza a garantia do direito à saúde para o
conjunto da população brasileira, inclusive aquela confinada em estabelecimentos
prisionais. O PNSSP, dessa maneira, é um instrumento para inclusão, no SUS, das
pessoas privadas de liberdade, e uma forma de fazer chegar às unidades prisionais
ações, serviços e profissionais de saúde.
A construção de uma rede municipal de serviços em saúde, capaz de oferecer
atendimento em todos os níveis de complexidade, e priorizando a Atenção Primária
como principal porta de entrada do sistema de saúde hierarquizado, somente foi
possível após a implantação do processo de municipalização dos serviços públicos de
saúde. Este fator determinante tornou o município de Vitória da Conquista referência de
prática bem sucedida na implantação e consolidação do SUS. Tais resultados indicam o
possível exercício de práticas de planejamento para a operacionalização das políticas
nessa organização em particular (VILASBÔAS, 2006).

21

3. MARCO CONCEITUAL
A concepção articuladora e relacional adotada neste projeto político pedagógico
orienta uma organização curricular calcada no desenvolvimento progressivo de um
currículo por competências, muito embora num primeiro momento isso não pareça
evidente.
Como um caminho para o alcance desse objetivo, propõe-se um currículo
integrado em torno de PILARES VERTICAIS, que representam as áreas de formação
definidas pelas DCNs – a Atenção Básica, a Gestão em Saúde e a Educação em
Saúde -, pilares que se articulam com EIXOS LONGITUDINAIS, que agregam os
componentes curriculares em quatro aspectos da formação médica: 1. Saberes/Fazeres
do Cuidado Médico na Produção da Saúde; 2. Aspectos Biopsicossociais Envolvidos na
Construcão do Saber Médico; 3. Habilidades em Investigação Científica, e; 4.
Humanidades, Ética Médica e Produção da Saúde.
Essa articulação será viabilizada pela criação de núcleos interdisciplinares, aqui
chamados Núcleos Temáticos em Saúde (NTS), cuja constituição convoca as
concepções de inter e transdisciplinaridade, bem como elementos da problematização,
a exemplo do trabalho com temas e subtemas geradores, e da adoção de elementos da
Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP).
Pode-se dizer, então, que se trata de um modelo de currículo hibrido, onde
possibilitamos a convivência de estratégias, fazeres e saberes ecléticos, que possuem
como meta convergente a formação integral do indivíduo pautada numa aprendizagem
significativa e problematizadora, que fará amplo uso de metodologias e dispositivos
ativos de aprendizagem e ensino.
No cerne das críticas à forma de organizar currículos de cursos de medicina,
que se pretendem fundamentados no modelo flexneriano, está a necessidade de
superar as práticas do “ensinar/aprender” antinômicas, fragmentadas e fragmentárias,
bem como o intuito de conectar o currículo com as problemáticas do campo da saúde,
com uma maior sensibilidade às necessidades da população, ao movimento de
transformação da sociedade contemporânea, principalmente no que concerne ao
conhecimento eleito como formativo, às demandas do mundo do trabalho, do mundo da
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produção e dos diversos segmentos sociais. Dessa forma, os subsídios fundamentais
para configuração do currículo são: o conhecimento, o contexto, a autoria, as
competências e os valores orientados para uma determinada formação.

3.1 Definindo o termo competência, ou o que assumimos como competência,
neste currículo.
Da crítica às fragmentações

encontradas

nos currículos pautados

na

disciplinarização, têm surgido muitas propostas para a organização dos currículos, entre
elas as que se baseiam na noção de competência. Apesar de ser um conceito ainda
considerado polêmico, existem, hoje, na literatura e na experiência acumulada com a
implantação de currículos baseados em competência, argumentos consistentes que
apontam para uma visão ampliada e dialética das possibilidades formativas de um
currículo fundamentado nessa concepção.
Ademais, a proposta da formação por competências critica as formações que
privilegiam o abstracionismo acadêmico, que esquecem que a formação deve visar à
inserção do aluno de forma competente e cidadã no trabalho e na sociedade, com
capacidade

para

o

enfrentamento

dos

desafios

existentes

nesses

espaços.

Comprometido com a produção de uma episteme própria, articulada com uma práxis
motivadora, que inspire uma mudança do praticante, que a crise que assola o mundo
do trabalho não é motivada pela falta de teoria, não é uma crise da teoria.
As universidades continuam produzindo teses e dissertações, artigos e
postulados sobre assuntos diversos, entretanto, a crise que enfrentamos é uma crise do
praticante, de quem não consegue motivar nem ser motivado.
A atividade profissional do médico possui dimensões objetivas e subjetivas. A
síntese dessas duas dimensões pode traduzir a competência profissional como a
capacidade de mobilizar e articular conhecimentos, habilidades, atitudes e valores
requeridos

pelas

situações

de

trabalho

(previstas

ou

não),

assumindo

a

responsabilidade do cuidado a partir da concepção de saúde como qualidade de vida,
interagindo com os usuários dos serviços de saúde, percebendo suas necessidades e
escolhas, valorizando sua autonomia para assumir sua própria saúde.
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Para realizar as tarefas necessárias a um bom desempenho profissional é
necessário que haja uma mobilização de atributos ou capacidades. Na formação,
desenvolvem-se capacidades cognitivas (conhecimento), psicomotoras (destrezas e
habilidades) e afetivas (valores e postura), as quais servem de base para a adequada
ação profissional. Na medida em que as competências são da ordem do saber mobilizar
(pode-se armazenar informações, mas não competências), entende-se que elas não
podem ser dotadas de universalidade e existirem independentemente dos sujeitos e
dos contextos. A competência só é compreensível (e susceptível de ser produzida) em
ato, daí o seu caráter contextual e contingente.
Nesse sentido, as competências são emergentes dos contextos da prática
profissional, e não prévias. Entende-se, a partir dessa constatação, que a competência
não é algo que se possa observar diretamente, mas pode ser inferida pelo
desempenho, que nessa concepção significa conjuntos de ações fundamentadas pelos
saberes mobilizados em contexto. Assim, quando se fala em competência profissional,
refere-se a uma síntese dialogada dos diversos elementos que a compõem e que
representam uma determinada prática, qualificada e contextualizada.

3.2 O currículo integrado
Segundo Harden et al. (1984) as principais vantagens do currículo integrado para
os cursos médicos são:
a. Redução da fragmentação, na medida em que se busca demonstrar as
interrelações entre as disciplinas. Isto favorece que os alunos tenham uma percepção
mais global não só dos conteúdos disciplinares, mas também dos pacientes e usuários
dos serviços de saúde;
b. Motivação dos alunos e formação de atitudes. Com a introdução de
conhecimentos e práticas do ciclo profissionalizante junto com o chamado ciclo básico,
os alunos podem mais facilmente compreender a relevância de assuntos da ciência
médica, tais como a anatomia em relação aos estudos clínicos e correlacionar os
conhecimentos adquiridos nas disciplinas clínicas com os problemas dos pacientes nos
serviços de saúde;
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c. Melhoria da eficácia do ensino. Sabe-se que o conhecimento adquirido de
forma isolada e não aplicado é rapidamente esquecido. Isto tem sido repetidamente
demonstrado no currículo médico tradicional. O currículo integrado apresenta os
conteúdos de modo a serem mais facilmente apreendidos pelos alunos. Por exemplo,
os casos clínicos ou problemas dos primeiros anos podem servir como organizadores
do conhecimento do aluno, facilitando a aprendizagem de um corpo de informações que
de outro modo seria desconectado. Além disso, o fato do currículo integrado implicar o
desenvolvimento de estratégias pedagógicas que tragam maior interação e colaboração
entre professores e alunos contribui para a melhora da eficácia do ensino, ao promover
a relevância do que é ensinado/aprendido;
d. Objetivos mais voltados à transferência de conhecimentos ou à sua
mobilização diante de situações complexas. Este aspecto do currículo integrado
contribui para a superação de uma crítica muito comum aos cursos de medicina, que é
a ênfase na memorização do conhecimento. A introdução do ensino integrado pode
favorecer o desenvolvimento de competências e de habilidades na solução de
problemas. Os verbos mais utilizados para esses objetivos são os que expressam
ações e operação do pensamento, tais como, mobilizar, articular, colocar em ação,
comparar, analisar, sintetizar e compreender;
e. Promoção de comunicação e colaboração entre docentes. A integração de
componentes curriculares, sobretudo quando se dá entre as do ciclo básico e os do
ciclo profissionalizante, favorece que os docentes tomem conhecimento do currículo
como um todo, e isto os motiva a pensar nas metas e objetivos de todo o curso e não
apenas nos de seu componente. Outra vantagem desta colaboração é a promoção da
consciência de cada um quanto aos interesses de pesquisa e a facilitação de atividades
de pesquisas cooperativas. Assim, educação e pesquisa aparecem como momentos de
um mesmo processo: o conteúdo de ensino que deve estar sempre se renovando,
ampliando, se inserindo criticamente na realidade, não em uma realidade estática, mas
em transformação, com todas as suas contradições (CYRINO et al., 2006).
f. Racionalização dos recursos de ensino. O currículo integrado pode produzir
esse tipo de racionalização quando agrupa professores de um determinado campo. Isto
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favorece o planejamento de como compartilhar, de forma mais racional, os recursos de
ensino disponíveis.
March et al.(2005) acrescentam outras vantagens do currículo integrado:
a. Potencializa a participação mais ativa dos estudantes nos espaços da
universidade, tensionando no sentido de exigir que os professores escutem suas
demandas, dentro e fora de sala de aula e, consequentemente, uma formação mais
centrada não só nas necessidades da sociedade, mas dos próprios estudantes;
b. Maiores possibilidades de entendimento de que integração não se limita à
teoria e prática específicas do trabalho médico, mas também ao campo da saúde. Isto
amplia a compreensão dos problemas de saúde e das práticas e políticas necessárias
para enfrentar os mesmos;
c. Maiores chances de compreensão e vivência do trabalho em equipe
multiprofissional de saúde;
d. Coloca maiores desafios para os alunos, no decorrer do processo de ensinoaprendizagem, pois estes são estimulados a desenvolver produtos que sejam úteis para
os serviços ou comunidade, construindo compromisso e responsabilidade profissional
desde os primeiros períodos.

3.3 A interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade como fundamentos dos
Núcleos e Atividades Curriculares
A organização dos núcleos do currículo integrado, no contexto deste projeto
político pedagógico de Graduação em Medicina, fundamenta-se na busca de maiores
parcelas de interdisciplinaridade na sua construção. A interdisciplinaridade foi
convocada pela sua potencialidade de superação da esterilidade acarretada pela
ciência excessivamente compartimentada e sem comunicação entre os diversos
campos (SANTOMÉ, 1998). Ou melhor, temos como

fio condutor

neste cenário

curricular o tema gerador e os subtemas, que por sua vez intitulam as atividades em
seus tipos e formas, inclusive como Projetos de ensino, extensão e pesquisa que se
amalgamam a essa intencionalidade formativa.
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A interdisciplinaridade pode ir da simples comunicação de ideias até a
integração mútua dos conceitos, da metodologia, dos procedimentos, das pessoas e
suas inteligibilidades. Para Santomé (1998), apostar na interdisciplinaridade significa
defender a formação de um novo tipo de pessoa, mais aberta, flexível, solidária,
democrática e crítica, portanto, mais apta para enfrentar uma sociedade na qual a
mudança está na ordem do dia e onde o futuro tem um grau de imprevisibilidade como
nunca visto em outra época da história da humanidade.
Nesse contexto, os conhecimentos, habilidades e atitudes exigidas do
profissional modificam-se rapidamente, e assim perde ainda mais força e sentido a
ênfase na transmissão de conhecimentos. A interdisciplinaridade aparece, nesse
cenário, como elemento fundamental para a articulação de conteúdos e para resolução
de problemas, posto que uma das suas características é o movimento ininterrupto,
criando ou recriando outros pontos para discussão.
Entretanto, deve-se ter claro que a prática da interdisciplinaridade é
caracterizada pela intencionalidade. Não há interdisciplinaridade se não há intenção
consciente, clara e objetiva, por parte daqueles que a praticam (FERREIRA, 2005).
Além

da

interdisciplinaridade,

a

proposta

reivindica

elementos

da

transdisciplinaridade, no sentido de ampliar as possibilidades do enfrentamento éticopolítico, epistemológico e formativo das questões humanas e planetárias, que em larga
escala atingem as pessoas, suas sociedades e ecologias, e que a lógica disciplinar não
apreende nem alcança. Violência, intolerância, destruição do ecossistema, por
exemplo, fazem parte dos desafios que clamam por um olhar transdisciplinar (MORIN,
2002).
Trazendo essa questão mais especificamente para o campo da Educação
Médica e da Graduação em Medicina, verifica-se que os currículos disciplinares, muito
presos a um racionalismo instrumental, fazem com que muitos profissionais encontremse, hoje, com dificuldades de lidar com a complexidade de importantes problemas de
saúde, tais como a AIDS, os cânceres, os transtornos mentais, as questões ligadas à
violência e às drogas, onde dinâmicas sociais, culturais e biológicas misturam-se
claramente (FAGUNDES, 2003).
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Em termos curriculares, eleger a transdisciplinaridade como uma das
concepções fundantes dos eixos e núcleos, significa reconhecer o seu potencial
elucidativo e formativo, na medida em que essa perspectiva não quer fornecer fórmulas
pragmáticas de um pensamento, mas mobilizar certa globalização de saberes para
compreender a partir do que é produzido pelas interações entre eles, sem desprezar as
especificidades. Nesse sentido, trabalhar com a perspectiva transdisciplinar significa
buscar as transversalidades, com as relações possíveis, contextuais, históricas e
políticas, transversalidades essas requeridas pelos problemas inerentes à área de
saúde e seus desafios.

3.4 A problematização na lógica da nucleação interdisciplinar
A opção por um currículo organizado por eixos e núcleos interdisciplinares
reivindica, também, a lógica da problematização na concepção desses elementos. A
educação problematizadora trabalha a construção de conhecimentos a partir da
vivência de experiências significativas. Apoiada nos processos de aprendizagem por
descoberta, em oposição aos de recepção (em que os conteúdos são transmitidos ao
aluno em sua forma final), os conteúdos de ensino não são oferecidos em sua forma
acabada, mas na forma de problemas, cujas relações devem ser descobertas e
construídas pelo aluno, que precisa reorganizar o material, adaptando-o à sua estrutura
cognitiva prévia, para descobrir relações, leis ou conceitos que precisará assimilar
(CYRINO & TORALLES-PEREIRA, 2004).
A problematização tem sua origem nos estudos de Paulo Freire, enfatizando que
os problemas a serem estudados precisam valer-se de um cenário real. Os problemas
obtidos pela observação da realidade manifestam-se para alunos e professores com
todas as suas contradições, daí o caráter político do trabalho pedagógico na
problematização, marcando uma postura crítica de educação. Educação e investigação
temática aparecem como momentos de um mesmo processo: o conteúdo deve estar
sempre se renovando e ampliando, inserido criticamente na realidade; não uma
realidade estática, mas em transformação, com todos os seus conflitos e características
peculiares.
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A utilização de metodologias problematizadoras favorece a aprendizagem, na
medida em que entendemos que este é um processo complexo, que não acontece de
forma linear, por acréscimo, de modo a somar alguns novos elementos ao que
sabíamos antes. Estrutura-se mediante redes de conexão que cada sujeito faz,
(re)elaborando associações singulares que se ampliam e ganham novos sentidos na
medida em que é capaz de desenvolver novas relações, envolver-se na resolução de
problemas que esclarecem novas questões, abrindo-se para aprendizagens mais
complexas (RIBEIRO, 1998).
A proposição de tarefas de aprendizagem na forma de problemas é um requisito
importante para o ato de compreender. Mas, para isto, os problemas não podem ser
confundidos com meros exercícios para os quais já se tem a resposta pronta, situações
preparadas apenas visando ao consumo cognitivo de algum conteúdo. Os problemas
devem ter vínculo com a realidade, com o trabalho da prática médica, fundamentados
em experiências concretas e reais vivenciadas pelos estudantes nos serviços de saúde,
junto à comunidade, ou na análise de situações de saúde-doença que simulem
problemas a serem enfrentados pelos futuros profissionais. Ou seja, devem ser
significativos e organizados de forma que favoreçam a cooperação e o intercâmbio. O
importante é que o aluno possa compreender o sentido do porquê está fazendo aquilo.
A análise do problema deve permitir a exploração integrada de conteúdos
conceituais, procedimentais e atitudinais, articulando os aspectos das dimensões
integrantes e integradoras dos Núcleos com seus temas geradores e dos componentes
curriculares com seus subtemas e estratégias de materialização.

3.5 Trabalhando com temas geradores
A constituição do NTS requer, primeiramente a preparação e corroboração por
parte da comunidade “aprendente” em torno do trabalho com os temas e subtemas
geradores. Kramer (1989), explicita que os temas geradores, assim como os problemas,
devem ser contextualizados e escolhidos com uma finalidade concreta e em função de
um determinado objetivo. Em primeira hipótese, os temas geradores deverão ser a base
para a organização dos Núcleos. Um exemplo disso é quando se opta por trabalhar
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com aparelhos, em lugar dos órgãos isoladamente, integrando conteúdos tradicionais
como anatomia, fisiologia e histologia, através da identificação de temas que são
comuns a essas três matérias.
Além disso, outras possibilidades de temas geradores devem ocorrer dentro dos
próprios Núcleos e componentes curriculares para motivação da busca da
interdisciplinaridade, como por exemplo, Diabetes, Infarto, Violência, Sofrimento Mental,
Saúde do Trabalhador, Evolução da Educação Médica, etc.

3.5.1 Dos Eixos longitudinais, da materialização dos Núcleos Temáticos durante o
semestre e sua dimensão política e normativa no Projeto Político do Curso.
Os Eixos de forma longitudinal se constituem elementos norteadores das práticas
e ações institucionalizadas que visam a formação e integralização de saberes em torno
de um objeto de conhecimento. Evidenciam-se através dos componentes curriculares
organizadas e disparadas por temas geradores que são interdisciplinarmente
trabalhados pelos docentes, através da exploração dos subtemas, seus conteúdos
implícitos e a natureza destes. Os pares ou subgrupos são cambiantes e se agregam à
medida

que

seus

conhecimentos

precisam

estabelecer

campos

de

solidariedade/identidade entre os saberes, para que se efetivem.
A ideia dos Eixos longitudinais é fazer com que as aprendizagens possam ser
sempre passíveis de acontecerem, a qualquer tempo, ao longo do curso.
Oportunidades de aprendizagem compõem os eixos, onde sempre será possível
suscitar aquilo que não foi aprendido, através de outras formas ou outras linguagens.
Os Eixos sugerem essencialmente que os componentes curriculares tenham um
fio condutor, o que sugere a interdisciplinaridade como princípio fundante e uma
aproximação de novas mentalidades. Eis a essência de cada Eixo, acompanhados dos
pressupostos das grandes áreas cogitadas pelas Diretrizes Curriculares Nacionas para
a Graduação em Medicina:
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SABERES/FAZERES DO CUIDADO MÉDICO NA PRODUÇÃO DA SAÚDE - Clínica
Médica, Cirurgia, Ginecologia/Obstetrícia, Pediatria, Saúde Coletiva e Saúde Mental

Os conteúdos essenciais à formação do profissional médico devem garantir uma
estreita relação com as necessidades de saúde mais frequentes, referidas pela
comunidade e identificadas pelo setor de saúde local. Isso requer uma articulação
direta com outros setores da assistência e com a comunidade, numa perspectiva
ampliada do conhecimento em rede. Para isso, esse Eixo dos Saberes/Fazeres do
cuidado médico na produção da saúde, pretende facilitar a mobilização de inúmeras
questões em torno das competências gerais e específicas desse profissional, não se
esquecendo de privilegiar aspectos referentes às grandes áreas da medicina e a
transversalidade que caracteriza a Saúde Mental e a Saúde Coletiva.

ASPECTOS BIOPSICOSSOCIAIS ENVOLVIDOS NA CONSTRUCÃO DO SABER
MÉDICO- Pediatria, Clínica Médica, Tocoginecologia, Cirurgia, Saúde Mental e Saúde
Coletiva

As atividades inspiradoras deste eixo preveem a utilização de vários pontos de
vista e conhecimentos científicos com a finalidade cooperativa de construir um objeto
teórico comum, a exemplo dos projetos de empreendimentos, projetos didáticos,
projetos de pesquisa, resolução de casos problemas, estudos do meio, etc. Essa
construção resultará em aprendizagens significativas e produtos reais, haja vista que
não só a Medicina, mas os cursos da área de saúde de um modo geral,

tem

colecionado insucessos no que diz respeito as aprendizagens das áreas tradicionais
ditas básicas ou fundamentos. Ao serem trabalhadas de modo totalmente dissociadas
da atividade fim a que se destinam, por memorização e repetição, esses conhecimentos
se perdem ao longo da trajetória formativa. Como conteúdo solidário no entendimento
da tríade saúde-doença-cuidado, essa nova configuração instaura novos modos de
trabalhar com anatomia, histologia, biologia, e bioquímica, por exemplo, com encontros,
diálogos e conexões entre os saberes. A abordagem visa propiciar importância
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equivalente para os determinantes da saúde e da doença, com indissociabilidade das
bases biológicas, psíquicas, sociais, culturais e ecológicas.

HABILIDADES

EM

INVESTIGAÇÃO

CIENTÍFICA-

Pediatria,

Clínica

Médica,

Ginecologia/Obstetrícia, Cirurgia, Saúde Mental e Saúde Coletiva

A formação em pesquisa visa desenvolver nos sujeitos, futuros pesquisadores,
docentes e profissionais médicos com habilidades para utilizar bases de dados, realizar
pesquisas bibliográficas computadorizadas, incluindo fontes pessoais, livros, artigos de
revistas, material audiovisual, programas de computador, modelos morfológicos,
espécimes, preparações anatômicas e anatomopatológicas, lâminas, pranchas,
manequins, entre outros; juntamente com outros atores

sociais pretende-se

desenvolver investigações encarnadas, pautadas em referenciais tais como a Medicina
Baseada em Evidências, a Epidemiologia Descritiva e a Pesquisa Ação, bem como
desenvolver

competências

comunicacionais

para

que

estes

trabalhos

sejam

publicizados e publicados de forma oral e escrita em registros e eventos científicos.
Novos suportes textuais serão inaugurados a exemplo do Portfólio, que neste contexto
assume o papel de elemento avaliativo e autoreflexivo em torno das aprendizagens
construídas.

HUMANIDADES, ÉTICA MÉDICA E PRODUÇÃO DA SAÚDE - Pediatria, Clínica
Médica, Ginecologia/Obstetrícia, Cirurgia, Saúde Mental e Saúde Coletiva

Este Eixo pretende auxiliar na prevenção, dissolução e manejo dos conflitos de
modo geral, principalmente os que se referem às práticas de clínica médica e
emergência clínica: conflitos da relação médico-paciente; conflitos nas relações
interprofissionais e interinstitucionais; conflitos na gestão de serviços e recursos;
aplicação de códigos de conduta; análise crítica da força e limites na resolução ética
dos conflitos. Requer também como princípio fundamental a tentativa de compreender
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como se dá o envolvimento do saber médico com a gênese dos problemas que hoje
afetam, de modo geral a sociedade contemporânea, principalmente no campo da
filosofia, da sociologia e da história de modo geral.

3.5.1.1 Núcleos Temáticos
Para a integralização dos Eixos (pré-internato) foi sugerida a organização de oito
Núcleos Temáticos. Cada um desses núcleos será amalgamado por um Tema Gerador.
Este por sua vez articula em torno de si, cerca de seis a oito subtemas. O subtema é a
menor unidade do currículo e é viabilizado através dos Componentes Curriculares.
Esses se caracterizam por serem elementos curriculares inteiramente flexíveis em suas
metodologias, entretanto, carregam em suas formas e modos de acontecer, no
contorno curricular anunciado, fortes características de intencionalidade didática,
mostrando-se deliberadamente comprometidas com a formação integral de um novo
profissional médico que se pretende formar, produtor de saúde disposto a integrar uma
equipe multidisciplinar e interprofissional. Práticas sempre negociáveis devem ser
planejadas, juntamente com a comunidade onde se originam seguindo a lógica
imperativa da preservação da vida e da promoção da saúde.
Inspirados pelos eixos longitudinais ao longo do curso e estimulados pelos pilares
verticais das competências apresentadas pelas DCN's (Atenção primária, da Gestão da
Saúde e da Educação em Saúde) foram pensados vários subtemas, os quais nominam
os componentes curriculares que devem, de maneira didática e colaborativa, compor os
Núcleos Temáticos em Saúde – NTS.
Estes, por sua vez, são complexos temáticos que buscam contemplar todas as
dimensões dos processos de autoria, em se tratando da produção da saúde de um
aprendiz, que é um sujeito que fala de um determinado lugar histórico e implicado,
autorizado e autoral, integrante de uma equipe multiprofissional, que se inscreve nessa
mesma autoria. Os agentes formativos também estão inscritos neste processo.
Os NTS são organizados temporalmente, obedecendo a inscrição da lógica
semestral.
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Cada subtema obedece à duração segundo as cargas horárias instituídas pela
UFBA (17, 34, 68, ou 102 horas) e determinam, em sua forma de acontecer, a natureza
dos conteúdos e das habilidades a serem desenvolvidas e os desempenhos a serem
conquistados; os processos de planejamento e avaliação são conjuntos, realizados com
a participação de professores, aprendizes e às vezes das comunidades atendidas. /,
Para que os Núcleos Temáticos aconteçam, faz-se necessário distribuir entre os
docentes do curso e aprendizes tarefas que garantam sua operacionalização. Como foi
dito e garantido anteriormente, é preciso deixar claro a materialização curricular desse
plano formativo, por isso foram eleitos como critérios de rigor, a explicitação de todos os
processos relativos à sua execução, avaliação, sistematização, adequação e
readequação.
Os temas clínicos, a exemplo dos problemas de saúde individuais, familiares e
comunitários, nos diversos ciclos de vida e os eixos transversais (Etnia, Libras,
Diversidade, Deficiências, Multiculturalismo...) inspirados por atributos da APS (Atenção
Primária à Saúde), ética, acolhimento, vulnerabilidade social, que perpassam todas as
etapas do cuidado e do processo saúde-doença, são elementos que devem ser
considerados na escolha dos primeiros Articuladores de Núcleos e Mediadores de
Atividades

Curriculares,

posições

estratégicas

para

o

bom

desempenho

docente/discente na conquista dos objetivos de ensino-aprendizagem significativa,
implicada com a realidade dos campos de prática.

3.5.1.2 Das atribuições e competências desempenhadas dos/pelos sujeitos
envolvidos no processo de ensino aprendizagem a cada semestre:

a) O Articuldor de Núcleo:
Definição: é uma função inerente à docência e exercida por professor envolvido em
Núcleo Temático e Componente Curricular corrente. O articulador é escolhido entre os
pares para melhor organização do trabalho pedagógico do semestre em curso e deverá
receber proposta de carga horária para realizar tais atividades, a depender da Carga
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Horária Total do Núcleo Temático. A função deverá durar o mesmo período do núcleo.
A Carga horária na função pode ser aproveitada para fins de progressão na carreira.

Cabe ao Articulador de Núcleo Temático:
a) Planejar, juntamente com os demais docentes integrantes do semestre, a
Agenda de Núcleo, com datas e prazos pertinentes;
b) Convocar reuniões com os Grupos de Trabalho dos Componentes Curriculares
sempre que necessário;
c) Coordenar junto aos pares do semestre as ações pedagógicas empreendidas
pela Assessoria à Praxis Pedagógica em Saúde- APPS;
d) Organizar e estabelecer uma rotina de entrega e apreciação dos dispositivos
pedagógicos do semestre a exemplo de textos científicos para submissão e
portfólio;
e) Promover encontros sistemáticos de análise e avaliação dos dispositivos citados,
envolvendo os atores acadêmicos e parceiros de campos de prática ligados aos
componentes curriculares do semestre;
f) Promover discussões sobre as questões teórico-práticas do Curso de Medicina e
a interlocução dessas com os outros cursos do IMS/UFBA;
g) Organizar os grupos de trabalho de acordo com os Componentes curriculares
cuja constituição em relação as modulações devem seguir as normas referentes
a Resolução 02/2009 que estabelece a padronização dos módulos dos
componentes curriculares dos Cursos de Graduação e Pós- graduação da
Universidade Federal da Bahia;
h) Coordenar junto aos docentes-mediadores responsáveis por cada Componente
Curricular, as condições adequadas para que aconteçam as atividades práticas e
teóricas no exercício do semestre em andamento;
i) Em conjunto com os orientadores acadêmicos e na duração do Núcleo Temático,
o articulador deve promover atividades que auxiliem com a análise e avaliação
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dos Portfólios;
j) Fornecer relatórios sobre a avaliação e análise dos Portfólios, segundo critérios
discutidos no Colegiado do Curso.

b) O Mobilizador de Componente Curricular
Definição: é uma função inerente e concomitante à docência, exercida por professor
envolvido em Componente Curricular corrente. O mobilizador é escolhido entre os pares
de cada Componente Curricular para melhor organização e realização do trabalho
pedagógico do semestre em curso. Este docente também deverá receber proposta de
carga horária para mobilizar o componente a depender da Carga Horária Total do
Núcleo Temático corrente. A função deverá durar o mesmo período do núcleo e a carga
horária docente não deve ser igual, nem ultrapassar à da próprio componente ao qual o
docente integra. A CH na função pode ser aproveitada para fins de progressão na
carreira.

Cabe ao mobilizador de Componente Curricular
a) Participar das reuniões convocadas pelo Articulador de Núcleo e disseminar as
informações no componente mediado;
b) Juntamente com o grupo de trabalho do componente curricular, explorar o tema
gerador do semestre;
c) Planejar e delegar responsabilidades para o estudo autônomo da equipe;
d) Convocar reunião com o Grupo de Trabalho do componente curricular sempre
que necessário;
e) Apresentar ao Articulador de Núcleo as demandas postas pelos pares, sempre
com antecedência e de forma propositiva;
f) Buscar sugestões de abordagens metodológicas convenientes ao subtema do
componente curricular mobilizado;
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g) Com base no subtema, auxiliar na proposição de casos problemas, caso
motivadores e outros tipos de elementos problematizadores para o bom
andamento do componente curricular mobilizado;
h) Ajudar a levantar hipóteses e organizar material de pesquisa em relação às
questões consideradas relevantes pelo GT, solidário ao subtema que dá origem
ao componente curricular mobilizado;
i) Sempre que possível, evitar a adoção de metodologias tradicionais no grupo
mobilizado, estimulando práticas inovadoras e harmoniosas em relação à
natureza do conteúdo a ser construído pelo componente curricular de seu grupo;
j) Fornecer relatórios sobre a avaliação dos Portfólios analisados segundo critérios
discutidos no Grupo de Trabalho do componente mobilizado;

c) O

Aprendiz no Núcleo Temático e no componente curricular

Definição: Aprendiz é todo aquele que está disponível para aprender, e aprender aqui
extrapola a mera memorização do “acervo de conhecimentos produzidos e acumulados
pela humanidade” porque nesse projeto isso é muito pouco. É necessário atualizar um
conhecimento novo, tentar novas formas e fórmulas. O aprendiz é aquele que aprende
a assume sua autoria nos processos formativos e com isso confere sua inscrição no
cotidiano.

Cabe ao Aprendiz e somente a ele:
a) Solicitar apoio na compreensão e domínio dos conteúdos e formas trabalhadas;
b) Realizar com protagonismo a confecção do Portfólio colocando sua realização
como prioridade dentre os textos acadêmicos trabalhados e exigidos durante o
curso;
c) Caso tenha duvidas, consultar a APPS em relação aos dispositivos pedagógicos
cogitados no grupo que compõe o componente curricular proposto;
d) Questionar as metodologias propostas, sempre que demonstrar coerência e
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pertinência em sua crítica;
e) Participar do processo de concepção, planejamento e consecução das OPS e
DCS , através da materialização e dinamização dos dispositivos de avaliação de
aprendizagem e dos processos de participação e auto avaliação do curso bem
como do portfólio on line;
f) Buscar o orientador acadêmico como parceiro na observação no que diz respeito
a integralização dos Eixos Longitudinais e Núcleos Temáticos;
g) Auxiliar os Articuladores de Núcleos e Mediadores de Componentes Curriculares
na dinamização das práticas e realização das atividades propostas;
h) Fazer-se representar nos espaços onde isso for solicitado, se esforçando no
sentido de uma participação qualificada e efetiva, principalmente no que diz
respeito a utilização das diferentes linguagens propostas pelo curso;
i) Buscar convivência harmoniosa e agregadora nos grupos de trabalho aos quais
integrar, colaborando com as atividades coletivas e ocupando o espaço discente
proposto na aprendizagem colaborativa;
j) Atuar de forma ética e solidária na relação com os docentes, a comunidade e
com dos usuários dos serviços de saúde;
Ser organizado, pontual e cumprir com compromisso e ética as suas tarefas.

d) O Coordenador do curso de Medicina
Definição: O Coordenador do curso de medicina deverá ser médico, preferencialmente
com o título de Doutor. Como o curso tem uma estrutura curricular diferenciada dos
demais cursos do IMS, caso haja necessidade, poderão ser porpostas alterações
necessárias às normas aprovadas pela resolução 05/2012- CONSUNI (Regimento
Interno do IMS/UFBA)
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Cabe ao Coordenador do curso de Medicina
a) Convocar e presidir as reuniões do Colegiado, com direito a voto, inclusive o de
qualidade;
b) Executar as deliberações do Colegiado e gerir as atividades do Curso;
c) Representar o Curso ou Programa junto à Coordenação Acadêmica, à
Congregação, aos demais órgãos da Universidade e a outras instituições;
d) Assessorar as instâncias competentes quanto ao planejamento semestral das
atividades de ensino de graduação do curso de Medicina IMS;
e) Elaborar o relatório anual de atividades e submetê-lo à plenária do Colegiado do
Curso;
f) Coordenar a matrícula dos alunos do Curso ao qual está vinculado;
g) Manter-se atualizado sobre as diretrizes, resoluções e normas estabelecidas pelo
Ministério da Educação e Cultura (MEC) e pelos Conselhos Superiores da UFBA,
inerentes ao curso que coordena;

e) O Assessor da Práxis Pedagógica em Saúde
Definição: O Assessor da Práxis Pedagógica em Saúde é um coordenador de
atividades pedagógicas com alguma inserção na área de saúde e bom nível de
conhecimento didático e metodológico em se tratando de processos de ensinagem no
ensino superior e praxis universitária na área de saúde.

Cabe ao Assessor da Práxis Pedagógica
a) Convocar Reuniões para planejamento pedagógico semestral dos núcleos
temáticos em saúde;
b) Acompanhar, juntamente com a Coordenação Acadêmica do Instituto e a
Coordenação dos cursos envolvidos no NTS do semestre, a execução do
planejamento que se inicia com a DCS, que é um componente Optativo de
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abertura do semestre.
c) Representar o articulador de núcleo e o mobilizador de componente nas
discussões curriculares e didático-pedagógicas sempre que se fizer necessário
propagar os conceitos alavancados pelo curso de graduação em Medicina e sua
concepção curricular inovadora;
d) Assessorar as instâncias competentes quanto ao planejamento pedagógico dos
cursos do Instituto.
e) Assessorar os coordenadores de cursos nas reorientações curriculares dos
cursos do Instituto;
f) Acompanhar e assessorar pedagogicamente os docentes, coordenadores e
aprendizes em seus fazeres e processos de autorias em se tratando da
materialização do curriculo do curso de Graduação em Medicina, em particular.

3.5.1.3 O que é o Componente Curricular e como se organiza
Quanto aos componentes curriculares e seus modos e formas de acontecer,
pode-se dizer que os normativos internos são bastante generosos em quantidade e
variedade e por isso optou-se por otimizar os já existentes na UFBA. Tem-se, para além
da disciplina, excelentes recursos de organização curricular. Segundo a Resolução Nº
02/2008, que Estabelece definições, princípios, modalidades, critérios e padrões para
organização dos cursos de graduação da UFBA,

logo em seu Art. 2º, no §1º

encontramos a Atividade Curricular, que é assim estabelecida:
“b) Atividade - flexível, aberta a alterações, que estimule a participação
efetiva dos alunos, tais como pesquisa, oficinas, seminários, ateliês,
exposições, produções técnicas e artísticas, laboratórios integrados,
trabalhos de campo, módulos disciplinares e outras com características
semelhantes;”
A ideia de usar e abusar da atividade curricular nos seduziu bastante. Assim
como foram utilizadas, também, disciplinas, exposições, oficinas, atividades de campo,
ACCS, seminários, etc.
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Logo, a opção por uma matriz curricular hibrida abre algumas frentes de trabalho,
principalmente no que diz respeito a estratégias para inaugurar novas formas e
modelos de agir pedagogicamente, a exemplo das atividades que aqui se apresentam e
que institucionalmente, encontram-se amparadas por normativos internos aprovados há
algum tempo no cenário acadêmico da Universidade Federal da Bahia, mas pouco
dinamizados por sua dificuldade de operacionalização.
Os componentes curriculares elencados neste projeto pedagógico têm como
pretexto formativo e por isso também organizativo, a solidariedade entre as fronteiras
que compõem os diversos campos de saberes. Evidente também a necessidade de
explicitar como cada uma delas foi pensada em sua operacionalização e dinâmica
curricular.
Numa

tentativa

de

integralizar

práticas

pedagógicas

diferenciadas

e

interdisciplinares, foram eleitas ações pedagógicas organizadas coletivamente e
gerenciadas por docentes cujos conhecimentos serão solidariamente conclamados para
atingir metas didáticas e formativas específicas no semestre.
Cada componente curricular é interdependente, embora se complemente, na
medida em que precise se unir para conquistar as competências previstas, e neste caso
promover a culminância dos Núcleos Temáticos a cada semestre, bem como a
integralização de cada Eixo, mais discutido no item Eixos Longitudinais.
Cada componente curricular pode eleger sua própria estratégia pedagógica,
priorizando

a

problematização

como

principio

fundamental.

Como

estratégia

metodológica sugere-se as situações-problemas, os casos motivadores, os projetos de
empreendimentos, as situações didáticas específicas, os projetos didáticos, etc. Todos
terão seus objetivos articulados em torno de um objeto comum: a formação do
aprendendiz.
Todos os componentes devem contribuir para a consecução das OPS- Oficinas
de Produção em Saúde, pois cabe a elas o papel de concretizar o conhecimento
construido no NTS. Por isso todos os docentes deverão, em algum momento, assumir a
posição de Articulador de Núcleo/Mobilizador de Componente, focando aqui as OPS e
DCS, qualquer que seja a formação do docente, seja ele médico ou antropólogo. As
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funções de mobilizador e articulador já foram descritas anteriormente.
Tanto as OPS - Oficinas de Produção de Saúde quanto as DCS - Discussões
Contemporâneas em Saúde são atividades que possuem caráter demarcatório de início
(DCS) e término (OPS) do NTS e têm como responsabilidade maior:
a. Socializar entre as comunidades participantes (aprendizes, articuladores,
mobilizadores, preceptores, pacientes, comunidade, familiares, agentes etc) de forma
concreta e democrática, o conhecimento produzido naquele semestre, no curso de
Graduação em Medicina do IMS/CAT/UFBA;
b. dar visibilidade às produções realizadas pelos grupos de trabalho constituídos
em torno dos subtemas das Componentes Curriculares do semestre em curso;
c. trabalhar sempre no sentido de congregar as atividades buscando o
fechamento do núcleo temático, como empreendimento que se encerra, mas que ao
mesmo tempo prepara a comunidade aprendente para o próximo Núcleo que se inicia.
Para consecução dos objetivos e conquista das competências perseguidas, os
núcleos temáticos aglutinam atividades que pretendem, pela sua forma e itinerário
dentro do currículo, dar conta de alguns desempenhos.
São cinco os tipos de atividades que compõem os núcleos temáticos e que
descreveremos apresentando as siglas pelas quais serão tratados de agora por diante.

I. (GIPES) Grupos de Imersão na Prática em Espaços de Saúde
Este componente curricular é flexível e propiciador de aprendizagens pautadas no
saber fazer médico em interação com seus pares e em equipes multiprofissionais. São
unidades curriculares que se articulam em torno de projetos de trabalho, problemas,
casos e temas que têm como objeto de análise o conhecimento médico, biopsicossocial
e multiprofissional, geralmente versando sobre a produção do cuidado e a necessidade
constante de Educação permanente em Saúde. Mobilizar saberes e inaugurar novos
espaços de produção da saúde, fugindo dos espaços tradicionais e dos modelos préestabelecidos, biologicistas e cartesianos, consequentemente garantirão um maior
contato com os atores sociais e os cenários de existência, individual e coletiva do
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cidadão a ser cuidado.

II. (GEACS) Grupos de Estudos Acadêmicos
Os GEAC's são atividades mobilizadoras de estudo em grandes ou pequenos
grupos, que serão disponibilizadas sempre que houver necessidade de aprofundamento
teórico-metodológico, artístico e cultural em torno de estudos que deem sustentação à
formulação de projetos, pesquisas e atividades correlatas visando a aprendizagem e
conhecimento no campo da Saúde e do exercício da Medicina na contemporaneidade.
Como o próprio nome diz, são grupos de estudos que devem obedecer ao critério da
imersão profissional por parte de docentes e discentes da medicina, sem esquecer o
peso da responsabilidade e excelência acadêmica e ampliação epistemológica,
obviamente

privilegiando as metodologias ativas e o aprender a aprender como

possibilidade formativa.

III. (RPC) Registro e Produção Científica
São atividades de sistematização e produção textual que envolvem a leitura, a
escrita acadêmica e a produção científica na área da Saúde. Pressupõe estímulo à
linguagem reflexiva em torno de epistemes próprias, assim como também valoriza e
explora os saberes tradicionais. Conhecimentos específicos característicos do saber
médico, bem como técnicas de elaboração de trabalhos acadêmicos, projetos, relatórios
pesquisas e protocolos.
A instância da escrita nesta atividade assume o caráter de memória formativa e
toma como dispositivo avaliativo e auto avaliativo o Portfólio. Os textos devem ser
explorados, produzidos e devidamente comunicados. Ao final do curso um destes
textos deverá ser submetido para publicação/veiculação em suporte de ampla
divulgação no meio acadêmico e social, como parte do percurso da itinerância do TCC
e do processo de autoria na produção da saúde individual e coletiva.
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IV. (OPS) Oficinas de Produção em Saúde:
São espaços de produção coletiva em torno do conhecimento produzido ao longo
do Núcleo Temático. Os núcleos temáticos foram pensados em torno das propostas e
dos desafios

postos para a ciência e para a saúde de maneira em geral. Para a

sistematização e materialização das OPS é aconselhável o uso de linguagens atrativas
e acessíveis bem como adequação de materiais e estratégias ao contexto de
materialização das práticas.
As OPS tem como finalidade maior tornar objetivo o conhecimento produzido no
decorrer do núcleo temático, tornando-o de alguma forma tangível para que possa ser
usufruído, em algum momento, ou em diferentes momentos, pelas comunidades
atendidas e vivenciadas pelos aprendizes.
Tal como as DCS, as linguagens das OPS são abertas, cabendo aos grupos
constituídos decidir as formas de abordagens em torno dos temas.
Nas DCS uma escuta qualificada garantirá que tipo de devolução que essas
comunidades esperam, que tipo de restituição a universidade pode tentar garantir seja
em formato de vídeos, fotografias, cirurgias, consultas, artigos, aulas, visitas, de
cartilhas, palestras, panfletagens, esclarecimentos, partos, exames, etc. Nas OPS
realizadas serão garantidas, acima de tudo, uma ação integral e formativa, tanto para
os aprendizes, como para as comunidades envolvidas.

V. (DCS) Discussões Contemporâneas em Saúde
Este componente curricular representa uma das partes optativas do curso. É
ofertado um banco de DCS (Discussões Contemporâneas em Saúde), onde os
aprendizes dos vários NTS podem se inscrever à medida que essas DCS forem
disponibilizadas. Há vários motivos que fazem deste espaço do currículo um espaço
privilegiado de constituição da alteridade em favorecimento de compreensão das
diferenças individuais e coletivas.
As práticas que são possíveis de serem engendradas favorecem a abordagem de
questões polêmicas que se inscrevem nas demandas das questões cotidianas
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investigadas e interligadas ao tema gerador do Núcleo. Esta atividade visa o
aprofundamento e socialização da produção de conhecimento encadeado no decorrer
do semestre. Apesar das discussões serem abertas, estas devem envolver a
comunidade acadêmica de modo geral e os espaços de práticas e imersões
pesquisados e investigados no campo da Saúde. Os atores sociais das comunidades
envolvidas na formação dos aprendizes devem ser convidados a participar das DCS.
As DCS podem ter formas diferenciadas de se desenvolverem, como por exemplo
distribuídas ao longo do semestre de forma uniforme, condensadas em algum momento
do semestre, metade no inicio e metade no fim do semestre, ou com a carga horária
concentrada totalmente como um grande módulo inicial. Pode ser realizada como um
grande seminário envolvendo todo o Instituto ou na comunidade-foco com a presença
de convidados ou não. A metodologia/forma ficará a cargo do GT mobilizador do NTS
naquele semestre.

VI. A (ACCS) Ação Curricular em Comunidade e em Sociedade

A (ACCS) Ação Curricular em Comunidade e em Sociedade é um componente
curricular, modalidade disciplina, oferecido nos cursos de Graduação e de PósGraduação da UFBA, com carga horária mínima de 17 (dezessete) horas semestrais. É
um componente sui generis, cuja ementa aberta permite que o docente exerça sua
criatividade e autonomia a cada semestre. Por ser uma disciplina optativa, o
componente em tese, encontra-se devidamente previsto na integralização curricular,
muito embora possa vir a se constituir um conteúdo novo a cada semestre, atendendo a
lacunas e especificidades que por ventura apareçam ao longo do curso.
A ACCS tem características comuns às demais disciplinas, quanto a criação, a
oferta e a matricula. Diferencia-se, entretanto, pela liberdade na escolha de temáticas,
na definição de programas e na experimentação de procedimentos metodológicos, bem
como pela possibilidade de assumir um caráter renovável. Assim, é recomendável a
criação de títulos e ementas que possam contemplar essas características.
Os docentes que desejarem ofertar o componente deverão submeter proposta,
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conforme normas da UFBA. A Pró-Reitoria de Extensão (Proext) apoia a realização das
ACCS por intermédio de editais públicos semestrais. As propostas submetidas devem
abranger pelo menos uma das seguintes áreas temáticas da extensão, quais sejam:
Arte e Cultura, Comunicação, Direitos Humanos e Justiça, Educação, Saúde,
Tecnologia e Produção, Trabalho e Meio Ambiente. Todas as propostas devem ser
submetidas e aprovadas pela Congregação da Unidade Acadêmica (após solicitação de
oferta e confirmação da disciplina pelo colegiado e Coordenação Acadêmica,
respectivamente), com código de disciplina gerado pela Superintendência Acadêmica –
SUPAC.
As demais regras de ofertas e normatização deste componente encontram-se
descritas na Resolução 01/2013 do CONSEPE e vale para todos os cursos da
Universidade Federal da Bahia, devendo seu oferecimento obedecer a tais normas. Por
enquanto detectamos dois destes componentes devidamente autorizados, registrados
e com código, podendo

desta forma já ser amplamente aproveitados no curso de

Medicina. São eles os componentes IMS B06 e IMS C86, que já tem registro na UFBA.

3.6 Sistema de Avaliação do Processo Ensino e Aprendizagem
A avaliação deve contemplar o desempenho dos alunos, dos professores, dos
processos de ensino-aprendizagem, da gestão do curso e da instituição de maneira
mais ampla. O sistema de avaliação, dessa forma, deve possibilitar a retroalimentação
permanente do processo de educação médica (CINAEM, 2000). A avaliação deve ser
considerada

como

parte

integrante

do

currículo

e

do

contrato

pedagógico

democraticamente construído pelo professor e seus alunos. Deste modo, deve ser
“construída, antes de tudo, como uma prática pedagógica a serviço da aprendizagem”
(HADJI, 2001).
Assim, faz-se necessário que as reflexões e ações avaliativas estejam inseridas
no âmbito do debate curricular e do currículo em si, para que esta seja compreendida
como responsabilidade formativa e não apenas como prestação de contas ou
atendimento às demandas da organização universitária. Isto significa que a avaliação
deve ser conduzida no sentido de compreender tanto a situação do aluno quanto de
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medir seu desempenho; capaz de fornecer-lhe indicações esclarecedoras, mais do que
oprimi-lo com recriminações; capaz de preparar a operacionalização das ferramentas
do êxito, mais do que se resignar a ser apenas um termômetro (até mesmo um
instrumento) do fracasso.
Nestes termos, a avaliação não pode ser confundida com exame.
O grande compromisso da avaliação é com a qualificação da formação. A partir
dessa perspectiva crítica, a avaliação considerará:
• Que sua função seja principalmente de diagnóstico-decisão-intervenção,
democraticamente construídas; que se transforme num instrumento de
acompanhamento e reorientação do ensino;
• Que a centralidade da sua preocupação sejam os conteúdos, atividades, valores
e competências essenciais a serem aprendidos;
• Que valorize de forma enfática a processualidade no ato de avaliar;
• Que tenha a renegociação como um ato valoroso para se lidar com as
dificuldades de aprendizagem;
• Que a avaliação da aprendizagem do aluno seja capaz de se constituir também
como uma forma de avaliação do professor, do currículo e seus atos. A avaliação
deve ter, portanto, um caráter processual, diagnóstico, formativo e somativo,
constituindo-se

em

um

processo

de

acompanhamento

sistemático

do

desenvolvimento da aprendizagem do aluno. Os alunos devem participar do
processo avaliativo, estabelecendo acordos com os professores e produzindo
informações necessárias para retomada ou aprofundamento do processo. Isto
significa ultrapassar a definição do que vai ser avaliado apenas da perspectiva
dos objetivos de aprendizado estabelecidos pelo professor, mas considerando
também o que é um conteúdo significativo para o aluno, ou melhor, explicitando:

•

No contexto educativo, a avaliação diagnóstica permite evidenciar as
formas de aprender dos alunos, seus conhecimentos e experiências
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prévias, suas dificuldades e pré-concepções, cabendo ao professor
interpretar as evidências, percebendo o ponto de vista do aluno, o
significado de suas respostas, os níveis de compreensão e as relações
estabelecidas;
•

A avaliação formativa permite identificar o nível de evolução dos alunos
no processo ensino-aprendizagem, produzindo informações capazes
de acompanhar e modificar, quando necessário, a ação pedagógica.
Neste movimento, a análise das atividades leva em conta a exigência
cognitiva das atividades propostas, a detecção das dificuldades dos
alunos em relação à apreensão dos conceitos e as relações não
previstas. Por avaliação formativa entende-se toda prática de avaliação
contínua que pretenda contribuir para a progressão, para o
desenvolvimento

ou

melhoria

da

aprendizagem

em

curso.

A

intencionalidade do avaliador é que torna a avaliação formativa, por
isso ela é percebida muito mais como atitude do que como um método.
Tem a finalidade de informar os dois principais atores do processo: o
professor, que será informado dos efeitos reais de seu trabalho
pedagógico, podendo dar um encaminhamento adequado a partir
disso, e o estudante, que poderá tomar consciência das dificuldades
que encontra e, assim, tornar-se capaz de reconhecer e corrigir, ele
próprio, seus erros;

•

Na dimensão somativa da avaliação busca-se uma síntese de um
tema, módulo ou curso, sendo o momento de reconhecer os alunos
que alcançaram os resultados esperados, as competências, os
conhecimentos e habilidades previstas. Essa dimensão legitima a
promoção dos educandos, a partir dos resultados da avaliação
processual sobre as condições do seu desempenho.
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Desafios colocados para a avaliação:
I. Estabelecimento de coerência entre a concepção pedagógica escolhida e a
avaliação praticada: como avaliar núcleos/atividades integrados por diversos campos
disciplinares? Como realizar uma avaliação que abranja as dimensões técnicocientífica, ético-humanista e a formação em pesquisa? Que instrumentos utilizar? Como
trabalhar com a subjetividade presente no processo de avaliação? Como acompanhar o
desenvolvimento do estudante ao longo do curso, ou seja, como assegurar a
comunicação efetiva entre os módulos, evitando-se assim que o processo de avaliação
se torne pontual e estanque?
II. Superar a prática de avaliação centrada na produção de notas ou conceitos
realizados no final do processo, construindo uma prática de avaliação com atividades
diversas e em diferentes momentos do processo de ensino e aprendizagem;
III. Compreender o significado da avaliação no processo de ensino e
aprendizagem como um processo dinamizador da proposta curricular.
Atividades de Registro e Produção, a exemplo do Portfólio, Relatórios, Papers e
Artigos, Relatos de experiências etc todos podem servir de dispositivos para
memorializar o percurso formativo e assim colocar na prática, o que nos sugere o termo
tantas vezes citado, “ a práxis”, que instituiria a prática da escrita como possibilidade
de teorização do real, a releitura e socialização da escrita como suporte para reflexãona-ação, pois ao tratar a escrita como possibilidades formativa, poderíamos estar
contribuindo para melhorias profundas no sistema de avaliação do próprio currículo do
curso.

3.7 O que avaliar quando o curriculo é integrado por temas geradores e tipos de
atividades
A opção de organizar o currículo por Eixos Longitudinais, concentrando
Componentes Curriculares em torno de grandes Núcleos Temáticos se deve, como já
foi evidenciado, à preocupação com a excessiva fragmentação do currículo organizado
por disciplinas isoladas e pelo distanciamento que isso promove entre teoria e prática.
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Tal opção se deve também à necessidade de organizar uma arquitetura mais
apropriada à formação de conhecimentos valores e atitudes necessárias ao perfil
profissional, definido neste projeto político pedagógico.
Nesse

sentido,

a

tentativa

de

nuclear

os

subtemas

favorece

a

interdisciplinaridade do conhecimento acadêmico, pela abertura de canais de
comunicação e solidariedade entre os diversos campos de saberes. No caso do IMS o
curriculo organizado por núcleos do curso de Medicina traz a possibilidade de um
favorecimento em relação ao diálogo com outros cursos na medida em que a lógica da
complementariedade profissional nas equipes de produção do cuidado em saúde é
amplamente facilitada, diferentemente de outros Institutos existentes no Brasil, o
profissional médico chega por último trazendo consigo outro papel na lógica de sua
existência histórica até o momento.
Articulada a outros fazeres, a existência dos fazeres médicos assumem uma
agenda coletiva e parte para a defesa de um Sistema Único de Saúde. Diferentemente
de outro momento histórico em que o ideal curativo dominava a cena e o modelo
hospitalocêntrico era o único conhecido. Neste momento assumir a explicitação dos
processos e buscar nas práticas colaborativas e nas redes, aquilo que nos constitui
sujeitos particulares, constituindo, os nós, nos coletivos é o que nos garante
minimamente, outro desfecho, para não cairmos na inércia e no conforto do já
"estabelecido".
Entretanto, nesse processo de articulação, devem-se ter muito claro os limites
impostos pelas especificidades de cada subtema ou da forma de agrupar e respeitar
esses limites para não correr o risco de cair num ecletismo exarcebado.
Não se trata de abandonar, como mencionam Benevides e Barros & Passos
(2000), o movimento criador de cada área de saber, mas sim de construir intersecções,
agenciar,

interferir,

criar

alianças

possíveis

entre

os

campos

de

produção

epistemológica de cada saber, elegendo temas que consigam transpor a barreira que,
indubitavelmente separa a teoria da prática.
Assim, a identidade das diferentes atividades curriculares que inspiram os
núcleos, deverá ser mantida e o que se deve buscar é o estabelecimento de uma
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intercomunicação e uma cooperação, provocando intercâmbios reais, enriquecedores e
capazes de modificações mútuas (RAMOS, 2001a).
A construção curricular organizada por Núcleos Temáticos favorece a vivência
de aprendizagens relacionais, ou seja, aprendizagens intencionais as vezes, que se
articulem com temas transversais, aqui representados no papel e ação dos Eixos,
temas e subtemas, e nos modos de se dinamizar, em torno dos pilares verticais, num
movimento em espiral, onde temas, proposições e problemáticas são propostos e
assim, permitem que conceitos fundamentais da experiência formativa perpassem pelos
conhecimento específicos, ditos fundamentais, que acabam por serem vivenciados, de
uma maneira ou de outra, no decorrer da formação.
Neste caso, o nucleamento de saberes orientado por temas e subtemas
geradores é uma perspectiva curricular centrada no aluno, onde este é o administrador
de seu próprio aprendizado, mas sem perder de vista que precisa de retornos
explicitadores por parte do professor, a fim de criar a base para melhoria das suas
próprias estratégias de aprendizado, como responsável pelas decisões e como
selecionador de programas de aprendizado (HADJI, 2001).
O planejamento e operacionalização dos núcleos requerem, como se pode
observar, mais do que o trabalho isolado e fragmentado da organização disciplinar, pois
consiste na definição de conteúdos, de práticas, de campos de prática, de metodologias
e estratégias de ensino-aprendizagem, contemplando as necessidades de formação
definidas pelo perfil profissional, bem como a integração entre os outros componentes
contextuais, afinal a nucleação propõe uma mudança de mentalidade, esta por sua vez,
pressupõe uma interrelação com os outros cursos, atores e cenários que compõem o
instituto.
Na organização do currículo, os núcleos serão apresentados como pequenos
blocos de aprendizado, que em sua organização traz a gênese de sua avaliação. Os
docentes decidem em seus grupos de trabalho os pesos e estratégias avaliativas,
seguindo as normas e regulamentos que determinam os elementos quantitativos das
avaliações na instituição, muito embora as medidas podem ser combinadas e
ressignificadas de acordo com as atividades e elementos em combinação uns com os
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outros de diversas maneiras (YOUNG, 2000).
Cada núcleo neste currículo deve contemplar as dimensões técnico-científica,
ético-humanística e de formação em pesquisa, essas em essência dão o tom e inspiram
os Eixos Longitudinais.
A dimensão técnico-científica inclui as bases tecnológicas (conjuntos
sistematizados de conceitos, princípios e/ou processos - métodos, técnicas, termos,
normas e padrões - resultantes, em geral, da aplicação de conhecimentos científicos na
área médica); as bases científicas (conceitos e princípios das ciências da natureza, da
matemática e das ciências humanas, que fundamentam as tecnologias e as opções
estéticas, políticas e éticas da atividade profissional do médico) e as bases
instrumentais (domínio de linguagens e códigos que permitem a leitura do mundo e a
comunicação com ele e de habilidades mentais, psicomotoras e de relação humana,
gerais e básicas) (RAMOS, 2001a).
A dimensão ético-humanística compreende o desenvolvimento de atitudes e é
parte integrante de todas as práticas curriculares, portanto, de todos os núcleos. A
abordagem dos valores, postura e atitudes que norteiam a prática médica deverá
ocorrer ao longo do curso, com a criação de espaços privilegiados para seu
desenvolvimento nos pequenos grupos, em situações simuladas de atendimento, no
atendimento aos usuários e no trabalho em equipes multiprofissionais. Nesses espaços,
os alunos serão estimulados a perceberem o impacto do seu comportamento nas
outras pessoas e como a avaliação destas situações pode contribuir para a construção
do comportamento profissional desejável.
A formação em pesquisa visa desenvolver no aluno habilidades para utilizar
bases de dados, realizar pesquisas bibliográficas computadorizadas, incluindo fontes
pessoais, livros, artigos de revistas, material audiovisual, programas de computador,
modelos morfológicos, espécimes, preparações anatômicas e anatomopatológicas,
lâminas, pranchas, manequins, entre outros; preparar o aluno para desenvolver projetos
de pesquisa, bem como apresentar trabalhos de forma oral e escrita em eventos
científicos.
De acordo com as dimensões apresentadas, as articulações necessárias à
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organização de um Núcleo, não se esgotam nos conteúdos, estes são convidados a
contribuir de forma solidária e cooperativa na construção de um conhecimento novo e
novas atitudes. Estas devem ocorrer em relação à ética, ao trabalho científico e também
nas práticas, que devem ser integradas desde o início do curso, em situações de
imersão real, no cotidiano da Saúde Pública, formando profissionais que ajudem a
ampliar realmente o conceito de saúde.
Competência, no contexto da formação médica, é um termo complexo que
envolve a articulação de aprendizados nas esferas cognitiva, psicomotora e
socioafetiva. Se o objetivo é obter uma formação profissional humanista, crítica,
reflexiva, com senso de responsabilidade social e atuação voltada para a assistência
integral à saúde do ser humano, tal como preveem as DCN, o conceito de competência
a ser empregado como referencial teórico deve integrar aspectos relativos aos atributos
do aprendiz, às tarefas a serem desempenhadas e ao contexto da prática profissional,
considerando

suas

dimensões

socioculturais,

político-econômicas

e

histórico-

geográficas.
Por isso, vamos utilizar o que chamaremos de "salto curricular qualitativo"
instituindo no Instituto Multidisciplinar em Saúde, campus Anisio Teixeira, o conceito de
competência para o conceito de autoria nos processos de produção de saúde.
Uma vez concursado o quadro docente para atuar no curso de medicina, ao
menos 1/3 dele, é recomendado o retorno ao texto deste PPP para uma reflexão crítica
e enriquecimento das atividades propostas.
A avaliação será presencial, excetuando-se o portfólio on line que de forma
indireta é um tipo de avaliação que utilizará uma plataforma e-learning interdependente,
com auxilio de um orientador acadêmico cujo peso e nota será atribuida em discussão,
no colegiado do curso. O desempenho mínimo e a periodicidade das avaliações segue
as normas regimentais da UFBA. Os casos omissos serão discutidos pelo Colegiado
assim que for definida sua composição.
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3.8. Processos de avaliação
Os Núcleos interdisciplinares devem ser, preferencialmente, avaliados de forma
integrada, sem perder de vista as especificidades dos conteúdos. Isto significa que
cada avaliação deverá incluir os conteúdos específicos de cada área, devendo o aluno
obter no mínimo, o rendimento exigido pelo Regulamento de Ensino de Graduação da
UFBA. A construção dos instrumentos de avaliação deve ser conjunta entre docentes e
discentes e deve refletir o processo pactuado de avaliação.
E por quê? Porque não existe processo de autoria, sem processo de
corresponsabilização. O trabalho com projetos exige uma cumplicidade constituinte,
uma pactuação constante e orgânica. Só definir o termo competência e observar de que
maneira o sujeito atualiza desempenhos de qualidade técnica considerados
competentes em condições nem sempre favoráveis e sob forte pressão de acerto, nem
sempre define o tipo de sujeito que ele é e de que maneira ele atualiza conhecimentos.
Segundo Brummer (2003) nem sempre o que acontece, é o que nos acontece.
Para as DCN's 03/2014 em seu Capitulo II, Artigo 8º , em seu Parágrafo único,
competência é
(...) compreendida como a capacidade de mobilizar conhecimentos,
habilidades e atitudes, com utilização dos recursos disponíveis, e
exprimindo-se em inciativas e ações que traduzem desempenhos
capazes de solucionar, com pertinência, oportunidade e sucesso,
os desafios que se apresentam à prática profissional, em diferentes
contextos do trabalho em saúde, traduzindo a excelência da prática
médica, prioritariamente nos cenários do Sistema Único de Saúde
(SUS).

Logo, como descrever determinada competência específica sem adentrar o
terreno tão íntimo que une aprendiz e mobilizador? Como falar, por exemplo, no caso
do médico, da competência para um determinaado tipo de sutura, sem invadir o terreno
do conceito, (do conhecimento factual) do tecido? Como projetar e não falar em
conteúdos? Como não especificar, sem profundidade, este componente que
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consideramos tão relacional? Diz respeito a uma relação, primeiro, de confiança e que
envolve o dignóstico do aprendiz (o que ele sabe), depois envolve a metodologia, (o
como ele aprende), envolve ainda as pessoas (quem aprende e quem ensina) e por
último em que tempo o fará (o quando se aprende), essas questões são imperativas
para se construir capacidades.
Em resumo, é isso que se quer saber, se as pessoas são capazes de resolver os
problemas que o cotidiano lhes impõe; isso só acontecerá se elas tiverem
oportunidades formativas relevantes e confiáveis para sustentar suas atitudes e
decisões,

embasadas

em

boas

situações

de

aprendizagens.

Seguem critérios para nortear os instrumentos de avaliação em relação às
comunidades envolvidas x aprendizes:
1. A aproximação com a prática social relacionada ao produto final: por isso o
caráter flexível e autoral das DCS/OPS ligada a opção pela organização em ABP;
2. O conteúdo: encontrado na integração por tipos, temas e eixos, sua forma de
acontecer;
3. O aprofundamento no tema: dando as caracteísticas individuais e
oportunizando a identidade como possibilidade do detour, de como cada um pode
implicar-se no processo formativo.
As respostas dadas pelos aprendizes ao longo do processo dão pistas sobre o
que já foi compreendido e onde é preciso avançar, assim como os momentos de
sistematização dos conteúdos, em que a turma define com suas palavras os conceitos
estudados. O processo permite diminuir a incerteza do mobilizador e do aprendiz,
porque nele se passam a limpo os conteúdos ensinados e aprendidos. Outra boa
estratégia é, no fim de cada OPS, fazer uma análise das produções, que funcionam
como um termômetro da aprendizagem até aquele ponto.
É importante também a análise das produções realizadas e das respostas dadas
pelos estudantes no desenvolvimento dos projetos, que também pode ser vista sob a
ótica do ensino.
Algumas questões que norteiam as análises: a forma de conduzir o trabalho foi
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adequada? Foram feitas intervenções sempre que necessário? As atividades
responderam ao objetivo de cada etapa? Os materiais usados foram adequados? O
tempo previsto foi suficiente? Esse tipo de reflexão tem uma importância formativa
única para o professor e pode impactar positivamente a prática cotidiana.
A seguir, alguns tipos de instrumentos que poderão fazer parte do processo de
avaliação:
• Relatórios, Relatos de experiências, narrativas, fotografias, vídeos, sites, bloogs,
ou outros tipos de registros;
• Testes e provas, além de OSLE e Mini- CEX;
• Apresentação de Seminários, participação em debates, estudos do meio,
discussões, desconferências, etc.;
• Auto-avaliação – tem por finalidade possibilitar ao estudante a oportunidade de
refletir sobre o seu aprendizado e condutas cotidianas. Algumas questões que
podem nortear esse tipo de prática: o que aprendi nesse período? O que
favoreceu ou dificultou a minha aprendizagem? Como poderia aprender melhor?
O que deixei de realizar? Tenho contribuído para o aprendizado dos outros
(colegas, usuários dos serviços) de que forma? Esse tipo de avaliação
pressupõe a reserva de um tempo para a discussão do processo de
desenvolvimento de cada aluno e não tem vinculação com nota ou conceito;
• Avaliação interpares – propicia o reconhecimento e desenvolvimento das
habilidades necessárias ao trabalho em grupo, tais como o compromisso, a
responsabilidade, respeito, solidariedade, liderança, interação e participação.
Deverá ser realizada todas as vezes que houver atividades realizadas por mais
de um estudante e que for pertinente realizá-la. Poderá integrar a nota ou
conceito e pode ser realizada na presença do professor, se o grupo assim
preferir;
• Avaliação sócio-afetiva – refere-se a atitudes, valores, interesse, esforço,
participação, comportamento, relacionamento, criatividade, responsabilidade,
iniciativa, entre outros. Essa avaliação deve ser incluída nos desempenhos
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relativos a cada núcleo e não deve ser realizada em separado, mas sim
contextualizada com desempenhos desenvolvidos em sala de aula e nos
espaços das práticas. Deve ser considerada como um meio necessário para o
alcance dos desempenhos propostos. Por se tratar de uma parte muito subjetiva
da avaliação, serão definidos parâmetros, critérios e indicadores específicos para
esse tipo de avaliação.

3.8.1 O Portfólio on line
A utilização do Portfólio como recurso de avaliação baseia-se na ideia da
natureza evolutiva do processo de aprendizagem.
O Portfólio oferece aos aprendizes e aos professores uma oportunidade para
refletir sobre a trajetória das aprendizagens coletivas dos aprendizes no curso, ao mesmo
tempo em que possibilita introduzir mudanças durante o desenvolvimento do programa de
ensino. Além disso, permite aos professores considerarem o trabalho dos alunos não de
forma pontual e isolada, mas sim no contexto do ensino e como uma atividade complexa,
baseada em elementos e momentos de aprendizagens que se encontram relacionados.
O portfólio é um instrumento de aprendizagem e de avaliação que privilegia o
desenvolvimento do pensamento crítico-reflexivo, da independência intelectual e da
criatividade (S-CHAVES, 2000). Uma das principais características desse instrumento de
avaliação está na autonomia do participante de formular seus próprios objetivos de
aprendizagem e organizar seu portfólio, de maneira que o produto mais relevante seja a
aprendizagem construída na sua criação (MURPHY, 1997).
A construção do portfólio deve favorecer que o participante faça escolhas e tome
decisões, de modo que sua organização reflita a trajetória de aprendizagem e as
realizações decorrentes desse processo (VILLAS BOAS, 2004). Como esse percurso e
seus produtos são singulares, espera-se que o portfólio represente a autoavaliação do
participante sobre suas

aprendizagens

e produções, construída por meio do

desenvolvimento da capacidade de metacognição. Os componentes do portfólio devem
contemplar a definição: dos objetivos educacionais para a utilização desse instrumento;
das fontes; das evidências e; dos critérios utilizados para análise (HERNÁNDEZ, 1998).
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Pode-se destacar quatro tipos de evidências na construção de portfólios:
a. Os documentos produzidos durante as atividades do curso;
b. As reproduções com informações de fontes externas ao curso que trazem
fundamentações teóricas para as atividades desenvolvidas, assim como distintas
perspectivas;
c. Os documentos sobre o trabalho do participante, como as avaliações
realizadas por pares ou facilitador(a);
d. As produções que traduzem a singularidade das aprendizagens, das
realizações e das reflexões sobre a trajetória no curso, as conquistas;
Os desafios de aprendizagem também podem representar a oportunidae de
introdução e otimização das tecnologias no ensino na área da saúde, uma vez que a
educação precisa rever suas práticas. O fremework do portfólio on line pode ser o
primeiro passo para isso.
O aprendiz pode utilizar todo ou parte do material produzido nas atividades do
curso; as informações que considerar relevantes para o seu processo de
aprendizagem; as produções e reflexões sobre sua aprendizagem, que podem ser
expressas em textos narrativos, frases, esquemas, figuras, fotos; enfim, tudo o que fizer
sentido para ele(a), de modo a possibilitar a realização de uma metacognição e, ao
mesmo tempo, revelar as conexões realizadas com a própria prática.
Destaca-se, ainda, que como critérios de análise, são preferencialmente
observadas as capacidades de tomada de decisão (o que foi selecionado para fazer
parte do portfólio), de síntese e de sistematização dos conhecimentos produzidos, de
criatividade e de reflexão crítica. O portfólio deve ser avaliado como um instrumento que
valoriza a autoria e a originalidade no registro dos aspectos mais relevantes do
desenvolvimento pessoal e profissional, considerando as atividades educacionais
vivenciadas no curso.
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3.9 Orientação Acadêmica
O Colegiado do Curso de Medicina distribuirá os alunos recém-matriculados no
curso aos professores para orientação acadêmica, acompanhamento e avaliação das
atividades complementares, escolha das atividades curriculares optativas, componentes
livres e estágios.
A orientação acadêmica se constitui inicialmente como um espaço de
convivência mais próxima entre docentes e discentes, o que se traduz no intercâmbio
de experiências que podem favorecer a vivência mais plena da Universidade. Desse
modo, os docentes orientadores devem utilizar esse dispositivo pedagógico como um
recurso para identificar e acompanhar situações que, no processo acadêmico mais
rotineiro (aulas, estágios, atividades, cursos etc), não são passíveis de uma assistência
mais pormenorizada.
A orientação acadêmica consiste, portanto, num processo de acompanhamento
de estudantes realizado por professores do quadro permanente do IMS/UFBA, a partir
do precípuo horizonte de que a tutoria e a orientação acadêmica são fatores essenciais
para a formação universitária de excelência. A orientação acadêmica possui uma
centralidade no projeto pedagógico do curso, uma vez que ela contempla: aspectos
pedagógicos, percurso curricular, orientações científica e intelectual, informações sobre
políticas e normas da Universidade, assistência estudantil, recomendações de leituras e
de participação em eventos culturais, realização de estágios, aconselhamento
profissional, escolha de DCS, entre outros.
O dispositivo pedagógico da orientação acadêmica foi pensado, portanto, para
ser um instrumento de organização e encaminhamento da vida acadêmica do discente,
sendo esta de caráter individual, mas não havendo impedimento para acordo entre
orientador e discentes sob sua responsabilidade, para realiza-la em pequenos grupos.
A orientação poderá ser presencial e/ou mediado por computadores e seus aplicativos.
No Curso de Medicina a Orientação acadêmica passa a ter um papel mais
atuante, pois se espera que esta promova um diálogo entre os diferentes tipos de
Atividades Curriculares, sendo o orientador essencial nessa articulação. O orientador
acadêmico deve ter intimidade com as TIC, pois cabe ao colegiado do curso, uma vez
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constituido, criar normas para o envolvimento do Orientador Acadêmico com o Portfólio
On Line, que será instituído.

3.10 Sistema de Avaliação do Projeto do Curso
Cada semestre do curso será avaliado levando-se em consideração que as
condições de ensino visam à melhoria da qualidade das ações acadêmicas; que a
avaliação deve assumir um caráter de política acadêmica, permanente e prospectiva,
reeditando-se semestralmente e subsidiando as decisões a serem tomadas a partir das
informações produzidas; e que o processo de avaliação deve propiciar a incorporação
de contribuições que reorientem as ações e os procedimentos adotados no seu
decorrer, assim como os encaminhamentos administrativos tomados com base nas
informações produzidas.
Como sugestão, fica a ideia de uma Comissão Itinerante de Avaliacão que
acompanharia as DCS e que avaliaria as ações diretamente junto às comunidades
onde elas acontecem. Seria uma forma de participação e controle social, e melhoria nas
formas de inserção comunitária, uma vez que todas as DCS passam pela comunidade
acadêmica e tendem a ser compartilhada pelas comunidades onde foram originadas.
Todos os processos de avaliação dos cursos do IMS são conduzidos por uma
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO INTERNA - CAVI, constituída pela Congregação da
Unidade e que em seus instrumentos de avaliação constam, além da avaliação discente
e docente, avaliação de indicadores de infraestrutura, dos componentes curriculares e
do projeto político pedagógico do curso.
No curso de Medicina haverá a possibilidade de uma flexibilização maior quanto
a reorientação curricular no que diz respeito a modificação de elementos considerados
temporários ou elementos eleitos para implantação deste curso, como é o caso dos
projetos que neste PPP intitula-se projetos vazados (conteúdos, projetos formativos,
projetos de inserção comunitária, projetos de imersão nos campos de prática, etc) pela
falta dos atores culturais que mobilizam tais práticas a exemplo dos Projetos de
formação em exercício de professores, no caso em tela os docentes. Firma-se aqui a
possibilidade de um acompanhamento através de uma comissão criada pela APPS
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(além da CAVI), mais uma representação ampliada

a ser proposta nos Núcleos

Acadêmicos e nos colegiados dos cursos para acompanhamento até a graduação da
primeira turma de Medicina em tempo regulamentar. Os resultados desta avliação
seriam apresentados através de

relatórios e memoriais próprios, pensados como

instrumentos por esta comissão.
O resultado da avaliação retorna para o colegiado do curso e, após análise, são
tomadas decisões administrativas e acadêmicas e trabalhados os temas abordados na
avaliação e que apresentam desempenho insatisfatório.
Os instrumentos de avaliação são debatidos pelos colegiados dos cursos e são
passíveis de alterações, tanto inclusão, quanto exclusão de questões. Portanto, a
avaliação é dinâmica e objetiva o constante aprimoramento dos projetos pedagógicos
dos cursos do IMS/UFBA. O curso de Medicina será o sétimo curso do IMS e seu
projeto pedagógico será avaliado de forma isolada e ao mesmo tempo, será avaliada
sua integração com os demais cursos do Instituto, uma vez que se pretende a
integração com outros cursos, professores e espaços físicos.

3.11

Atendimento Psicológico e Psicopedagógico
O Instituto Multidisciplinar em Saúde / UFBA, conta com um núcleo de assistência

aos estudantes, composto por duas assistentes sociais e dois técnicos em assuntos
educacionais. O discente é acompanhado durante sua vida acadêmica e se além da
assistência pedagógica o discente necessitar de apoio psicológico, este é encaminhado
para o serviço de psicologia, que está vinculado ao curso de psicologia do IMS, e que
presta o serviço psicopedagógico.

4. PRINCÍPIOS NORTEADORES DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO
Com base no referencial descrito anteriormente, alguns princípios foram
estabelecidos para nortear o desenvolvimento do projeto político-pedagógico do curso
de graduação em Medicina do Instituto Multidisciplinar em Saúde / UFBA. Partiu-se do
princípio do trabalho como princípio formativo, tanto para discentes como já foi
61

extensamente tratado anteriormente, como para o docente. Com a implantação do
Curso de Medicina novas exigências serão postas aos processos de reorientações
curriculares em andamento nos outros cursos do IMS/CAT/UFBA principalmente em
relação a formação do profissional docente em exercício de sua profissionalidade.
Foi implantada, por força da reformulação curricular, uma Assessoria a Práxis
Pedagógica em Saude - (APPS), cuja inspiração parte da análise, pesquisa e reflexão
acerca da profissão escolhida, no caso deste curso, tanto a docência quanto a
Medicina, inclusive levando em consideração a influência e solidariedade das outras
profissões coparticipes na produção da saúde e do ensino nesta área, existentes no
Instituto.
É de suma importância a compreensão do processo ensino/aprendizagem como
um movimento instituinte/instituído para a consecução dos objetivos pedagógicos
perseguidos. A imersão se revela como um movimento de auto-eco-organização na
melhoria do processo didático, até para que haja satisfação e empenho por parte de
todos os envolvidos.

4.1 Práticas Extensionistas como atos de curriculos implicados com a
produção da cidadania e humanização na saúde
Acreditamos que em todos os espaços e territórios do currículo é possível
vivenciar processos formativos capazes de produzir cidadania e humanização, isso não
se dá só na produção do cuidado, mas na formação do sujeito aprendiz, de modo geral
e do sujeito que mobiliza solidariamente sua experiência, na construção de um novo
saber fazer formativo. A missão desse mapa curricular é tornar cada vez mais próximo o
pensar do fazer, para que o processo de autoria possa libertar a teoria da
responsabilidade histórica de "iluminar" a prática, haja vista que ela realmente é um
saber de outra natureza, a prática requer destrezas e autorias outras, nem sempre
explicadas pelos conceitos e fatos apreendidos. A educação permanente, no caso dos
profissionais da saúde, e a formação em exercício de professores, no caso da
docência, nos parece a solução mais viável para enfrentar as mudanças paradigmáticas
pelas quais tem passado tanto a educação quanto a saúde.
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Articular dois territórios tão contestados, saúde e educação, através da extensão
nos parece uma tarefa bastante animadora quando o objetivo é a humanização e a
cidadania como pressupostos.
De inicio pretende-se lançar dois programas permanentes de formação em
exercício:
I. O IMERSUS é uma imersão no SUS com objetivo de reflexão sobre a profissão
em exercício. Inicia-se com uma pesquisa-ação em espaços formativos, ou realiza-se
avaliação de práticas de humanização com alunos em espaços formativos. Realiza-se a
cartografia e faz-se a imersão com base no levantamento cartográfico dos termos
identificados no grupo. Imersão. Publicização em espaço de práticas coletivas e
projetos

de

formação

permanente.

Essas

discussões

envolvem

preceptores,

formadores, aprendizes, profissionais de saúde e usuários. Cada docente/grupo de
estudantes deverá, por campo de solidariedade formular um projeto de intervenção na
rede de atenção em qualquer nível do cuidado, envolvendo os profissionais,usuários e
gestores. Esses Projetos são avaliados pelo Centro Municipal de Formação em Saúde
e deve estar paautado nas Metas de Controle e participação de controle e
responsabilidade social do municipio.
II.SOS/Docência trata-se de um Projeto de formação docente que pretende
envolver todos os cursos do IMS e começa com os processos de reorientação curricular
de todos os cursos da área de saúde. Teve inicio com a implantação da APPS, que
fazendo uma analogia com o termo utilizado no mundo tecnológico é um aplicativo para
inicialmente ser utilizado como um “anexo” da docência, mas que uma vez instalado
passa a fazer parte de seu elemento constitutivo a ponto de não mais sabermos quem
institui e quem é por ele intituido. Este realmente é o germe da Formação continuada
em Saúde no IMS/CAT. Pretende-se uma formação ampliada que tem como âncora o
curso de Medicina haja vista que este traz as metodologias ativas, a formação
coninuada para os profissionais de saúde da rede como condição de impulsionamento
de um modeli assistencial forte e democrático, mais inclusivo e cidadão e discussões
pedagógicas nunca antes alavancadas no Instituto. As demandas são capturadas nos
Núcleos acadêmicos em processos de imersão pedagógica, bem como as avalições,
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feitas por instrumentos constituidos de acordo com as especificidades de cada Núcleo,
e de cada Colegiado, uma vez que os profissionais são formados em equipes
multiprofissionais e multidisciplinares de Saúde e necessitam para tal de uma
assessoria pedagógica integrada as práticas interdisciplinares de formação.
Potencializar a extensão como estimulador de ideias que podem alimentar ensino
e pesquisa é deslocar um pouco o olhar desse confortável lugar de quem se acostumou
a prestar serviços, a realizar tarefas, muito embora nunca tenham perguntado
realmente se é isso que os extensionistas tenham se limitado a fazer. Estão aí os
PETS- Programas de Educação Tutorial em Saúde revelando seu potencial de
mudança e produtividade acadêmica.
III. ERER – Programa Permanente de Extensão de Educação das Relações
Etnicorraciais no IMS/UFBA: uma questão de saúde. Objetiva contrubuir para a
promoção da igualdade racial junto à comunidade universitária de graduações na área
de saúde e através de um curso de 40 h, trabalhar conteúdos que venham a atender as
demandas postas pela lei 10.639/03, tendo em vista tanto o marco legal quanto a
carência de ações curriculares com esta temática nos cursos oferecidos no IMS/UFBA.
Este é um tema curricular relevante e obrigatório para a formação cidadã,
principalmente em se tratando de uma IFES em processo de consolidação. O projeto já
foi aprovado e está registrado na PROEXT sob o número 6463.

5. OBJETIVOS DO CURSO DE MEDICINA
A formação acadêmica que se pleiteia no IMS-CAT/UFBA deve transcender o
tradicional espaço de sala de aula e articular-se com diferentes dimensões da
realidade, instaurando assim, novos papéis para os envolvidos no processo de
formação. Deve também, centrar-se na formação do médico generalista, humanista,
crítico e reflexivo, capacitado a atuar, pautado em princípios éticos, no processo de
saúde-doença em seus diferentes níveis de atenção, com ações de promoção,
prevenção, recuperação e reabilitação à saúde, na perspectiva da integralidade da
assistência, com senso de responsabilidade social e compromisso com a cidadania,
como promotor da saúde integral do ser humano.
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O curso de graduação em medicina deve formar o médico generalista, com
capacidade de atuar de forma integral e humanizada:
• Na promoção da saúde, na prevenção, na proteção, tratamento e reabilitação de
doenças e agravos;
• Nos diferentes níveis de atenção à saúde, com ênfase nas atenções primária e
secundária;
• No atendimento ambulatorial de problemas clínicos e cirúrgicos e no atendimento
inicial das urgências e emergências em todos os ciclos da vida;
• De forma integrada e contínua com as demais instâncias do sistema de saúde;
• Em equipes multiprofissionais de saúde.

6. PERFIL DO MÉDICO GRADUADO NO CURSO DE MEDICINA DO INSTITUTO
MULTIDISCIPLINAR EM SAÚDE DA UFBA
É fundamental que ocorram mudanças que resultem em médicos com formação
generalista, humanista, crítica e reflexiva; capazes de prestar atenção integral e
humanizada aos indivíduos; que trabalhem em equipe; que saibam tomar decisões
considerando não somente a situação clínica individual, mas o contexto social em que
vivem os pacientes, os recursos disponíveis e as medidas mais eficazes. O sentido
dessa mudança na formação médica implica, entre outras coisas, na necessidade de
ampliação dos referenciais com que a profissão trabalha.
Para isso, muitos autores têm recomendado ampliação do saber clínico, com a
incorporação de conceitos e de ferramentas originários da saúde coletiva, saúde
mental, ciências sociais e de outros campos do conhecimento que permitam ao médico
lidar com a complexidade do processo saúde e doença, entendendo-se que todo
atendimento à saúde é complexo, pois nele estão contidas, inexoravelmente, várias
referências. Assim, os profissionais deverão estar preparados para lidar com diferenças
culturais, sociais, de gênero, de etnia, de valores e de representações sobre saúde e
doença, favorecendo a criação de estratégias efetivas para o alcance da integralidade
do cuidado e a equidade do direito à saúde; de aprender continuamente durante toda a
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vida profissional e de auditoria do próprio desempenho. Tendo na formação continuada
uma prática e na prevenção um principio fundante, humanitário e democrático que
preza pela vida em primeiro plano.

6.1 Conhecimentos, habilidades e valores
O curso tem como objetivo dotar o profissional dos conhecimentos requeridos
para o exercício das seguintes competências, habilidades e valores, considerados
indispensáveis ao médico:
1. Dominar conhecimentos referentes à atuação nas principais áreas médicas
(Pediatria, Clínica Médica, Tocoginecologia, Cirurgia, Saúde Mental e Medicina Social);
2. Apresentar postura ética, compreendendo e respeitando o código de Ética
Médica e as recomendações e resoluções decorrentes das instâncias competentes;
3. Conhecer e situar-se nos debates da Bioética tomando este como campo de
reflexão transdisciplinar.
4. Compreender a interface entre as ciências humanas e a saúde;
5. Demonstrar atitude de pesquisa na relação com o conhecimento acadêmicocientífico e outros saberes produzidos no campo da saúde;
6. Atuar nos diversos níveis de atenção à saúde, através da promoção,
prevenção, recuperação e reabilitação da saúde, com ênfase na atenção primária;
7. Prestar atendimento resolutivo aos problemas de saúde mais prevalentes,
incluindo urgências e emergências e encaminhar adequadamente os demais;
8. Construir uma boa relação médico-paciente que contemple acolhimento e
comunicação oral e escrita, claras e acessíveis;
9. Compreender o paciente como um sujeito integral, inserido num contexto
biopsicossocial;
10. Avaliar a relação custo-benefício nas decisões sobre os procedimentos da
assistência médica, desde que não incorra em prejuízo à saúde do paciente;
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11. Valorizar o exame clínico e seus recursos propedêuticos;
12. Lidar com técnicas, recursos, situações e estrutura física disponíveis, com
versatilidade e excelência;
13. Atuar numa perspectiva interdisciplinar e multiprofissional;
14. Assumir posições de liderança sempre que se fizer necessário, tendo em
vista o bem estar da comunidade;
15. Administrar e gerenciar recursos físicos, materiais e humanos;
16. Avaliar criticamente novos conhecimentos e tecnologias;
17. Atualizar-se permanentemente na sua vida profissional, participando
constantemente de programas de Educação continuada;
18. Promover a própria saúde física e mental, buscando o seu bem-estar como
cidadão e como médico e respeitar seus próprios limites;
19. Exercer

a

sua

prática

com

responsabilidade

e

respeito

ao

paciente/família/comunidade;
20. Lidar adequadamente com a morte e o sofrimento;
21. Interferir reflexivamente nas políticas de saúde, organização dos serviços e
dinâmica do mercado de trabalho médico;
22. Atuar na construção e desenvolvimento do sistema público de saúde;
23. Participar democraticamente nas transformações da sociedade, visando a
melhoria das condições de vida da população; avaliação
24. Assumir compromissos com a cidadania, nos planos individual e coletivo;
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7. CARACTERÍSTICAS DO CURSO DE MEDICINA DO IMS/CAT/UFBA
7.1 Identificação do Curso
Denominação do curso: Curso de Graduação em Medicina do IMS/CAT/UFBA
Modalidade: Bacharelado
Grau acadêmico conferido: Bacharel em Medicina
Titulação conferida: Médico
Início do funcionamento do curso: 2016.1
Ato de Autorização:
Ato de Reconhecimento:
Tempo para integralização curricular do curso:
Tempo Mínimo – 6 anos
Tempo Máximo – 9 anos
Regime acadêmico ou de matrícula: Semestral
Turno de oferta: Diurno
Número de vagas oferecidas: 45 vagas anuais em 2016.1, atingindo 80 vagas em
2018.1.
Forma de ingresso/acesso: ENEM / SiSU
Carga horária total do curso
O curso tem um total de 7.714 h, sendo 3.196 h de componentes curriculares
obrigatórios, 680 h de componentes curriculares optativos, 2.960 de estágio obrigatório,
300 h de carga horária complementar e 578 h de componentes livres. A carga horária
dos componentes obrigatórios, incluíndo estágio, representa 79,8% da carga horária
total do curso, portanto, respeitadno a resolução 02/2008 do CONSEPE/UFBA.
Segundo o que dispõe o parágrafo único do artigo 2º da resolução nº 03, de
20/06/2014, do Conselho Nacional de Educação, a carga horária mínima para
integralização curricular do curso de medicina é de 7.200 horas e tempo mínino de seis
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anos.
O curso será iniciado com a disponibilização de 45 vagas para ingresso no
primeiro semestre letivo de cada ano. A ampliação para 80 vagas deverá ser precedida
de uma avaliação criteriosa do colegiado do curso, do NDE e da Congregação do IMS,
sobretudo, considerando o número de docentes disponibilizados e o campo de estágio.
Conforme a Lei 12.711/2012 e as resoluções 02/2008 e 01/2004 do CONSEPE e
Resolução 06/2011 do CAE, há reservas de cotas para quilombolas, aldeados e
egressos de Bacharelados interdisciplinares, entre outros, ofertados pela Universidade
Federal da Bahia.

7.2 Missão do curso
Formar profissionais qualificados, para atuar com responsabilidade social, em
todas as áreas onde a medicina se constitua em fator de promoção da melhoria da
qualidade de vida, prevenir doenças ou recuperar a saúde, tendo como meta a
excelência no exercício profissional.

7.3 Revisão do projeto político pedagógico
O colegiado do curso de medicina e o núcleo docente estruturante deverão
avaliar este projeto político pedagógico um ano após a implantação do curso e, se
julgar necessário, encaminhar sua reformulação.
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8. ORGANIZAÇÃO DO CURRÍCULO
A utilização de diferentes estratégias pedagógicas como trabalhos em grandes e
pequenos grupos, estudos de casos, viagens de campo, estudos do meio, construção
de mapas de significados, entre outras, facilitam a conciliação entre o conhecimento
científico e a prática, e isso é fundamental. O processo de avaliação também reflete
essa integração.
O formato de núcleos para aglutinar os conteúdos em torno de possíveis
modalidades formativas é adotado, muito mais numa tentativa de alimentar a ânsia da
integralização já que esta diz respeito ao conhecimento e as pessoas que os mobilizam
sendo o componente integrador entre eles, os Eixos, e a natureza das atividades, bem
como os tipos de elementos que tornam vivos os conteúdos convocados. O elemento
macroatrator dos núcleos é o tema gerador e seus subtemas.
Entre os pares do semestre, é eleito um docente para ser o articulador de núcleo
que terá como principal função organizar grupos e atividades oferecidas. O
planejamento será uma atividade coordenada pela APPS, já que o semestre se faz num
movimento de fazer/fazendo-se. Teem-se garantido tipos e formas, mas não conteúdos,
tempos e atores, algumas vezes, ignara-se até cenários. É que os cenários da prática
hoje em nosso municipio são muito disputados, haja vista o número de IES que tem
surgido, num municipio de pouco mais de 318.834 hab. Conta-se atualmente com 06
(seis) IES e todas com um número considerável de cursos na área da saúde. Portanto,
é necessário considerar os cenários de práticas dos municípios vizinhos, que deverão
ser negociados e contactados.
O 1º Nucleo Temático (Universidade, Ciência e Medicinas Possíveis) empenhará
esforços no sentido de deslocar o pensamento para outros fazeres possíveis e de
construir outros espaços de produção de saúde fundando, assim, novos saberes e
mentalidades em torno do novo conceito de saúde e de sua produção.
Propõe-se que nos (02) dois Primeiros Núcleos Temáticos, as (DCS) Discussões
Contemporâneas

em

Saúde

sejam

mais

prospectivas

e

diagnósticas,

de

reconhecimento da realidade; que os Projetos de Empreendimentos e de Trabalho
sejam mais operacionalizáveis e pautados na realidade que nos rodeia, a exemplo do
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Ambulatório de atividades multiprofissionais em saúde para pessoas privadas de
liberdade no Presidio Estadual de Vitória da Conquista e do MADCINE - O Cinema do
IMS; enquanto as OPS (Oficinas de Produção em Saúde) devem ser mais voltadas
para problemas práticos, do cotidiano da prática médica nas comunidades em todos os
níveis do cuidado.
No 3º e no 4º Núcleos temáticos trazem à tona temas e subtemas que exigem
dispositivos pedagógicos que façam emergir processos discursivos em torno do Trauma
e Agravos referentes à Vida adulta. Discute discute-se a invenção do corpo e da
corporeidade, bem como do corpo como artefato, como biopolítica de poder e como
instrumento de produção e promoção de saúde e de prazer.
O 5º e o 6º Núcleos temáticos abrange a discussão em torno dos Processos de
envelhecimento, a incompletude e o sujeito freudiano da falta, o que sugere um arsenal
de instrumentos e técnicas também voltadas a produção de boas informações sobre
tais características e sobre esse ciclo da vida. Discute-se o corpo como
produto/produtodor do luto e como agente transitório do sofrimento e da doença.
No 7º e no 8º Núcleos cujas temáticas versam sobre os Agravos mais
prevalentes doenças específicas, coletivos na saúde e equidade no cuidado trazemos
como preocupação no tema gerador novamente a questão da formação do docente que
atua na educação médica: a arquitetura social do ensino médico articulada às práticas
profissionais em Saúde no SUS. Suscitamos uma discussão mais conceitual acerca da
formação do médico e as preocupações em torno dessa episteme.
Pode-se afirmar, então, que do 1º ao 8º semestre tem-se o período de préinternato, onde o aprendiz de medicina se prepara para imergir no internato fazendo
uma espécie de mergulho na medicina preventiva, vivenciando um processo singular
de inserção em campos de prática nos serviços públicos de saúde com enfoque numa
formação generalista.
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Do 9º ao 12º semestres ocorre o estágio curricular obrigatório de treinamento
em serviço sob a forma de Internato. Este já surge integrado ao restante do currículo,
mantendo as grandes áreas de formação que são preconizadas pelas DCN's: sendo
estas definidas como organizadoras dos Núcleos que acontecem anteriores ao
Internato.

8.1 Conteúdos Curriculares
São várias as situações que fazem com que os conteúdos neste PPP sejam
tratados de uma forma diferente, mas serão tratados apenas das duas mais importantes
que são: o modo como ele é apresentado no curriculo e a forma como é tratado
metodologicamente.
A organização em unidades didáticas semi autônomas, como é o caso de um
currículo organizado em temas e subtemas, impede que se tenha a ilusão de elencar os
conteúdos programáticos, pois, mais tarde, estes vão constituir os projetos e situações
didáticas que serão planejadas pelos docentes efetivos do curso.
Mas quando começam e onde acabam? Um currículo integrado por projetos
deve realmente tratar o conhecimento como meio para a aprendizagem e não como um
fim em si mesmo. Logo, onde e como traçar as fronteiras sem que estejam presentes os
sujeitos instituintes?
É difícil o fato de não se ter, ainda, os docentes concursados para instalação do
curso aqui proposto. Apesar da disponibilização de trinta códigos de vagas (DOU de
05/08/2015. Seção 1, pg.184), ainda não dispomos do ato autorizativo do curso; em
segundo lugar, a organização

curricular não permite fornecer CONTEÚDOS,

justamente porque não temos como nesse momento apresentar os cortes conceituais,
procedimentais e atitudinais que os docentes farão com base nas temáticas propostas.
São

apresentados

neste

PPP

componentes

curriculares

considerados

inovadores. Foram traçados e estão sendo propostos novos programas para os
componentes curriculares

que foram

delinedos especialmente para este curso.

Partindo deste pressuposto, criou-se outra estrutura para o ementário, onde foi
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introduzida a coluna intitulada: CONTEÚDO PROGRAMÁTICO/ DESENVOLVIMENTO
DO COMPONENTE CURRICULAR.
Quanto aos conteúdos, é importante ressaltar que o Instituto Multidisciplinar em
Saúde é a única unidade universitária da UFBA que possui um sistema próprio e
informatizado de revisão de conteúdos curriculares, que ocorre semestralmente e é
feito pelo colegiado de cada curso e aprovado pela Coordenação Acadêmica. Logo,
uma vez iniciado o curso, os conteúdos serão avaliados/inseridos pelos docentes, que
assumirão as temáticas, pois estes serão responsáveis pela estruturação dos projetos
didáticos e situações didáticas específicas, conforme prevêem os programas dos
componentes curriculares. No semestre seguinte, serão os projetos que serão revistos,
como são revistos os conteúdos nos outros cursos do Instituto. Alguns elementos
curriculares, como por exempltado a cada semestreo o Mad Cine, uma vez projetado,
demandará novo projeto de instalação, e para que funcione precisará de um plano de
manutenção a ser alimentado a cada semestre.
O mesmo não se aplica aos Programas dos Internatos, pois sabe-se quais são
os recortes conceituais, procedimentais e atitudinais esperados de acordo com as
ementas, e trata-se também de ESTÁGIOS e não de projetos ou unidades didáticas
flexiveis, organizadas de acordo com os níveis de complexidade alcançados pelos
aprendizes, segundo competências e habilidades ao longo de eixos e pilares.

8.2 Atividades Complementares - AC
As Atividades Complementares se constituem num conjunto de atividades de
aprendizagem que têm como objetivo ampliar o conhecimento em áreas correlatas ao
curso de medicina. Estas atividades garantem grande parte da necessária flexibilidade
do currículo,

conforme preconizam

as

Diretrizes

Curriculares. As

atividades

complementares compreendem as seguintes modalidades: pesquisa, extensão, estágio,
programas especiais, cursos, atividade curricular em comunidade e eventos
acadêmicos. No Anexo I estão descritas as especificações e normas relacionadas a
cada uma dessas atividades.
A carga horária exigida em atividades complementares para fins integralização
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curricular do curso de medicina é de 300 h. O Colegiado do Curso revisará/estabelecerá
normas

específicas

para o

enquadramento

das

atividades

que

podem

ser

contabilizadas, bem como limite de carga horária para cada atividade.

8.3 Componentes livres
Para o cumprimento da carga horária, com componentes livres, o aluno deverá
cursar e ter aprovação em componentes curriculares cadastrados na UFBA e que não
estão na matriz curricular do curso de medicina do IMS/CAT/UFBA. O aluno terá que
cumprir 578 h de carga horária de componentes livres durante todo o percurso do
curso.
A Resolução 02/2008 – CONSEPE/UFBA, em seu artigo 4º, incíso III, prevê que
a carga horária dos componentes livres pode ser de até 15% da carga horária total do
curso. Neste PPP, a carga horária de componetes livres corresponde a 7,5% da carga
horária total do curso.

8.4 Trabalho de Conclusão de Curso
Constituem-se requisitos para o processo de Trabalho de Conclusão do curso
(TCC) o seguinte percurso:
a. Submissão, com anuência formal do orientador, de um dos textos acadêmicos
produzidos em RPC durante o curso, em qualquer períodico da área de saúde ou
repositório institucional da UFBA.
b. Concretização de (04) quatro (OPS) Oficina de Produção em Saúde, num
total de 136 h, nos três diferentes Pilares Verticais que sustentam as DCNs no curso, a
saber Atenção à Saúde, Gestão em Saúde e Educação em Saúde;
c. Finalização do Portfólio on line.
Uma vez finalizado esse percurso, considera-se concluído o TCC.

74

8.5 Internato
O internato se configura como estágio de treinamento em serviço e ocorre no
período do 9º ao 12º semestres, com supervisão dos docentes do Curso de Medicina
IMS/UFBA, inseridos prioritariamente na atenção básica, com o envolvimento dos
profissionais da rede de saúde. O internato deverá ser desenvolvido em serviços de
instituições conveniadas com o IMS/UFBA, com qualidade de atenção e recursos para o
bom funcionamento como campo de prática, localizados no estado da Bahia. A carga
horária do internato totaliza 2.960 h, com enfoque nas principais áreas – Clínica
Médica, Cirurgia, Ginecologia e Obstetrícia, Pediatria, Saúde Coletiva e Saúde Mental .
Organizados nos seguintes formatos:
Nos 9° e 10° semestres os internos ficarão vinculados às equipes de Saúde da
Família, nas Unidades Básicas de Saúde e Serviços Substitutivos (Atenção Básica)
(1.260 h, correspondendo a 78,8% do internato I) e Serviços de Urgência e Emergência
(340 h, correspondendo a 21,2% do internato I). O internato I terá a supervisão dos
profissionais da equipe e dos docentes coordenadores das áreas, trabalhando de forma
integrada, com ênfase nas necessidades de saúde do território.
Nos 11º e 12º semestres os internos farão rodízios nas cinco grandes áreas
médicas, em ambulatórios especializados e ambientes hospitalares.
A carga horária deste internato será cumprida conforme determinação das
Diretrizes Curriculares, e contempla o treinamento em serviço em 80% de sua carga
horária e 20% de atividades teórico-práticas (sessões clínicas, anátomo-clínicas e
sessões de óbito, estudos de caso, revisão de artigos científicos etc).
A vivência em Saúde Mental e Saúde Coletiva ocorrem transversalmente durante
todo o curso, ficando mais evidente no período do internato I na Atenção Básica, de
forma a desenvolver habilidades nas distintas situações, nas grandes áreas da
medicina. Através dos dispositivos metodológicos anteriormente citados e que
acompanham as ideias de inter e transdisciplinaridade, pretende-se trabalhar com
casos problemas em que a arquitetura da aprendizagem oportunize lidar com situações
complexas e desafiadoras, abordando o cotidiano da Saúde Mental, tanto no âmbito da
Clínica de modo mais geral, já que é impossível prever em Urgência e Emergência
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como se dará essa estimativa, como em particular, nos serviços substitutivos e no
Serviço de Matriciamento do Municipio.
No NTS I, por exemplo, a atividade curricular GEAC - Práticas Integrativas e
Complementares: fazeres médicos diferenciados no ambito do Sistema Único de Saúde
(SUS) faz com que atividades de Imersão na Atenção Psicossocial aconteçam em ato
desde o primeiro semestre do Curso. Trata-se de uma pesquisa-ação que visa mapear
e fazer um levantamento das ações na Rede de Atenção Psicossocial de Vitória da
Conquista. Acompanhar a instalação das Residências Terapêuticas (RT), a realização
de atividades anual em alusão ao dia da Luta antimanicomial, esclarecimentos sobre a
implementação da Linha de Atenção Integral às pessoas convivendo no TEA e sua
recente implantação pelo Ministério da Saúde.
O internato I corresponde a 54% do total do internato, sendo nele inseridas
atividades transversais onde haverá a possibilidade de contar com situações de
aprendizagem no ambiente dos serviços prestados pelos Centros de Atenção
Psicossocial e pelo SAMU 192, sendo isto oportunizado pelo fato do munícipio de
Vitória da Conquista contar com uma rede ampliada desses serviços. Isso deverá ter
inicio no NTS I com o Componente Curricular de Pesquisa e Ação de Práticas
Integrativas (...) na RAPS de Vitória da Conquista.
É facultado ao estudante realizar, no máximo, 25% da carga horária total
estabelecida para o segundo ano do Internato (11º e 12º semestres) em outra
instituição fora dos campos de prática regulares próprios ou conveniados da UFBA,
depois de avaliada a adequação do serviço e equivalência do curso, conforme os
critérios recomendados pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de
graduação em Medicina (CNE-2001). As normas para o Internato estão apresentadas
no Anexo II e poderão ser alteradas pelo Colegiado de Medicina com subsequente
aprovação pela Congregação do IMS.
O Colegiado realizará atividades periódicas de avaliação do curso e orientação
de alunos na sua trajetória curricular.
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8.6 Programa de Residência Médica
A rede municipal / estadual conta um Pólo de Educação Permanente que já
disponibiliza residência médica em pediatria, anestesiologia, ginecologia e obstetrícia e
em medicina de família e comunidade.
O IMS já mantém desde Março de 2015 a Residência

Multiprofissional em

Urgência e Trauma, sendo uma parceria com o HGVC de Vitoria da Conquista/Ba e isso
futuramente trará repercussões tanto para a população atendida como para as
profissões envolvidas, dentre as quais se encontra a Medicina, o que irá possibilitar a
melhoria na qualidade da assistência oferecida aos usuários do SUS no município de
Vitória da Conquista e região. Além disso, permitirá uma articulação com os programas
de Residência Médica já mantidos pelo HGVC e com as futuras propostas de cursos de
pós-graduação stricto sensu. Finalmente, o Programa de Residência Multiprofissional
caracteriza-se como um locus privilegiado para o desenvolvimento de atividades de
pesquisa, em especial no contexto do Serviço Único de Saúde (SUS) e fixação do
egresso no território.
A comissão de implantação do Curso de Medicina, se mostra extremamente
seduzida pela ideia de sugerir atividades que introduzam os alunos da graduação em
Medicina numa das fases da residencia chamada Encontro de Saberes e desde já
propõe que os aprendizes atuem como redatores nas sessões semanais, que as
mesmas sejam abertas a contribuições, desde que os casos discutidos sejam
socializados com antecedência, principalmentente na época da implementação
Núcléo Temático “Saúde

da Pessoa

na Idade Adulta”

do

cujo tema gerador

Desencadeadores do trauma e do cuidado na idade adulta, tem intima relação com
a temática da residência.
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9. NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE - NDE
O Núcleo Docente Estruturante do Curso de Medicina do IMS/UFBA, atuante no
processo

de

concepção,

consolidação,

avaliação

e

contínua

atualização

e

aprimoramento do Projeto Pedagógico do Curso, será composto inicialmente pelos
professores descritos na sequência. Entretanto, por se tratar de um curso novo, os
primeiros docentes médicos que forem contratados, deverão ser integrados ao
NDE.
Os docentes que hoje compõem o NDE são em sua maioria Doutores, atuates
na área da Saúde e empenhados em processos formativos de residência, reorientação
curricular de cursos, assessoria pedogógica aos cursos, coordenação de residência
multiprofissional, etc. Apresentamos a seguir, os docentes que compõem o NDE e suas
areas de atuação:
Edilene Eunice Cavalcante Maioli - Direitos Humanos e Saúde
José Andrade Louzado - Enfermagem e Saude da Criança
Patrícia Belini Nishiyama - Genética Humana
Vanessa Moraes Bezerra - Alimentação Coletiva
Márcio Galvão Guimarães de Oliveira- Farmacêutico Clìnico
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10. BASE LEGAL
•

Parecer 116/2014, do Conselho Nacional de Educação / Câmara de
Educação Superior, aprovado em 03/04/2014 e homologado pelo Ministro da
Educação em 06/06/2014.

•

Resolução 03, de 20/06/2014, do Conselho Nacional de Educação – Câmara
de Educação Superior.

•

Resolução 01/2013, do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão
da UFBA, de 25 de fevedreiro de 2013.

•

Resolução 02/2009, do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão
da UFBA, de 27 de julho de 2009.

•

Resolução 05/2003, da Câmara de Ensino de Graduação da UFBA, de
30/09/2003
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ANEXO I
NORMAS REFERENTES ÀS ATIVIDADES COMPLEMENTARES

1. Considerações gerais:
As Atividades Complementares constituem um conjunto de atividades de
aprendizagem que têm como objetivo ampliar o conhecimento em áreas correlatas ao
curso de medicina. Estas atividades garantem a necessária flexibilidade do currículo,
conforme preconizam as diretrizes curriculares. As atividades complementares
compreendem as seguintes modalidades: pesquisa, extensão, estágio, programas
especiais, cursos, disciplinas de graduação, atividade curricular em comunidade e
eventos acadêmicos.
2. Modalidades
Pesquisa e extensão:
Incluem as atividades como bolsista ou voluntário em projetos de pesquisa/extensão da
UFBA ou com vinculação com a UFBA. O aproveitamento referente a essas atividades
corresponderá a até 68 horas para cada atividade desempenhada.
Estágio:
Serão consideradas as experiências desenvolvidas, sob esta denominação, em campo
de trabalho, que não tenham sido incluídas em outros componentes curriculares, com
aproveitamento de até 68h para cada estágio.
Programas especiais:
Serão consideradas as atividades institucionais oferecidas pela UFBA, como o
Programa Especial de Treinamento (PET), Monitoria, Bolsa de Trabalho ou quaisquer
programas acadêmicos envolvendo alunos, com aproveitamento de até 68h para cada
atividade.
Cursos:
Será considerada a participação do aluno em cursos na área de saúde ou em áreas
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afins, inclusive cursos de línguas estrangeiras, de informática, desde que devidamente
comprovados

e

regulamentados.

O

aproveitamento

para

estas

atividades

corresponderá a até 68 h para cada curso concluído.
Eventos acadêmicos:
Serão consideradas atividades como: congresso, seminário, simpósio, mesa-redonda,
palestra, conferência, oficina, debate, jornada e similares, realizadas por instituições
reconhecidas pela área acadêmica, das quais o aluno tenha participado como
organizador ou apresentador de trabalhos acadêmico-científicos, com aproveitamento
de até 10h por atividade.
3. Organização
As Atividades Complementares, desenvolvidas pelos estudantes durante o curso
de graduação serão coordenadas pelo Colegiado de Graduação do Curso de Medicina.
No penúltimo semestre do curso o aluno deve protocolar no Colegiado de
Graduação os comprovantes das atividades complementares, apresentando originais e
cópias a serem autenticadas no próprio Colegiado. Nos comprovantes deve constar
nome da instituição, assinatura do responsável, descrição das atividades, data de início
e término e carga horária total. O Colegiado faz a análise dos documentos e emite
parecer sobre o aproveitamento das atividades, determinando o número de horas a
serem integralizadas no curso e registradas no histórico escolar. A carga horária exigida
em atividades complementares para fins integralização curricular do curso de medicina
é de 300 h.
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ANEXO II
NORMAS COMPLEMENTARES INTERNATO

1. EMENTA
O Internato no curso de Medicina do IMS/UFBA se constitui na etapa final do curso
médico, compreendendo os quatro últimos semestres, realizados sob a forma de treinamento
supervisionado em serviços de saúde. Deve obrigatoriamente envolver as áreas de
conhecimento em: Atenção Básica (privilegiando Medicina Geral de Família e Comunidade)
Clínica Médica, Cirurgia, Ginecologia e Obstetrícia, Pediatria, Saúde Coletiva, Saúde Mental e
Urgência e Emergência. As concepções e os instrumentos a serem trabalhados no Internato
são aqueles considerados necessários à formação geral do médico, de acordo com o perfil
definido nas Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de Graduação em Medicina (Resolução
CNE/CES N° 03 de 20/06/2014).

2. FORMAS DE INGRESSO
Só poderá ter acesso ao Internato:
2.1 O aluno regularmente matriculado no curso de Medicina, após ter cursado e sido
aprovado em todos os componentes constantes do curso até o oitavo semestre (préinternato), sem pendências.

3. ORGANIZAÇÃO
3.1 A Comissão de Internato é órgão assessor do Curso de Graduação em Medicina,
sendo composta pelo Coordenador do Colegiado, que a preside, pelos Coordenadores
dos componentes que compõem o Internato I e II e pela Representação Discente,
composta por 01 aluno do Internato I e 01 aluno de um dos quatro Internatos II.
3.2 Os Coordenadores do Internato deverão manter a comissão e o Colegiado
informados sobre os respectivos programas, campos de práticas e qualquer
modificação que venha a ocorrer.
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3.3 A Comissão do Internato poderá, através do seu Coordenador e do Colegiado do
curso, solicitar à Direção do IMS/UFBA o descredenciamento de qualquer unidade ou
programa que não venha a cumprir com os compromissos assumidos para a execução
do internato.
3.4 A Comissão do Internato deverá realizar atividades de avaliação dos programas e
dos campos de práticas com participação dos docentes, discentes e técnicos dos
serviços envolvidos na execução do mesmo.
3.5 A Comissão do Internato deverá se reunir, para acompanhamento do internato,
ordinariamente, uma vez ao mês ou obedecendo a convocação extraordinária do seu
Coordenador quando se fizer necessário ou por convocação da maioria simples dos
seus membros. Suas reuniões serão registradas em ata lavrada durante a reunião.
3.6 A Comissão, através de seu Coordenador, encaminhará ao Colegiado de Curso o
relatório das avaliações ou outros específicos para conhecimento, discussão e
providências.

4. FUNCIONAMENTO
4.1 O internato se fará em dois anos e acontecerá nos 9º e 10º semestres (Internato I) e
nos 11° e 12º semestres (Internato II).
4.2 O Internato I será na atenção básica, totalizando 40 semanas, não podendo o
regime de plantão exceder a 12 horas diárias.
4.3 No internato II haverá o rodízio de 8,5 semanas, com carga horária semanal de 40
horas, não podendo o regime de plantão exceder a 12 horas diárias, para cada uma
das áreas: Clínica Médica, Cirurgia, Ginecologia/Obstetrícia e Pediatria, totalizando 34
semanas.
4.4 Os Estágios serão cumpridos em regime de tempo integral, em calendário contínuo
durante todo ano, iniciados após o final do oitavo semestre, de acordo com escalas de
atividades, diurnas e noturnas e em fins de semana, na dependência das
características dos Serviços e áreas, incluindo 2 turnos semanais para estudo dirigido.
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4.5 Cada área do internato deve dispor de programa, sob a forma de Ementa, que
contemple as atividades a serem realizadas, os campos de práticas com seus docentes
responsáveis e formas/instrumentos de avaliação a serem utilizados. Os programas
deverão ser aprovados pela Comissão do Internato e referendados em reunião plenária
do Colegiado do Curso de Medicina.
4.6 Em cada serviço/unidade de saúde onde acontece o internato deverá existir um
docente do IMS/UFBA responsável pela coordenação local das equipes/profissionais do
serviço envolvidos com o campo de práticas.
4.7 A ausência não justificada às atividades programadas pelos Coordenadores, e o
não cumprimento das normas técnicas e éticas dos Serviços onde o internato se
desenvolve, será considerada como falta grave passível de punição.
4.8 O internato se fará em Sistemas Públicos de Saúde ou programas/Unidades que
mantenham para tal fim convênio de cooperação com a UFBA.
4.9 Poderá, facultativamente, ser autorizada a realização parcial do internato fora da
unidade federativa, com duração máxima de 25% deste período (internato I e/ou
Internato II), e respeitando as seguintes condições:
a) O local deste treinamento supervisionado será preferencialmente nos serviços do
Sistema Único de Saúde, bem como em Instituição conveniada que mantenha
programas de Residência credenciados pela Comissão Nacional de Residência Médica
e/ou

outros

programas

de

qualidade

equivalente

em

nível

internacional.

Obrigatoriamente só poderá ser realizado em Instituições que possuam convênio de
cooperação com a UFBA.
b) O aluno fará uma solicitação, por escrito para a Comissão de Internato do Colegiado
do Curso de Medicina, anexando o programa, o plano de atividades e método de
avaliação, além de carta da instituição que o receberá, indicando o professor
responsável com o compromisso de enviar a avaliação final do período para o
Coordenador da área específica.
c) O Colegiado solicita parecer do Coordenador da área especifica do Internato sobre o
programa que será cumprido. Na analise será considerado se o Estágio proposto
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cumpre parcialmente ou completamente as metas pedagógicas do Internato II para a
área e definirá eventuais necessidades de complementação. Após aprovada, a decisão
será comunicada ao aluno e enviada para as instâncias do IMS e da UFBA.
d) O Colegiado deverá comunicar o afastamento do aluno da sede do curso à instância
competente na UFBA/SAD, para providências referentes ao seguro de vida e acidentes.
Antes da viagem deverá o aluno apresentar a Coordenação do Internato da área os
documentos de aceitação do Estágio e comprovantes de regularização de sua saída
sendo dada a aprovação final de seu Estágio.
e) Após o retorno, o aluno apresentará ao Coordenador do Internato os comprovantes
do Estágio, devendo ser avaliado o cumprimento da carga horária e do programa préestabelecido, definindo-se eventuais necessidades de complementação, sendo emitido
conceito específico. Em caso de necessidade, poderá ser feita avaliação de habilidades
e competências, conforme ementa da disciplina.

5. MATRÍCULA DOS ALUNOS
5.1 A matricula no internato obedecerá ao calendário estabelecido pela UFBA. Para
atender à necessidade de organização do trabalho, o Colegiado, a cada início do
semestre, fará uma pré-matrícula com o objetivo de identificar os impedimentos ou
pendências.
5.2 O Colegiado do curso deverá organizar uma pré-matrícula para a distribuição dos
alunos em grupos, visando a sequência do Internato nas áreas, especificando os seus
períodos de atividade, com as datas de início e fim dos rodízios, inclusive com data
prevista para as férias coletivas e colação de grau.
5.3 A organização dos grupos e a sequência dos rodízios pelas áreas deverão ser feita
pela Comissão de Internato, através de sorteio, aprovada pela comissão de internato e
será formalizada na pré-matrícula de acordo com os critérios vigentes.
5.4 Os Coordenadores de área, tem plena autonomia na distribuição dos internos nas
unidades Conveniadas, desde que atendam aos princípios estabelecidos para a
realização do internato e do Regulamento do Ensino de Graduação da UFBA.
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5.5 Em casos excepcionais a permuta entre internos, ou mudança da área, devem ser
requeridas por processo ao Colegiado do curso, que solicitará parecer das áreas
envolvidas e referendados pela Comissão do Internato com ciência ao Colegiado do
Curso.

6. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO
6.1 A Comissão de Internato deverá buscar aperfeiçoar os critérios de avaliação
utilizados pelas disciplinas, buscando critérios harmôniosos entre as disciplinas e
campos de prática, respeitando suas peculiaridades e objetivos pedagógicos
específicos estabelecidos nas suas ementas e programas.
6.2 Os critérios de avaliação em cada área específica devem estar explicitados no
programa, apresentados aos alunos no início das atividades e contemplar medidas de
conhecimento, habilidades e atitudes e obedecer ao regulamento do ensino de
graduação da UFBA.
6.3 Para aprovação no Estágio curricular obrigatório o aluno deverá obter média 5
(cinco) para cada disciplina do Internato.
6.4 Quando o aproveitamento do interno for julgado insatisfatório, o Estágio na área
específica deverá ser repetido, seguindo cronograma regular da turma subsequente.

7. COMPROMISSO E RESPONSABILIDADES
7.1 Do Interno:
a. Cumprir os horários, normas e rotinas dos serviços onde estiver atuando.
b. Ter frequência integral, para que a carga horária total de cada aluno corresponda à
carga horária global do programa do internato de cada área.
c. As eventuais faltas devem ser justificadas e a reposição ser feita de acordo com o
Coordenador da área utilizando os 2 turnos semanais alocados para o estudo dirigido.
d. Não exercer atividades para as quais não tenha supervisão.
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e. Não receber remuneração por serviços prestados nos campos de práticas, excluída
dessa proibição a obtenção de bolsas oficialmente instituídas.
f. Não assinar qualquer documento médico para fins legais.
g. Não responder a pedidos de informações relativos a atividades desenvolvidas nos
serviços para os quais não está habilitado.
h. Não exercer atividades extras que coincidam com os horários definidos para o
internato.
i. Participar da avaliação do internato e dos supervisores ao final de cada rodízio
7.2 Dos Coordenadores de área
a. Receber as turmas e apresentar programas, campos de prática e formas de
avaliação;
b. Acompanhar o desenvolvimento das atividades junto com os supervisores
responsáveis por cada serviço/ unidade;
c. Participar da avaliação dos internos e dos campos de práticas junto com
supervisores;
d. Participar das reuniões da comissão de Internato regularmente e contribuir para o
seu aperfeiçoamento;
e. Manter o IMS/UFBA informado sobre o desenvolvimento do internato;
f. Garantir que as notas dos internos estejam disponíveis no Sistema Acadêmico (SIAC)
no máximo duas semanas após o término do Estágio.
7.3 Dos Supervisores Docentes nos Serviços
7.3.1 Acompanhar as atividades diárias dos internos nas unidades/serviços de saúde
para o qual é referência.
7.3.2 Comunicar ao Coordenador da área sobre o desempenho dos alunos e/ou
dificuldades para a realização das práticas.
7.3.3 Participar da avaliação dos internos e dos campos de práticas junto com
Coordenadores e equipes do serviço/ unidade.
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7.3.4 Encaminhar as notas dos alunos à coordenação da área uma semana após o
término do Estágio.

8. DOS RECURSOS
8.1.Caberá recurso da decisão da Comissão de Internato ao Colegiado de Curso, e
deste à Congregação do IMS.
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ANEXO III

NORMAS PARA O TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC)

1. Considerações gerais
O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é obrigatório para o Curso de
Medicina. Considerando este fato e as diretrizes do MEC, que salientam a necessidade
de articular a pesquisa às atividades de ensino e de extensão/assistência e para
oferecer a todos os alunos a possibilidade de fazer esta articulação, foi proposto o eixo
de Formação em Pesquisa, possibilitando o desenvolvimento de habilidades para o
desenvolvimento das atividades do Trabalho de Conclusão de Curso.

2. Seleção do tema do texto que será produzido em RPC e tipos de trabalhos
O tema deverá ser de livre escolha do aprendiz, desde que na área de saúde e
considerando a aceitação e disponibilidade do professor-orientador. Poderá ser: um
artigo científico, um relato de experiência, um projeto de intervenção em espaço de
produção de saúde, um relatório técnico de experiência em atividade na área de saúde,
uma entrevista, ou outras modalidades que poderão ser acrescentadas com a
aprovação do orientador e do colegiado.

3. Atividades obrigatórias do aluno
Comparecer às sessões de orientação marcadas pelo orientador; estar presente
em atividades coletivas que darão suporte a preparação de seu trabalho, quando
solicitado pelo orientador; cumprir as tarefas

irão depender das dúvidas e do tipo de

texto que o orientando escolher para compor sua itinerância.

4. Professor Orientador
Será considerada a escolha do aluno até o limite da capacidade de aceitação do
professor quanto ao número de orientandos. O professor-orientador acompanhará o
aluno durante o percurso de itinerância do TCC. Excepcionalmente, se for necessário
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substituir o orientador, o aluno deverá encaminhar uma solicitação ao Colegiado de
Graduação.
Caberá

ao

Colegiado

de

Curso

supervisionar

a

distribuição

dos

alunos/orientadores de maneira a evitar a sobrecarga de professores e proporcionar a
inclusão progressiva de todos os professores do quadro permanente na orientação do
TCC para avaliar o cumprimento da itinerância dos orientandos em seus percursos.

5. Articulação TCC x RPC
Em algum momento torna-se indispensável um diálogo entre este componente,
Registro de Produção Cientifica, o aprendiz e o orientador do Trabalho de Conclusão de
Curso, haja vista que é um dos textos produzidos neste componente que deverá ser
submetido para publicação em revistas ou no repositório institucional (em ambos os
casos, somente após a anuência formal do orientador).

6. Etapas do TCC
a) Inicialização do portfólio on line, que será acompanhado semestralmente pelo
orientador;
b) Cursar quatro OPS, em distintos pilares verticais do PPP;
c) Dedicação e zelo aos textos produzidos em RPC;
d) Escolha do texto para posterior submissão em periódico da área de saúde ou
publicação no repositório institucional da UFBA.
e) Apresentação de documento que comprove a submissão ou a publicação no
repositório institucional da UFBA;
f) Finalização do Portfólio on line atestada pelo orientador.
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ANEXO IV
DISTRIBUIÇÃO DOS NÚCLEOS TEMÁTICOS
Primeiro Semestre
NÚCLEO TEMÁTICO I – UNIVERSIDADE, CIÊNCIA E MEDICINAS POSSÍVEIS
TEMA GERADOR: Interculturalidade, produção da saúde e desenvolvimento social como condição de igualdade.
PILAR: ATENÇÃO À SAÚDE
PILAR: GESTÃO EM SAÚDE
PILAR: EDUCAÇÃO EM SAÚDE
(GIPES - Cultura, arte e natureza: produção e
promoção da saúde)

(GIPES - Docência médica e organização dos
serviços de saúde)

SUBTEMA: Cultura, Arte e Natureza como
espaços de produção e promoção da saúde
CH: 68 h

SUBTEMA: Organização dos Serviços de
Saúde e Integração docente/discente desde
a Atenção primária até o nível terciário –
CH: 68 h
OPS: Universidade, ciência e medicinas
possíveis

DCS (optativa)
CH: 102 h

(GEAC - Elementos estruturantes de uma
sociedade saudável)

SUBTEMA: Elementos estruturantes de uma
sociedade planetária saudável: Cultura,
Saúde e Qualidade de Vida –
CH: 68 h

CH: 34 h

(GEAC - Práticas integrativas e complementares no
SUS)

SUBTEMA: Práticas integrativas e
complementares: fazeres médicos diferenciados
no ambito do Sistema Único de Saúde (SUS) –
CH: 102 h

(RPC - Portfólio on line)

SUBTEMA: Leitura e compreensão de (novos) textos acadêmicos: O Portfólio – CH: 34 h
CARGA HORÁRIA TOTAL – 476 horas
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES PRECONIZADAS PELAS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS PARA O CURSO DE
GRADUAÇÃO EM MEDICINA
1. Preservação da biodiversidade com sustentabilidade, de modo que, no desenvolvimento da prática médica, sejam respeitadas as relações
entre ser humano, ambiente, sociedade e tecnologias, e contribua para a incorporação de novos cuidados, hábitos e práticas de saúde;
2. Promoção da saúde, como estratégia de produção de saúde, articulada às demais políticas e tecnologias desenvolvidas no sistema de saúde
brasileiro, contribuindo para construção de ações que possibilitem responder às necessidades sociais em saúde;
3. Trabalho em Equipe, de modo a desenvolver parcerias e constituição de redes, estimulando e ampliando a aproximação entre instituições,
serviços e outros setores denvolvidos na atenção integral e promoção da saúde.
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Segundo Semestre
NÚCLEO TEMÁTICO II - CONCEPÇÃO E NASCIMENTO
TEMA GERADOR: Territorialização, integralidade da assistência e promoção da saúde da gestação ao nascimento.
PILAR: ATENÇÃO À SAÚDE

PILAR: GESTÃO EM SAÚDE

(GIPES - Elementos do
(GIPES - Elementos do fazer (GEAC - Saúde, qualidade
fazer médico da concepção
médico da concepção ao
de vida e políticas públicas)
ao nascimento)
nascimento de alto risco)

SUBTEMA: Elementos
SUBTEMA: Elementos
estruturantes do fazer
estruturantes do fazer
médico: Propedêutica,
médico: Propedêutica,
Diagnóstico e terapêutica Diagnóstico e Terapêutica
da concepção ao
da concepção e
nascimento CH: 102 h
nascimento de alto risco
CH:102 h

SUBTEMA: Saúde,
Qualidade de Vida e
Políticas Públicas:
Avaliando e auto
avaliando-se em
processos formativos.
CH: 68 h

PILAR: EDUCAÇÃO EM SAÚDE

(GEAC - Participação
OPS: Concepção e
e controle social no
Nascimento
SUS)

CH: 34 h

SUBTEMA:
Participação e
Controle Social
sobre instâncias e
agentes que
compõem o SUS –
CH: 68 h

DCS (optativa)
CH: 102 h

(RPC - Os processos de trabalho e as relações interprofissionais na assistência à gestante e ao RN)

SUBTEMA: Assistência à gestante e ao RN – CH: 34 h
CARGA HORÁRIA TOTAL – 510 horas
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES PRECONIZADAS PELAS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS PARA O CURSO DE
GRADUAÇÃO EM MEDICINA
1. Segurança na realização de processos e procedimentos, referenciados nos mais altos padrões da prática médica, de modo a evitar riscos,
efeitos adversos e danos aos usuários, a si mesmo e aos profissionais do sistema de saúde, com base em reconhecimento clínicoepidemiológico, nos riscos e vulnerabilidades das pessoas e grupos sociais
2. Gestão do Cuidado, com o uso de saberes e dispositivos de todas as densidades tecnológicas, de modo a promover a organização dos
sistemas integrados de saúde para a formulação e desenvolvimento de Planos Terapêuticos individuais e coletivos;
2.1 Aprender com autonomia e com a percepção da necessidade da educação continuada, a partir da mediação dos professores e profissionais
do sistema único de saúde, desde o primeiro ano do curso;
3. Liderança exercitada na horizontalidade das relações interpessoais que envolvam compromisso, comprometimento, responsabilidade, empatia,
habilidade para tomar decisões, comunicar se e desempenhar as ações de forma efetiva e eficaz, mediada pela interação, participação e
diálogo,tendo em vista o bem-estar da comunidade;
3.1. Aprender em situações e ambientes protegidos e controlados, ou em simulações da realidade, identificando e avaliando o erro, como insumo
da aprendizagem profissional e organizacional e como suporte pedagógico.
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Terceiro Semestre
NÚCLEO TEMÁTICO III - SAÚDE NA INFÂNCIA E NA ADOLESCÊNCIA
TEMA GERADOR: O corpo existe porque foi inventado
PILAR: ATENÇÃO À SAÚDE
PILAR: GESTÃO EM SAÚDE
PILAR: EDUCAÇÃO EM SAÚDE
(GEAC - Dimensões éticas e (GEAC - Agravos prevalentes na
históricas do desenvolvimento
clinica da criança e do
humano)
adolescente)

OPS
Saúde na infância e na adolescência
CH: 34 h

DCS (optativa)
CH: 102 h

SUBTEMA: Dimensões
SUBTEMA: Elementos
éticas e históricas das
estruturantes do fazer médico:
etapas do desenvolvimento
Propedêutica, Diagnóstico e
humano no ocidente
Terapêutica de agravos
CH: 68 h
prevalentes na clinica da criança e
do adolescente.
CH: 102 h
(GIPES - Saberes anatomo-fisiopatológicos da infância a
adolescência)

(GIPES – Saúde e cuidado biopsicossocial da
infância até a adolescência )

SUBTEMA: Fases do Desenvolvimento
infantil e cuidados em todos os níveis de
atenção: crescimento e segurança
biopsicossocial do sujeito em
desenvolvimento. CH: 68 h
(RPC - Infância e adolescência na atualidade: acidentes, letalidade e violências cotidianas)
SUBTEMA: Saberes anatomo-fisiologicos e fisiopatológicos
intervenientes na saúde-doença-cuidado da primeira infância a
adolescência.
CH: 102 h

SUBTEMA: Acidentes, letalidade e violência no cotidiano da infancia e da adolescência na atualidade - CH: 34 h
CARGA HORÁRIA TOTAL – 510 horas
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES PRECONIZADAS PELAS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS PARA O CURSO DE
GRADUAÇÃO EM MEDICINA
1. Qualidade na atenção à saúde, pautando seu pensamento crítico, que conduz o seu fazer, nas melhores evidências científicas, na escuta
ativa e singular de cada pessoa, família, grupos e comunidades e nas políticas públicas, programas, ações estratégicas e diretrizes vigentes.
2. Comunicação, por meio de linguagem verbal e não verbal, com usuários, familiares, comunidades e membros das equipes profissionais, com
empatia, sensibilidade e interesse, preservando a confidencialidade, a compreensão, a autonomia e a segurança da pessoa sob cuidado;
2.1. Participação social e articulada nos campos de ensino e aprendizagem das redes de atenção à saúde, colaborando para promover a
integração de ações e serviços de saúde, provendo atenção contínua, integral, de qualidade, boa prática clínica e responsável, incrementando o
sistema de acesso, com equidade, efetividade e eficiência, pautando-se em princípios humanísticos, éticos, sanitários e da economia na saúde.
3. Ética profissional fundamentada nos princípios da Ética e da Bioética, levando em conta que a responsabilidade da atenção à saúde não se
encerra com o ato técnico.
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Quarto Semestre
NÚCLEO TEMÁTICO IV - SAÚDE DA PESSOA NA IDADE ADULTA
TEMA GERADOR: Desencadeadores do trauma e do cuidado na idade adulta
PILAR: ATENÇÃO À SAÚDE
(GIPES – Asp.

(GIPES - O saber médico em

anatomofisiopatológicos e
morfofuncionais em agr. no
adulto)

urgência e emergência na clinica da
pes. adulta)

SUBTEMA: Aspectos
anatomofisiológicos,
fisiopatológicos e morfofuncionais
nos processos prevalentes de
saúde e doença de pessoas na
idade adulta.
CH: 102 h

PILAR: GESTÃO EM SAÚDE

PILAR: EDUCAÇÃO EM SAÚDE

OPS: Saúde da pessoa na
idade adulta
CH: 34 h

DCS (optativa)
CH: 68 h

SUBTEMA: Elementos estruturantes
do saber médico: Propedêutica,
Diagnóstico e Terapêutica em
procedimentos ambulatoriais e de
Urgência e Emergência no trauma
de pessoas na idade adulta – CH:
136 h

(GEAC - Traumas e violências: abordagem e tratamento na idade adulta)

SUBTEMA: Abordagem e tratamento da pessoa na idade adulta, vítima
de trauma e violência.
CH: 68 h

(GIPES - Elementos de
sustentação em APH)

SUBTEMA: Elementos de
sustentação em APH
CH: 68 h

(RPC - TRÂNSITO: O paradoxo do tempo para o SAMU)

SUBTEMA: TRÂNSITO: Quando correr é questão de agravo, morte ou vida. O paradoxo do tempo para o SAMU: CH: 34 h
CARGA HORÁRIA TOTAL – 510 horas
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES PRECONIZADAS PELAS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS PARA O CURSO DE
GRADUAÇÃO EM MEDICINA
1. Qualidade na atenção à saúde, pautando seu pensamento crítico, que conduz o seu fazer, nas melhores evidências científicas, na escuta
ativa e singular de cada pessoa, família, grupos e comunidades e nas políticas públicas, programas, ações estratégicas e diretrizes vigentes.
2. Comunicação, por meio de linguagem verbal e não verbal, com usuários, familiares, comunidades e membros das equipes profissionais, com
empatia, sensibilidade e interesse, preservando a confidencialidade, a compreensão, a autonomia e a segurança da pessoa sob cuidado;
3. Participação social e articulada nos campos de ensino e aprendizagem das redes de atenção à saúde, colaborando para promover a
integração de ações e serviços de saúde, provendo atenção contínua, integral, de qualidade, boa prática clínica e responsável, incrementando
o sistema de acesso, com equidade, efetividade e eficiência, pautando-se em princípios humanísticos, éticos, sanitários e da economia na
saúde.
4. Ética profissional fundamentada nos princípios da Ética e da Bioética, levando em conta que a responsabilidade da atenção à saúde não se
encerra com o ato técnico.
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Quinto Semestre

NÚCLEO TEMÁTICO V: TANATOLOGIA E MORTE
TEMA GERADOR: Do conceito ao diagnóstico de morte: controvérsias e dilemas éticos
PILAR: ATENÇÃO À SAÚDE
(GEAC – De Thanatos
ao Cyborg: dimensões
do saber/fazer médico)

(GIPES - A morte e suas
variantes: aspectos
biopsicossociais)

SUBTEMA: Dimensão
histórica, ética e legal do
saber/fazer médico: de
Thanatos ao Cyborg.
CH: 68 h

SUBTEMA: Aspectos
biopsicossociais que
envolvem a morte e suas
variantes
CH: 68 h

PILAR: GESTÃO EM SAÚDE
DCS
(optativa)
CH: 102 h

OPS: Tanatologia e Morte
CH: 34 h

PILAR: EDUCAÇÃO EM SAÚDE
(GEAC - Morte, mutilação e limites
terapêuticos da profissão médica)

SUBTEMA: O contato com a
mutilação, com a morte e com os
limites terapêuticos da profissão em
todos os ciclos da vida.
CH: 136 h

(RPC - Intertextualidade em Saúde: Relatórios/ Registros/Diários)

SUBTEMA: Documentando a Vida: Resenhas e Resumos / Relato de Visita / Entrevistas/ Relatórios – CH: 34 h
CARGA HORÁRIA TOTAL – 442 horas
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES PRECONIZADAS PELAS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS PARA O CURSO DE
GRADUAÇÃO EM MEDICINA
1. Segurança na realização de processos e procedimentos, referenciados nos mais altos padrões da prática médica, de modo a evitar riscos,
efeitos adversos e danos aos usuários, a si mesmo e aos profissionais do sistema de saúde, com base em reconhecimento clínicoepidemiológico, nos riscos e vulnerabilidades das pessoas e grupos sociais
2. Gestão do Cuidado, com o uso de saberes e dispositivos de todas as densidades tecnológicas, de modo a promover a organização dos
sistemas integrados de saúde para a formulação e desenvolvimento de Planos Terapêuticos individuais e coletivos;
3. Liderança exercitada na horizontalidade das relações interpessoais que envolvam compromisso, comprometimento, responsabilidae,
empatia, habilidade para tomar decisões, comunicar se e desempenhar as ações de forma efetiva e eficaz, mediada pela interação,
participação e diálogo,tendo em vista o bem-estar da comunidade;
3.1. Aprender em situações e ambientes protegidos e controlados, ou em simulações da realidade, identificando e avaliando o erro, como
insumo da aprendizagem profissional e organizacional e como suporte pedagógico
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Sexto Semestre
NÚCLEO TEMÁTICO VI – CUIDADO E ATENÇÂO INTEGRAL A PESSOAS VIVENDO COM DOENÇAS PREVALENTES E

ESPECÍFICAS
Tema Gerador: O pulso ainda pulsa e o corpo ainda é pouco
PILAR: ATENÇÃO À SAÚDE

PILAR: GESTÃO EM
SAÚDE

PILAR: EDUCAÇÃO EM SAÚDE

(GEAC - Conduta diagnóstica e terapêutica nas doenças transmissíveis)

(GEAC - Organização dos
processos de trabalho no
SUS)

OPS: Cuidado e atençâo a
portadores de doenças raras e
específicas
CH: 34 h

SUBTEMA: Sistemas e
dispositivos tecnológicos de
organização dos Processos
de Trabalho no SUS.
CH: 68 h

DCS (optativa)
CH: 68 h

SUBTEMA: Conduta diagnóstica e terapêutica de doenças transmissíveis
CH: 102 h
(GIPES - Elementos estruturantes
do fazer médico nas doenças
crônicas)

SUBTEMA: Elementos
estruturantes do fazer Médico:
Propedêutica, diagnóstico e
terapêutica de doenças crônicas.
CH: 102 h

(GIPES - Projeto de vida com portadores de
doenças específicas)

SUBTEMA: Alta prevalência, fatores de
risco e os principais determinantes
sociais de saúde para estabelecimento
do Projeto de vida com portadores de
doenças especificas.
CH: 102 h

(RPC - Doenças crônicas, saúde mental e saúde do cuidador)

SUBTEMA: Entrevista: escuta qualificada e SUS: O que diz quem produz cuidado no tratamento de doenças crônicas, saúde mental e saúde
do cuidador - CH: 34 h
CARGA HORÁRIA TOTAL – 510 horas
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES PRECONIZADAS PELAS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS PARA O CURSO DE
GRADUAÇÃO EM MEDICINA
1. Cuidado centrado na pessoa sob cuidado, na família e na comunidade, no qual prevaleça o trabalho interprofissional, em equipe, com o
desenvolvimento de relação horizontal, compartilhada, respeitando-se as necessidades e desejos da pessoa sob cuidado, família e
comunidade, a compreensão destes sobre o adoecer, a identificação de objetivos e responsabilidades comuns entre profissionais de saúde e
usuários no cuidado.
2. Comunicação, incorporando, sempre que possível, as novas tecnologias da informação e comunicação (TICs), para interação a distância e
acesso a bases remotas de dados;
2.1. Tomada de Decisões, com base na análise crítica e contextualizada das evidências científicas, da escuta ativa das pessoas, famílias,
grupos e comunidades, das políticas públicas, sociais e de saúde, de modo a racionalizar e otimizar a aplicação de conhecimentos,
metodologias, procedimentos, instalações, quipamentos, insumos e medicamentos, de modo a produzir melhorias no acesso e na qualidade
integral à saúde da população e no desenvolvimento científico, tecnológico e inovação que retroalimentam as decisões;
3. Integralidade e humanização do cuidado por meio de prática médica contínua e integrada com as demais ações e instâncias de saúde, de
modo a construir projetos terapêuticos compartilhados, estimulando o autocuidado e a autonomia das pessoas, famílias, grupos e comunidades
e reconhecendo os usuários como protagonistas ativos de sua própria saúde.
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Sétimo Semestre
NÚCLEO TEMÁTICO VII – SAÚDE DA PESSOA IDOSA
Tema Gerador: Tempo, saúde e envelhecimento
PILAR: ATENÇÃO À SAÚDE
(GIPES - Envelhecimento: aspectos
psicossociais e indicadores de saúde)

SUBTEMA: Aspectos
psicossociais do envelhecimento e
principais indicadores de saúde da
pessoa idosa –
CH: 68 h

(GEAC - Bases biológicas,
moleculares e imunológicas do
envelhecimento)

PILAR: GESTÃO EM SAÚDE

(GIPES – Idosos: aspectos
clínicos, fisiopat. e terap. de
agr. prevalentes)
SUBTEMA: História clínica,
exame físico, conhecimento
fisiopatológico e terapêutico
dos agravos prevalentes da
pessoa idosa
CH: 136 h
OPS: Saúde da pessoa idosa
CH: 34 h

SUBTEMA: Bases biológicas,
moleculares, genéticas e
imunológicas do envelhecimento
CH: 102 h
CARGA HORÁRIA TOTAL – 442 horas

PILAR: EDUCAÇÃO EM
SAÚDE
ACCS (optativa)
CH: 68 h

(RPC – Planos terapêuticos de

idosos em contextos de
produção de saúde)

SUBTEMA: Planos terapêuticos
individuais e coletivos a partir
do raciocínio clínico e
epidemiológico em contextos
variados de produção de saúde
da pessoa idosa.
CH: 34 h

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES PRECONIZADAS PELAS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS PARA O CURSO DE
GRADUAÇÃO EM MEDICINA
1. Valorização da vida, com a abordagem dos problemas de saúde recorrentes na atenção primária, na urgência e na emergência, na
promoção da saúde e na prevenção de riscos e danos, visando à melhoria dos indicadores de qualidade de vida, de morbidade e de
mortalidade, por um profissional médico generalista, propositivo e resolutivo;
2. Promoção da equidade no cuidado adequado e eficiente das
pessoas com deficiência, compreendendo os diferentes modos de adoecer,
nas suas especificidades.
2.1. Trabalho em Equipe, de modo a desenvolver parcerias e constituição de redes, estimulando e ampliando a aproximação entre instituições,
serviços e outros setores envolvidos na atenção integral e promoção da saúde;
3. Aprender a aprender, como parte do processo de ensino-aprendizagem, identificando conhecimentos prévios, desenvolvendo a curiosidade
e formulando questões para a busca de respostas cientificamente consolidadas, construindo os sentidos para a identidade profissional e
avaliando, criticamente, as informações obtidas, preservando a privacidade das fontes.
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Oitavo Semestre
NÚCLEO TEMÁTICO VIII- COLETIVOS NA SAÚDE E EQUIDADE DO CUIDADO
TEMA GERADOR: A arquitetura social do ensino médico articulada às práticas profissionais em Saúde no SUS.
PILAR: ATENÇÃO À SAÚDE
(GEAC – Grupos populacionais e enfrentamento das
iniquidades em saúde)
SUBTEMA: Enfrentamento das iniquidades em saúde
para grupos populacionais vulneráveis: negros,
quilombolas, LGBT, ciganos, moradores do campo, em
situação de rua, entre outros.
CH: 102 h
(GIPES - Processos de autonomia: a decisão do plano
terapêutico)

SUBTEMA: Usuários, família e comunidade: Processos
de autonomia na decisão do plano terapêutico CH: 102 h

PILAR: GESTÃO EM SAÚDE
DCS (optativa)
CH: 68 h

PILAR: EDUCAÇÃO EM SAÚDE
(GIPES - A formação em exercício do docente médico)

SUBTEMA: Vivendo novos modos de produção em
saúde. A formação em exercício do docente médico.
CH: 68 h

OPS: Coletivos
na saúde e
equidade no
cuidado
CH: 34 h

(GEAC - Direitos humanos e cultura
surda: LIBRAS)

SUBTEMA: Direitos Humanos e
Cultura Surda: Habilidade Médicas
e conhecimento funcional de libras
CH: 68 h

(RPC - Escrita formativa e processos avaliativos interpares)

SUBTEMA: Escrita formativa e processos avaliativos interpares. Quem forma quem? CH: 34 h
CARGA HORÁRIA TOTAL – 476 horas
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES PRECONIZADAS PELAS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS PARA O CURSO DE GRADUAÇÃO
EM MEDICINA
1. Acesso universal e equidade como direito à cidadania, sem privilégios nem preconceitos de qualquer espécie, tratando as desigualdades com
equidade e atendendo as necessidades pessoais específicas, segundo as prioridades definidas pela vulnerabilidade e pelo risco à saúde e à vida,
observado o que determina o Sistema Único de Saúde (SUS);
2. Aprender interprofissionalmente, com base na reflexão sobre a própria prática e pela troca de saberes com profissionais da área da saúde e outras
áreas do conhecimento, para a orientação da identificação e discussão dos problemas, estimulando o aprimoramento da colaboração e da qualidade
da atenção à saúde;
3. Participação social e articulada nos campos de ensino e aprendizagem das redes de atenção à saúde, colaborando para promover a integração de
ações e serviços de saúde, provendo atenção contínua, integral, de qualidade, boa prática clínica e responsável, incrementando o sistema de acesso,
com equidade, efetividade e eficiência, pautando-se em princípios humanísticos, éticos, sanitários e da economia na saúde.
3.1. Construção participativa do sistema de saúde, de modo a compreender o papel dos cidadãos, gestores, trabalhadores e instâncias do controle
social na elaboração da política de saúde brasileira;
3.2. Liderança exercitada na horizontalidade das relações interpessoais que envolvam compromisso, comprometimento, responsabilidae, empatia,
habilidade para tomar decisões, comunicar se e desempenhar as ações de forma efetiva e eficaz, mediada pela interação, participação e diálogo,
tendo em vista o bem-estar da comunidade.
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ANEXO V
COMPONENETES CURRICULARES
COMPONENTES OBRIGATÓRIOS
1º SEMESTRE
Carga Horária (h)
Unidade
Código
do Nome do Componente Curricular
Componente
Teórica Prática Estágio Ofertante
Curricular
IMS M01 GIPES–Cultura, arte e natureza:
34
34
-IMS
produção e promoção da saúde
IMS M02 GIPES – Docência médica e
34
34
-IMS
organização dos serviços de saúde
17
51
-IMS
IMS M03 GEAC – Elementos estruturantes de
uma sociedade saudável
IMS M04 GEAC – Práticas integrativas e
34
68
-IMS
complementares no SUS
IMS M05 OPS: Universidade, Ciência e Medicinas
-34
-IMS

Pré-Requisito (s)
Código
Nome
do
Curricular
Não possui

Componente

Não possui
Não possui
Não possui
Não possui

possíveis

IMS M06

DCS (optativa)
RPC - Portfólio on line

--

34

--

IMS

2º SEMESTRE
Código
do Nome do Componente Curricular
Carga Horária (h)
Unidade
Componente
Teórica Prática Estágio Ofertante
Curricular
-102
-IMS
IMS M07 GIPES – Elementos do fazer médico
da concepção ao nascimento
IMS M08 GIPES – Elementos do fazer médico
-102
-IMS
da concepção ao nascimento de alto
risco
IMS M09 GEAC – Saúde, qualidade de vida e
17
51
-IMS
políticas públicas
34
34
-IMS
IMS M10 GEAC – Participação e controle social
no SUS
IMS M11 OPS: Concepção e Nascimento
-34
-IMS
DCS (optativa)
IMS M12 RPC - Assistência à gestante e ao RN
-34
-IMS

Não possui

Pré-Requisito (s)
Código
Nome
do
Curricular
Não possui

Componente

Não possui

Não possui
Não possui
Não possui
Não possui
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3º SEMESTRE
Código
do Nome do Componente Curricular
Carga Horária (h)
Unidade
Componente
Teórica Prática Estágio Ofertante
Curricular
IMS M13 GIPES – Saberes anatomo34
68
-IMS
fisiopatológicos da infância à
adolescência
IMS M14 GIPES
–
Saúde
e
cuidado
34
34
-IMS
biopsicossocial
da
infância
à
adolescência
IMS M15 GEAC – Dimensões éticas e históricas
34
34
-IMS
do desenvolvimento humano
IMS M16 GEAC - Agravos prevalentes na clinica
34
68
-IMS

Pré-Requisito (s)
Código
Nome
do
Curricular
Não possui

Componente

Não possui

Não possui
Não possui

da criança e do adolescente

IMS M17

IMS M18

OPS: Saúde na Infância e na
adolescência
DCS (optativa)
RPC – Infância e adolescência:
acidentes, letalidade e violências

--

34

--

IMS

Não possui

--

34

--

IMS

Não possui

4º SEMESTRE
Carga Horária (h)
Unidade
Código
do Nome do Componente Curricular
Componente
Teórica Prática Estágio Ofertante
Curricular
IMS M19 GIPES – Asp. anatomofisiopatológicos
34
68
-IMS
e morfofuncionais em agr. no adulto
IMS M20 GIPES - O saber médico em urgência
68
68
-IMS
e emergência na clinica da
pes.
adulta
IMS M21 GIPES - Elementos de sustentação
34
34
-IMS
em APH
IMS M22 GEAC - Traumas e violências:
68
--IMS
abordagem e tratamento na idade
adulta
-34
-IMS M23 OPS: Saúde da pessoa na idade
adulta
DCS (optativa)
IMS

Pré-Requisito (s)
Código
Nome
do
Curricular
Não possui

Componente

Não possui

Não possui
Não possui

Não possui
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IMS M24

RPC - TRÂNSITO: O paradoxo do
tempo para o SAMU

--

34

--

5º SEMESTRE
Código
do Nome do Componente Curricular
Carga Horária (h)
Unidade
Componente
Teórica Prática Estágio Ofertante
Curricular
34
34
-IMS
IMS M25 GIPES – A morte e suas variantes:
aspectos biopsicossociais
IMS M26 GEAC – De Thanatos ao Cyborg:
34
34
-IMS
dimensões do saber/fazer médico
IMS M27 GEAC – Morte, mutilação e limites
68
68
-IMS
terapêuticos da profissão médica
IMS M28 OPS: Tanatologia e Morte
-34
-IMS
DCS (optativa)
IMS
IMS M29 RPC - Intertextualidade em Saúde:
-34
--

Pré-Requisito (s)
Código
Nome
do
Curricular
Não possui

Componente

Não possui
Não possui
Não possui
Não possui

Relatórios/ Registros/Diários

6º SEMESTRE
Código
do Nome do Componente Curricular
Carga Horária (h)
Unidade
Componente
Teórica Prática Estágio Ofertante
Curricular
IMS M30 GIPES – Elementos estruturantes do
34
68
-IMS
fazer médico nas doenças crônicas
IMS M31 GIPES –
Projeto de vida com
34
68
-IMS
portadores de doenças específicas
34
68
-IMS
IMS M32 GEAC – conduta diagnóstica e
terapêutica
nas
doenças
transmissíveis
34
34
-IMS
IMS M33 GEAC – Organização dos processos
de trabalho no SUS
IMS M34 OPS - Cuidado e atenção a portadores
-34
-IMS

Pré-Requisito (s)
Código
Nome
do
Curricular

Componente

Não possui
Não possui
Não possui

Não possui
Não possui

de doenças raras e específicas

IMS M35

DCS (optativa)
RPC - Doenças crônicas,
mental e saúde do cuidador

saúde

--

34

--

IMS

Não possui
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7º SEMESTRE
Código
do Nome do Componente Curricular
Carga Horária (h)
Unidade
Componente
Teórica Prática Estágio Ofertante
Curricular
IMS M36 GIPES – Envelhecimento: aspectos
34
34
-IMS
psicossociais e indicadores de saúde
IMS M37 GIPES – Idosos: aspectos clínicos,
34
102
-IMS
fisiopat. e terap. de agr. prevalentes
IMS M38 GEAC - Bases biológicas, moleculares
34
68
-IMS
e imunológicas do envelhecimento
IMS M39
IMS M40

OPS: Saúde da pessoa idosa
ACCS (optativa)
RPC – Planos terapêuticos de idosos

Pré-Requisito (s)
Código
Nome
do
Curricular

Componente

Não possui
Não possui
Não possui

--

34

--

IMS

Não possui

--

34

--

IMS

Não possui

em contextos de produção de saúde

8º SEMESTRE
Código
do Nome do Componente Curricular
Componente
Curricular
IMS M41 GIPES – Processos de autonomia:
IMS M42
IMS M43

IMS M44
IMS M45

IMS M46

Carga Horária (h)
Unidade
Teórica Prática Estágio Ofertante

Pré-Requisito (s)
Código
Nome
do
Curricular

a
decisão do plano terapêutico
GIPES - A formação em exercício do
docente médico.

34

68

--

IMS

Não possui

34

34

--

IMS

Não possui

GEAC
– Grupos populacionais e
enfrentamento das iniquidades em
saúde
GEAC – Direitos humanos e cultura
surda: LIBRAS
OPS: Coletivos na saúde e equidade
no cuidado
DCS (optativa)
RPC - Escrita formativa e processos
avaliativos interpares

34

68

--

IMS

Não possui

34

34

--

IMS

Não possui

--

34

--

IMS

Não possui

--

34

--

IMS

Não possui

Componente

9º e 10º SEMESTRES
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Código
do Nome do Componente Curricular
Componente
Curricular
IMS M47 Internato I na Atenção Básica

IMS M48

Internato I – Urgência e Emergência

11º 12º SEMESTRES
Código
do Nome do Componente Curricular
Componente
Curricular
IMS M49 Internato II em Clínica Médica

Carga Horária (h)
Unidade
Teórica Prática Estágio Ofertante
--

--

--

--

1.260 IMS

340

IMS

Carga Horária (h)
Unidade
Teórica Prática Estágio Ofertante
--

--

340

IMS

IMS M50

Internato II em Clínica Cirúrgica

--

--

340

IMS

IMS M51

Internato II em Pediatria

--

--

340

IMS

IMS M52

Internato II em Ginecologia e
Obstetrícia

--

--

340

IMS

Pré-Requisito (s)
Código
Nome
do
Componente
Curricular
IMS M43 Todos os componentes
curriculares do primeiro ao
oitavo semestre (pré-internato)
IMS M43 Todos os componentes
curriculares do primeiro ao
oitavo semestre (pré-internato)

Pré-Requisito (s)
Código
Nome
do
Componente
Curricular
IMS M47 Internato I na Atenção primária
IMS M48 Internato I – Urgência e
Emergência
IMS M47 Internato I na Atenção primária
IMS M48 Internato I – Urgência e
Emergência
IMS M47 Internato I na Atenção primária
IMS M48 Internato I – Urgência e
Emergência
IMS M47 Internato I na Atenção primária
IMS M48 Internato I – Urgência e
Emergência

*GIPES: Grupos de Imersão na Prática em Espaços de Saúde; **GEAC: Grupos de Estudos Acadêmicos; ***OPS: Oficínas de Produção Científica;
****DCS: Discussões Contemporâneas em Saúde; *****RPC: Registro de Produção Científica
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COMPONENTES OPTATIVOS
Código
do Nome do Componente Curricular
Componente
Curricular
IMS B06 ACCS - Cinema e Literatura como
IMS C86
IMS M53
IMS M54
IMS M55
IMS M56
IMS M57
IMS M58
IMS M59
IMS M60
IMS M61

IMS M62
IMS M63
IMS M64
IMS M65
IMS M66

--

68

--

IMS

Pré-Requisito (s)
Código
Nome
do
Curricular
Não possui

34

34

--

IMS

Não possui

DCS – O método clínico centrado na
pessoa.
DCS - A influência dos conceitos de
saúde no currículo médico
DCS - Desenvolvimento e capacitação
docente
DCS A ESF como vetor
de
reorientação do modelo assistencial
DCS - Humanização, parto e direito à
maternidade
DCS - Participação e Controle Social
no SUS
DCS – Atenção integral aos indivíduos
com TEA
DCS - Cartografia da desigualdade:
discutindo DSS
DCS - Contribuições da Antropologia
para pensar a saúde

--

68

--

IMS

Não possui

--

68

--

IMS

Não possui

--

68

--

IMS

Não possui

--

102

--

IMS

Não possui

--

68

--

IMS

Não possui

--

102

--

IMS

Não possui

--

68

--

IMS

Não possui

--

68

--

IMS

Não possui

--

68

--

IMS

Não possui

DCS
Práticas
médicas
na
contemporaneidade
DCS – O racional e o social:
razão médica e racionalidade científica
DCS - SUS passo a passo: história,
regulamentação e financiamento
DCS - Reprodução Assistida: o que é
importante saber
DCS - Programa Mais Médicos: Mais
um Balanço

--

102

--

IMS

Não possui

--

102

--

IMS

Não possui

--

68

--

IMS

Não possui

--

68

--

IMS

Não possui

--

68

--

IMS

Não possui

estratégias de adesão e Saúde
ACCS – Reab. Cognitiva para idosos:
progr. Possib. de Intervenção.

Carga Horária (h)
Unidade
Teórica Prática Estágio Ofertante

Componente
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IMS M67
IMS M68
IMS M69
IMS M70
IMS M71
IMS M72
IMS M73
IMS M74
IMS M75
IMS M76

IMS M77
IMS M78
IMS M79
IMS M80
IMS M81

DCS- Mastectomia preventiva
DCS- Relação da Medicina com as
demais ciências Médicas e Júridicas
DCS
- Aspectos
genéticos e
bioquímicos da criminalidade
DCS- Útero Artificial
DCS- Existem pacientes e não
doenças.
DCS - Novos Cenários da Residência
Médica no Brasil
DCS - Saúde Mental, Dependência
Química e Redução de Danos.
DCS- Desdobramentos jurídicos do
exercício das profissões da Saúde
DCS - As dificuldades enfrentadas
pela ESF
DCSMetodologias
ativas
na
formação dos profissionais em Saúde
do SUS
DCS - Gestão de Projetos de
Investimentos em Saúde
DCS - Formação de Facilitadores de
Educação Permanente em Saúde
DCS- Saúde do Trabalhador e
Ecologia Humana
DCS - Vigilância do Óbito Materno,
Infantil e Fetal
DCS- Funcionalidade e avanços das
UTI nos hospitais brasileiros.

---

68
68

---

IMS
IMS

Não possui
Não possui

--

102

--

IMS

Não possui

---

68
68

---

IMS
IMS

Não possui
Não possui

--

68

--

IMS

Não possui

--

102

--

IMS

Não possui

--

68

--

IMS

Não possui

--

68

--

IMS

Não possui

--

68

--

IMS

Não possui

--

102

--

IMS

Não possui

--

68

--

IMS

Não possui

--

68

--

IMS

Não possui

--

68

--

IMS

Não possui

--

102

--

IMS

Não possui
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ANEXO VI - EMENTÁRIO
PRIMEIRO SEMESTRE
NÚCLEO TEMÁTICO I - UNIVERSIDADE, CIÊNCIA E MEDICINAS POSSÍVEIS
Nome e Código do Componente Curricular:
Unidade: IMS
Carga Horária: 68 h
GIPES - Cultura, arte e natureza: produção e
34 h (teórica)
promoção da saúde
34 h (prática)
Código: IMS M01
Modalidade:
Função:
Natureza:
Disciplina
Profissionalizante
Obrigatória
Pré-requisito:
Não possui pré-requisito

Módulos de alunos: 45 (teórico)
15 (prático)

Ementa: Conjunto de aprendizagens pautadas no saber fazer médico em interação com seus pares e em equipes
multiprofissionais. Conteúdos que se articulam em torno de projetos de trabalho, empreendimentos, problemas, casos
e temas que têem como objeto de análise o conhecimento médico, biopsicossocial e multiprofissional, geralmente
versando sobre a produção do cuidado e a instalação de novos espaços de produção da Saúde através da discussão
da Cultura, Arte e Natureza como espaços de produção e promoção da saúde.
Conteúdo programático (desenvolvimento do componente curricular)
O Componente Curricular se desenvolve através de grupos tutoriais que podem promover projetos comunitários com
referência no território, buscando maior integração com os elementos culturais, artisticos e naturais que incidem sobre
os determinantes e condicionantes de saúde da população dentre os municipios que compõem o território de
identidade Sudoeste da Bahia. Os projetos serão pautados em temáticas de preservação da biodiversidade com
sustentabilidade, de modo que, no desenvolvimento da prática médica, sejam respeitadas as relações entre ser
humano, ambiente, sociedade e tecnologias.
Bibliografia Básica
AROUCA, S. O dilema preventivista: contribuição para compreensão e crítica da Medicina Preventiva. Rio de Janeiro:
Editora Fiocruz, 2003.
BRASIL. Conselho Nacional de Saúde. Resolução 196/96 - Estabelece diretrizes e normas regulamentadoras de
pesquisa envolvendo seres humanos. Brasília: Conselho Nacional de Saúde, 1996.
NUNES, E.D. J.C.G: Pensamento social em saúde na América Latina. São Paulo: Abrasco, 1989.
Bibliografia Complementar
ALMEIDA, P.F.; GIOVANELLA, L. Avaliação em atenção básica à saúde no Brasil: mapeamento e análise das
pesquisas realizadas e/ou financiadas pelo Ministério da Saúde entre os anos de 2000 e 2006. Cad. Saúde Pública,
2008.
BRASIL. Ministério da Saúde. Comissão sobre Determinantes Sociais da Saúde. Decreto de 13 de março de 2006.
Brasília: Ministério da Saúde, 2006b.
BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Promoção da Saúde. Brasília: Ministério da Saúde. Aprovada pela
Portaria n° 687 de 30 de
Março de 2006a.
FELISBERTO, E. Da teoria à formulação de uma política nacional de avaliação em saúde: reabrindo o debate. Ciência
& Saúde Coletiva, 2006.
LOURO, Guacira. Gênero, sexualidade e educação. Petrópolis: Vozes, 1997.
MARTÍN-BARBERO, Jesús. Dos meios às mediações. Comunicação, cultura e hegemonia. 2 ed. Trad. Ronald Polito;
Sergio Alcides. Rio de janeiro: Ed. UFRJ, 2001.
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Nome e Código do Componente Curricular:
Unidade: IMS
GIPES –Docência médica e
organização dos
serviços de saúde
Código: IMS M02

Carga Horária: 68 h

Modalidade:
Disciplina

Função:
Profissionalizante

Natureza:
Obrigatória

Pré-requisito:
Não possui pré-requisito

Módulos de alunos: 45 (teórico)
15 (prático)

34 (teórica)
34 (prática)

Ementa:
Conjunto de aprendizagens pautadas no saber fazer médico em interação com seus pares e em equipes
multiprofissionais. O componente curricular se articula em torno de um projeto de intervenção que tem como objeto de
análise o conhecimento médico, biopsicossocial e multiprofissional, geralmente versando sobre a produção do cuidado
médico, individual ou coletivo e a instalação de novos espaços de produção da Saúde.
Conteúdo programático (desenvolvimento do componente curricular)
Projeto de Intervenção com atividades organizadas com/nos serviços de saúde buscando evidenciar de que maneira se
estabelece nas relações cotidianas e a integração docente/discente/serviço, desde a atenção primária até o nivel
terciário. O projeto busca colocar em evidência as narrativas construidas neste percurso, cartografando as relações já
existentes, buscando novos contatos, inaugurando novos espaços e buscando os (dis) sabores das práticas e saberes
estabelecidos. Os temas a serem aboraddos devem ser pautados na promoção da saúde, como estratégia de produção
de saúde, articulada às demais políticas e tecnologias desenvolvidas no sistema de saúde brasileiro, contribuindo para
construção de ações que possibilitem responder às necessidades sociais em saúde.
Bibliografia Básica
BARROS, R.B. A cartografia como método de pesquisa intervenção. In: KASTRUP, V.; ESCÓSSIA, L. (Orgs.). Pistas do
método da cartografia: pesquisa-intervenção e produção de subjetividade. Porto Alegre: Sulina, 2009a.p.17-31.
FERIGATO, S.H.; CARVALHO, S.R. Investigación cualitativa, cartografía y salud: conexiones. Interface - Comunic.,
Saude, Educ., v.15, n.38, p.663-75, jul./set. 2011.
TURATO, E.R. Métodos qualitativos e quantitativos na área da saúde: definições, diferenças e seus objetos de
pesquisa. Rev. Saude Publica, v.39, n.3, p.507-14, 2005.
Bibliografia Complementar
MERHY, E.E. Saúde: a cartografia do trabalho vivo. São Paulo: Hucitec, 2002.
ORLANDI, E.P. Interpretações: autoria, leitura e efeitos do trabalho simbólico. Petrópolis: Vozes, 1996.
PACHECO, J.; CARVALHO, S.R. A vontade de conhecer o meio: a fronteira clínica- prevenção. In: CARVALHO, S.R.;
FERIGATO, S.; BARROS, M.E. (Orgs.). Conexões: Saúde Coletiva e políticas de subjetividade. São Paulo: Hucitec,
2009. p.94-118.
PAIVA, A.C.S. Sujeito e laço social: a produção de subjetividade na genealogia deMichel Foucault.Rio de Janeiro:
Relume Dumará, 2000.
TEIXEIRA, R.R. Acolhimento num serviço de saúde entendido como uma rede de conversações. In: PINHEIRO, R.;
MATTOS, R.A. (Orgs.). Construção da integralidade: cotidiano, saberes e práticas em saúde. Rio de Janeiro: IMSUERJ-Abrasco, 2003.p.89-111.
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Nome e Código do Componente Curricular:
Unidade: IMS
GEAC – Elementos estruturantes de uma sociedade
saudável
Código: IMS M03
Modalidade:
Função:
Disciplina
Básica
Pré-requisito:
Não possui pré-requisito

Carga Horária: 68 h
17 (teórica)
51 (prática)
Natureza:
Obrigatória

Módulos de alunos: 45 (teórico)
15 (prático)

Ementa: atividades mobilizadoras de estudo em grandes ou pequenos grupos, que serão disponibilizadas para
aprofundamento teórico-metodológico, artístico e cultural em torno de estudos que deem sustentação à formulação de
projetos, pesquisas e atividades correlatas, visando a aprendizagem e conhecimento no campo da Saúde e do exercício
da medicina na contemporaneidade. Neste caso, consideram-se os elementos estruturantes em torno de uma
sociedade planetária saudável: Cultura, Saúde e Qualidade de vida.

Conteúdo programático (desenvolvimento do componente curricular)
A atividade se desenvolve através de Grupos tutoriais na modalidade situções didáticas vinculadas ao Projeto de
Empreendimento do GIPES (IMS M01), segundo a ementa desta Atividade Curricular. As atividades devem ser
norteadas por temas como a saude e a qualidade de vida.
Bibliografia Básica
BARROS, R.B. A cartografia como método de pesquisa intervenção. In: KASTRUP, V.; ESCÓSSIA, L. (Orgs.). Pistas do
método da cartografia: pesquisa-intervenção e produção de subjetividade. Porto Alegre: Sulina, 2009a.p.17-31.
BRASIL. Ministério da Saúde. Cadernos RH Saúde. Brasília: MS, 1994.
BRASIL. Ministério da Saúde. Programa Saúde da Família. Brasília: MS, 2001.
BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Atenção à Saúde. Brasília: MS, 2011.
FERIGATO, S.H.; CARVALHO, S.R. Investigación cualitativa, cartografía y salud: conexiones.
Interface - Comunic., Saude, Educ., v.15, n.38, p.663-75, jul./set. 2011.
Bibliografia Complementar
ORLANDI, E.P. Interpretações: autoria, leitura e efeitos do trabalho simbólico. Petrópolis: Vozes, 1996.
PACHECO, J.; CARVALHO, S.R. A vontade de conhecer o meio: a fronteira clínica- prevenção. In: CARVALHO, S.R.;
FERIGATO, S.; BARROS, M.E. (Orgs.). Conexões: Saúde Coletiva e políticas de subjetividade. São Paulo: Hucitec,
2009. p.94-118.
PAIVA, A.C.S. Sujeito e laço social: a produção de subjetividade na genealogia de Michel Foucault.Rio de Janeiro:
Relume Dumará, 2000.
TEIXEIRA, R.R. Acolhimento num serviço de saúde entendido como uma rede de conversações. In: PINHEIRO, R.;
MATTOS, R.A. (Orgs.). Construção da integralidade: cotidiano, saberes e práticas em saúde. Rio de Janeiro: IMSUERJ-Abrasco, 2003.p.89-111.
TURATO, E.R. Métodos qualitativos e quantitativos na área da saúde: definições, diferenças e seus objetos de
pesquisa. Rev. Saude Publica, v.39, n.3, p.507-14, 2005.
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Nome e Código do Componente Curricular:
GEAC – Práticas integrativas e complementares no SUS
Código: IMS M04

Unidade: IMS

Carga Horária: 102 h
34h (teórica)
68h (prática)

Modalidade:
Disciplina

Função:
Profissionalizante

Natureza:
Obrigatória

Pré-requisito:
Não possui pré-requisito

Módulos de alunos:
45 (teórico)
15 (prático)

Ementa: atividades mobilizadoras de estudo em grandes ou pequenos grupos, que serão disponibilizadas para
aprofundamento teórico-metodológico, artístico e cultural em torno de estudos que deem sustentação a formulação de
projetos, pesquisas e atividades correlatas visando, a aprendizagem e conhecimento no campo da Saúde e do
exercício da medicina na contemporaneidade, incluindo Práticas Integrativas e Complementares: fazeres médicos
diferenciados no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).
Conteúdo programático (desenvolvimento do componente curricular)
Trata-se de Projeto de Empreendimento desenvolvido na RAPS de Vitória da Conquista, considerando a necessidade
de sua iminente implementação. Pesquisa, reconhecimento e investigação das práticas já implantadas na rede de
Saúde Municipal / Semana da Luta Antimanicomial / Seminário Interdisciplinar de Práticas em Saúde Mental. O projeto
deve se pautar no trabalho em equipe, de modo a desenvolver parcerias e constituição de redes, estimulando e
ampliando a aproximação entre instituições, serviços e outros setores denvolvidos na atenção integral e promoção da
saúde.
Bibliografia Básica
BARROS N. F. A Construção da Medicina Integrativa: um desafio para o campo da saúde. São Paulo: Hucitec; 2006.
Luz MT, Rosenbaum P, Barros NF. Medicina Integrativa, política pública de saúde conveniente. Jornal da Unicamp
2006; 27 ago. p. 2.
Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS (acessado em 13/06/2015). Ministério da Saúde.
Portaria 971.
RAKEL, D. Medicina Integrativa: Elsevier, 2011.
Shang C. The future of integrative medicine: Arch Intern Med, 2001.
Bibliografia Complementar
Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção a Saúde. Departamento de Atenção Básica. Política Nacional de
Práticas Integrativas e Complementares no SUS. Brasília: Ministério da Saúde, 2006.
Barros NF. A construção de novos paradigmas na medicina: a medicina alternativa e a medicina com- plementar. In:
Canesqui AM, organizadora. Ciências sociais e saúde para o ensino médico. São Paulo: Hucitec, 2000.
GAUDET, T.W., SNYDERMAN, R. Integrative medicine and the search for the best practice of medicine. . Acad Med.
2002 Sep;77(9):851-60.
LIMA, P. T. Medicina Integrativa. Brasil: Meg Editores, 2009.
SNYDERMAN, R., WEIL, A. Integrative medicine: bringing medicine back to its roots. Arch Intern Med.
2002;162(4):395-7.
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Nome e Código do Componente Curricular:
OPS: Universidade, Ciência e Medicinas possíveis
Código: IMS M05
Modalidade:
Atividade - Oficina

Unidade: IMS

Carga Horária: 34 h
34 (prática)

Função:
Profissionalizante

Natureza:
Obrigatória

Pré-requisito:
Não possui pré-requisito

Módulos de alunos:
30 (prático)

Ementa:
São espaços de produção coletiva e concreta, em torno do subtemas do semestre que versam sobre os desafios e
propostas para a ciência e para a saúde de maneira em geral. As OPS têm como proposta, tornar tangíveis as
discussões do nucléo temático para que possam ser usufruídas pela comunidade. Isso pode acontecer em forma de
materiais como cartilhas, vídeos, textos, blogs, projetos de cursos, projetos de naturezas diversas, etc.
Conteúdo programático (desenvolvimento do componente curricular)
Oficina de formulação de projetos visando a criação e instrumentalização de ferramentas e repósitórios tecnólogicos
do/para o curso de Medicina. Esta dá ênfase ao projeto MadCine: o blog que planeja a instalação de uma sala de
áudio visual: sua estrutura, funcionamento, responsabilidades e fins pedagógicos, numa proposta de provocação
estética através da arte cinematográfica para ampliação da esfera de existência intelectual através do curso de
Medicina.
Bibliografia Básica
BLASCO P. Cinema para o estudante de medicina: um recurso afetivo/efetivo na educação humanística. Rev. bras.
educ. med. 2005; 29(2).
DUARTE, Jr J.F. Por que arte-educação?. Papirus, 2000.
MATURANA, H. Emoções e linguagem na educação e na política. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2005.
NOVAES, H. M. D. Epidemiologia e avaliação em serviços de atenção médica: novas tendências na pesquisa.
Cadernos de Saúde Pública, v. 12, Suplemento 2, p.
REIS, G. A. Tecnologias de informação e comunicação aplicadas aos processos de trabalho em saúde. Betim: Curso
de Medicina da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, 2012.
Bibliografia Complementar
MEIRIEU, p. Aprender...sim, mas como? 7. ed.porto Alegre: Artes Médicas, 1998.
MINTZBERG, H.; AHLSTRAND, B.; LAMPEL, J. Safári de estratégia. Porto Alegre: Artmed-Bookman, 2000.
MORGAN, G.; Goldschmidt G.G. imagens da organização. São paulo: Atlas, 2002.
PERRENOUD, p. Avaliação: da excelência à regulação das aprendizagens - entre duas lógicas. porto Alegre: Artes
Médicas, 1999.
REGO,T.C. Vygotsky: uma perspectiva histórico-cultural da educação. Rio de Janeiro: Vozes, 1995.
MORGAN, G.; Goldschmidt G.G. imagens da organização. São paulo: Atlas, 2002.
PERRENOUD, p. Avaliação: da excelência à regulação das aprendizagens - entre duas lógicas. porto Alegre: Artes
Médicas, 1999.
REGO,T.C. Vygotsky: uma perspectiva histórico-cultural da educação. Rio de Janeiro: Vozes, 1995.
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Nome e Código do Componente Curricular:
RPC - Portfólio on line
Código: IMS M06

Unidade: IMS

Carga Horária: 68 h
68 h (prática)

Modalidade:
Atividade- Exposição

Função:
Básica

Natureza:
Obrigatória

Pré-requisito:
Não possui pré-requisito

Módulos de alunos:
30 (prático)

Ementa:
A escrita nesta atividade assume o caráter de memória formativa e toma como dispositivo avaliativo e autoavaliativo o
Portfólio. A exposição neste caso é o pretexto que motivará a linguagem fotográfica como registro intencional. Outros
textos acadêmicos devem ser explorados, produzidos e comunicados, e um deles deverão ser submetidos para
publicação/veiculação em suporte de ampla divulgação no meio acadêmico e social. Exposição em saúde: a invenção
da infância.
Conteúdo programático (desenvolvimento do componente curricular)
Desenvolvimento de atividade referenciada para reconhecimento do território, com base na preparação de ensaio
fotográfico para exposição de fotos e ampliação do olhar e do conceito de infância em face da visita guiada no
território. A infância invadindo o IMS. As “várias“ infâncias na cidade. Visita a Fundação Esaú Matos. Imersão na casa
de acolhimento de Vitória da Conquista.
Bibliografia Básica
ADAMS, A. A câmera. São Paulo: SENAC, 1999-2000.
ADAMS, A. O negativo. São Paulo: SENAC, 1999-2000.
AUMONT, J. O olho interminável. São Paulo. Cosac & Naify, 2004.
GURAN, M. Linguagem fotográfica e informação. 1.ed. Rio de Janeiro: Rio Fundo, 2014.
MACHADO, A. A ilusão especular. São Paulo, Brasiliense, 1979.
Bibliografia Complementar
ARIÈS, P. História social da criança e da família. 2. ed. Rio de Janeiro: Guana- bara Koogan, 1981.
COSTA, A. C. G. De menor a cidadão: notas para uma história do novo direito da infância e da juventude no Brasil.
Brasília. Ministério da Ação Social/CBIA. s.d. .Artigo. PUC/SP.
DOURADO, A.; DABAT, C. e ARAÚJO, T. C. Crianças e adolescentes nos canaviais de Pernambuco. In: PRIORE,
M.D. (org.) História das crianças no Brasil. São Paulo. Contexto. 1996, p. 407-36. Capítulo. IEB, FFLCH-FI, FFLCH-HI,
FE.
FALEIROS, E. T. S. A criança e o adolescente: objetos sem valor no Brasil Colônia e no Império. In: PILOTTI, F. e
RIZZINI, I. (orgs.) A arte de governar crianças: a história das políticas sociais, da legislação e da assistência à infância
no Brasil. Rio de Janeiro. EDUSU/AMAIS/Inst. Interam. Del Niño. 2009, p. 221-236. Capítulo. GEHPAI.
OLIVEIRA, I. Desigualdades sociais: construções da infância e da juventude.Niterói-RJ: Intertexto, 1999.
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SEGUNDO SEMESTRE
NÚCLEO TEMÁTICO II - CONCEPÇÃO E NASCIMENTO
Nome e Código do Componente Curricular:
GIPES – Elementos do fazer médico da concepção
ao nascimento
Código: IMS M07
Modalidade:
Disciplina

Unidade:
IMS

Carga Horária: 102 h
102 h (prática)

Função:
Profissionalizante

Natureza: Obrigatória

Pré-requisito:
Não possui pré-requisito

Módulos de alunos:
5 (prático)

Ementa:
Conjunto de aprendizagens pautadas no saber fazer médico em interação com seus pares e em equipes
multiprofissionais. Componentes curriculares que se articulam em torno de projetos de trabalho, empreendimentos,
problemas, casos e temas que têem como objeto de análise o conhecimento médico, biopsicossocial e
multiprofissional, geralmente versando sobre a produção do cuidado e a instalação de novos espaços de produção
da saúde tendo como elementos estruturantes o fazer médico: propedêutica, diagnóstico e terapêutica da concepção
ao nascimento.
Conteúdo programático (desenvolvimento do componente curricular)
A imersão em forma de grupos tutoriais na Atenção Primária com os profissionais da rede de atenção e com os
docentes permitirá o desenvolvimento de habilidades do saber médico, em um cenário de práticas que permita o
usuário participar e ser co-responável no planejamento assistencial de suas necessidades de saúde. A imersão deve
se pautar no debate sobre a segurança na realização de processos e procedimentos, referenciados nos mais altos
padrões da prática médica, de modo a evitar riscos, efeitos adversos e danos aos usuários, a si mesmo e aos
profissionais do sistema de saúde, considerando a temática da concepção e nascimento.
Bibliografia Básica:
th
CUNNINGHAM, F. J. et al. – William´s Obstetries. 20 ed., Appleton & Lange, 1998.
GUYTON, A. C.; HALL, J. E. – Tratado de Fisiologia Médica. 9ª ed., Guanabara – Koogan, Rio de Janeiro, 1997.
LISSAUER, T.; CLAYDEN, G. – Manual Ilustrado de Pediatria. Guanabara – Koogan, Rio de Janeiro, RJ. 1998.
NEME, B. – Obsterícia Básica. Sarvier, São Paulo, SP, 1ª edição, 1994.
RESENDE, J. – Obstetrícia. 10ª ed., Guanabara – Koogan, Rio de Janeiro, RJ. 2005.
Bibliografia Complementar
BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE / BR. – A Mortalidade Perinatal e Neonatal no Brasil. MS, Brasília, 1998.
BRASIL. Direitos sexuais, direitos reprodutivos e métodos anticoncepcionais / Ministério da Saúde, Secretaria de
Atenção à Saúde, Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. – Brasília: Ministério da Saúde, 2009.
GUYTON, A. C.; HALL, J. E. – Tratado de Fisiologia Médica. 9ª ed., Guanabara – Koogan, Rio de Janeiro, RJ. 1997
Manual de Reanimação Neonatal da Academia Americana de pediatria.
MINISTÉRIO DA SAÚDE – Assistência Pré-Natal Manual Técnico – 2000.
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Nome e Código do Componente Curricular:
GIPES – Elementos do fazer médico da concepção ao
nascimento de alto risco
Código: IMS M09
Modalidade:
Disciplina

Unidade:
IMS

Carga Horária: 102 h
102 h (prática)

Função:
Profissionalizante

Natureza:
Obrigatória

Pré-requisito:
Não possui pré-requisito

Módulos de alunos:
5 (prático)

Ementa:
Conjunto de aprendizagens pautadas no saber fazer médico em interação com seus pares e em equipes
multiprofissionais. Componentes Curriculares que se articulam em torno de projetos de trabalho, empreendimentos,
problemas, casos e temas que têem como objeto de análise o conhecimento médico, biopsicossocial e
multiprofissional, geralmente versando sobre a produção do cuidado e a instalação de novos espaços de produção
da Saúde. Elementos estruturantes do fazer médico: Propedêutica, Diagnóstico e Terapêutica da concepção e
nascimento de alto risco.
Conteúdo programático (desenvolvimento do componente curricular)
Grupos tutoriais na Atenção Primária e no sistema de referência e contra-referência municipal, com os profissionais
da rede de atenção e docentes. Desenvolvimento de habilidades do saber médico. Vivência nos cenários de práticas
do cotidiano do Sistema Único de Saúde, associada ao desenvolvimento da prática médica fundamentada nos
conhecimentos técnico-científicos. Visão multiprofissional na produção do cuidado, em que pese os limites e
possibilidades da formação do médico generalista. Os grupos devem debater temas relacionados à segurança na
realização de processos e procedimentos, referenciados nos mais altos padrões da prática médica, de modo a evitar
riscos, efeitos adversos e danos aos usuários, a si mesmo e aos profissionais do sistema de saúde, com abrangência
da concepção ao nascimento de alto risco.
Bibliografia Básica:
th
CUNNINGHAM, F. J. et al. – William´s Obstetries. 20 ed., Appleton & Lange, 1998.
GUYTON, A. C.; HALL, J. E. – Tratado de Fisiologia Médica. 9ª ed., Guanabara – Koogan, Rio de Janeiro, 1997.
LISSAUER, T.; CLAYDEN, G. – Manual Ilustrado de Pediatria. Guanabara – Koogan, Rio de Janeiro, RJ. 1998.
NEME, B. – Obsterícia Básica. Sarvier, São Paulo, SP, 1ª edição, 1994.
RESENDE, J. – Obstetrícia. 10ª ed., Guanabara – Koogan, Rio de Janeiro, RJ. 2005.
Bibliografia Complementar
BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE / BR. – A Mortalidade Perinatal e Neonatal no Brasil. MS, Brasília, 1998.
BRASIL. Direitos sexuais, direitos reprodutivos e métodos anticoncepcionais / Ministério da Saúde, Secretaria de
Atenção à Saúde, Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. – Brasília: Ministério da Saúde, 2009.
GUYTON, A. C.; HALL, J. E. – Tratado de Fisiologia Médica. 9ª ed., Guanabara – Koogan, Rio de Janeiro, RJ. 1997
Manual de Reanimação Neonatal da Academia Americana de pediatria.
MINISTÉRIO DA SAÚDE – Assistência Pré-Natal Manual Técnico – 2000.
OXORN, H. – Trabalho de Parto. 5ª ed., Roca, Rio de Janeiro, RJ, 2002.
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Nome e Código do Componente Curricular:
GEAC – Saúde, qualidade de vida e políticas públicas
Código: IMS M09

Unidade:
IMS

Carga Horária: 68 h
17 h (teórica)
51 h (prática)

Modalidade:
Disciplina

Função:
Profissionalizante

Natureza:
Obrigatória

Pré-requisito:
Não possui pré-requisito

Módulos de alunos:
45 (teórico)
5 (prático)

Ementa:
Os GEAC's são atividades mobilizadoras de estudo em grandes ou pequenos grupos, que serão disponibilizadas para
o aprofundamento teórico-metodológico, artistico e cultural em torno de estudos que deem sustentação a formulação
de projetos, pesquisas, e atividades correlatas visando a aprendizagem e conhecimento no campo da Saúde e do
exercício da Medicina na contemporaneidade.
Conteúdo programático (desenvolvimento do componente curricular)
Será desenvolvido um projeto de empreendimento que tenha como objeto uma formação integral. Para a
materialização desse dispositívo pedagógico teremos como elementos norteadores: a Saúde, Qualidade de Vida e
Políticas Públicas de saúde.
Bibliografia Básica:
BRASIL. Política Nacional de Educação Permanente em Saúde. Série pactos pela Saúde. Brasília: Ministério da
Saúde, 2006.
CAMPOS, W.S.S. (Orgs.). Tratado de Saúde Coletiva. São Paulo/Rio de Janeiro: Hucitec/Fiocruz, 2006.
FREIRE, P. Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro: paz e terra, 2005.
GRAZZINELLI, M.F; REIS, DC; MARQUES, R.C. (Orgs.). Educação em Saúde: teoria, método e imaginação. Belo
Horizonte: UFMG, 2006.
VASCONCELOS, E. M. Educação popular nos serviços de saúde. São Paulo: HUCITEC, 1989.
Bibliografia Complementar
L’ABBATE, S. Educação em saúde: uma nova abordagem. Cad. Saúde Pública, v.10, n.4, p.481-90, out./dez., 1994.
PEREIRA, I.B; LIMA, J.C.F. (Orgs.). Dicionário da Educação Profissional em Saúde. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2009.
TEIXEIRA, R. R. O acolhimento num serviço de saúde entendido como uma rede de conversações. In: PINHEIRO, R.;
MATTOS, R. A. (Orgs.) Construção da integralidade: cotidiano, saberes e práticas em saúde. Rio de Janeiro:
UERJ/IMS: ABRASCO, 2003. p.89-111.
TEIXEIRA, C.F, SOLLA, J.J.S.P. Modelos de atenção à saúde: promoção, vigilância e Saúde da Família. Salvador:
Edufba, 2006.
VASCONCELOS, E. M. Educação popular e a atenção à saúde da família. São Paulo: HUCITEC, 1999.
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Nome e Código do Componente Curricular:
GEAC – Participação e controle social no SUS
Código: IMS M10

Unidade:
IMS

Carga Horária: 68 h
34 h (teórica)
34 h (prática)

Modalidade:
Disciplina

Função:
Profissionalizante

Natureza:
Obrigatória

Pré-requisito:
Não possui pré-requisito

Módulos de alunos:
45 (téorico)
5 (prático)

Ementa:
Os GEAC's são atividades mobilizadoras de estudo em grandes ou pequenos grupos, que serão disponibilizadas para
o aprofundamento teórico-metodológico, artistico e cultural em torno de estudos que deem sustentação a formulação
de projetos, pesquisas, e atividades correlatas visando a aprendizagem e conhecimento no campo da Saúde e do
exercício da Medicina na contemporaneidade, exercitando por exemplo a participação e Controle Social sobre
instâncias e agentes que compõem o SUS.

Conteúdo programático (desenvolvimento do componente curricular)
Para a realização dessa atividade serão utilizados como dispositivo pedagógico o projeto de empreendimento, este
culmina com a construção de habilidades como: liderança, trabalho em equipe, dinâmicas de grupo etc. Além de
instrumentalizar o cidadão para uma participação ativa na implementação dos documentos normativos de
planejamento em saúde em seu território. Este GEAC desenvolverá atividades junto aos espaços de controle social
no SUS (Conselho Municipal de Saúde e Conselhos Locais de Saúde).
Bibliografia Básica:
th
CUNNINGHAM, F. J. et al. – William´s Obstetries. 20 ed., Appleton & Lange, 1998.
GANDIN, D. A prática do planejamento participativo. 8ª ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 1994. p. 53-60.
LISSAUER, T.; CLAYDEN, G. – Manual Ilustrado de Pediatria. Guanabara – Koogan, Rio de Janeiro, RJ. 1998.
NEME, B. – Obsterícia Básica. Sarvier, São Paulo, SP, 1ª edição, 1994.
RESENDE, J. – Obstetrícia. 10ª ed., Guanabara – Koogan, Rio de Janeiro, RJ. 2005.
Bibliografia Complementar
BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE / BR. – A Mortalidade Perinatal e Neonatal no Brasil. MS, Brasília, 1998.
BRASIL. Diretrizes nacionais para o processo de educação permanente no controle social do SUS / Ministério da
Saúde, Conselho Nacional de Saúde – Brasília : Editora do Ministério da Saúde, 2006.
BRASIL. Para entender o controle social na saúde / Ministério da Saúde, Conselho Nacional de Saúde. – Brasília :
Ministério da Saúde, 2013.
MINISTÉRIO DA SAÚDE – Assistência Pré-Natal Manual Técnico – 2000.
OXORN, H. – Trabalho de Parto. 5ª ed., Roca, Rio de Janeiro, RJ, 2002.
GUYTON, A. C.; HALL, J. E. – Tratado de Fisiologia Médica. 9ª ed., Guanabara – Koogan, Rio de Janeiro, RJ. 1997
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Nome e Código do Componente Curricular:
OPS: Concepção e Nascimento
Código: IMS M11

Unidade:
IMS

Carga Horária: 34 h
34h (prática)

Modalidade:
Atividade- Oficina

Função:
Profissionalizante

Natureza:
Obrigatória

Pré-requisito:
Não possui pré-requisito

Módulos de alunos:
30 (prático)

Ementa:
São espaços de produção coletiva e concreta, em torno do subtemas do semestre que versam sobre os desafios e
propostas para a ciência e para a saúde de maneira em geral. As OPS têm como proposta, tornar tangíveis as
discussões do nucléo temático para que possam ser usufruídas pela comunidade. Isso pode acontecer em forma de
materiais como cartilhas, vídeos, textos, blogs, projetos de cursos, projetos de naturezas diversas, etc.
Conteúdo programático (desenvolvimento do componente curricular)
O desenvolvimento dessa atividade será sob a forma de oficinas praticas, para operacionalizar ferramentas
eletrônicas de acesso ao conhecimento científico por meio de publicações atuais e sistematicamente revisadas. As
informações, originárias das evidências científicas, servirão para fundamentar a prática clínica assistencial do parto.
Bibliografia Básica:
BIREME/OPAS/OMS. Biblioteca Virtual em Saúde. Tutorial de
http://www.bireme.br [em 29/01/04]. http://www.periodicos.capes.gov.br/

pesquisa

bibliográfica.

Disponível

em

MINAYO, M. C. S.; SANCHES, O. Quantitativo-qualitativo: oposição ou Complementaridade? Cad. Saúde Pública,
São Paulo, v. 9, n. 3, p. 239-262, 1993.
SANTOS, A. R. Metodologia científica: a construção do conhecimento. 4.ed. Rio de Janeiro, RJ: DP&A, 2001. 144p.
VIEIRA, S.; HOSSEN, W. S. Metodologia científica para a área da saúde. Rio de Janeiro: Campus; 2001.
Bibliografia Complementar
LIMA, T. C. S.; MIOTO, R. C. T. Procedimentos metodológicos na construção do conhecimento científico: a pesquisa
bibliográfica. Rev. Katál., Florianópolis, v. 10 n. esp., p. 37-45, 2007.
VOLPATO, G. Publicação Científica. São Paulo: Cultura Acadêmica. 125 p. 2008. 9788598605609.
VOLPATO, G. Bases Teóricas para Redação Científica. São Paulo: Cultura Acadêmica. Vinhedo: Scripta. 125 p.
2007. 9788598605159
VOLPATO, E. S. N. Estratégia de busca. Disponível em: <http://www.biblioteca.btu.unesp.br>. Acesso em: 22 ago.
2015.
VOLPATO, E. S. N. Pesquisa bibliográfica em ciências biomédicas. J. Pneumol., São Paulo, v. 26, n. 2, p. 77-80,
mar./abr. 2000.
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Nome e Código do Componente Curricular:
RPC - Assistência à gestante e ao RN
Código: IMS M12

Unidade: IMS

Carga Horária: 34 h
34 h (teórica)

Modalidade:
Disciplina

Função:
Básica

Natureza:
Obrigatória

Pré-requisito:
Não possui pré-requisito

Módulos de alunos:
45 (teórico)

Ementa:
A escrita nesta atividade assume o caráter exploratório. O artigo acadêmico. A revisão sistemática e a produção de
textos acadêmicos na área bem como os modos de comunicação devem ser devidamente explicitados, pois o
discente deverá saber que um de seus textos deverá ser submetido para publicação /veiculação em periódico no meio
acadêmico e social.
Conteúdo programático (desenvolvimento do componente curricular)
Toda a literatura deste Núcleo Temático versará sobre a saúde baseada em evidências e buscará autores que
exploraram as mais variadas vertentes sobre a temáticas de registros e produções cientÍficas sobre indicadores
baseados em processos de trabalho- relações interprofissionais – saúde - assistência à gestante e ao Récem
nascido.
Bibliografia Básica
BIREME/OPAS/OMS. Biblioteca Virtual em Saúde. Tutorial de pesquisa bibliográfica. Disponível em
http://www.bireme.br [em 29/01/04]. http://www.periodicos.capes.gov.br/
MINAYO, M. C. S.; SANCHES, O. Quantitativo-qualitativo: oposição ou Complementaridade? Cad. Saúde Pública,
São Paulo, v. 9, n. 3, p. 239-262, 1993.
SANTOS, A. R. Metodologia científica: a construção do conhecimento. 4.ed. Rio de Janeiro, RJ: DP&A, 2001. 144p.
VIEIRA, S.; HOSSEN, W.S. Metodologia científica para a área da saúde. Rio de Janeiro: Campus; 2001.
VOLPATO, G. Bases Teóricas para Redação Científica. São Paulo: Cultura Acadêmica. Vinhedo: Scripta. 125 p.
2007.
Bibliografia Complementar
BRASIL. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Atenção à saúde do
recém-nascido: guia para os profissionais de saúde / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde,
Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. – 2. ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2012.
BRASIL. Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher: Princípios e Diretrizes. Brasília: Ministério da
Saúde; 2004.
HIGGINS, J.P.T.; GREEN, S. Cochrane handbook for systematic reviews of interventions. The Cochrane
Collaboration. Version 5.0. 2 [Updated September 2009], 2009. Disponível em: www.cochrane-handbook.org. Acesso
em 22 ago. 2015.
LIMA, T. C. S.; MIOTO, R. C. T. Procedimentos metodológicos na construção do conhecimento científico: a pesquisa
bibliográfica. Rev. Katál., Florianópolis, v. 10 n. esp., p. 37-45, 2007.
PEDUZZI, M. Equipe multiprofissional de saúde: conceito e tipologia. Revista de Saúde Pública. São Paulo; 2001
Fev, 35(1):103-9. Disponível em: <www.scielosp.org/pdf/rsp/v35n1/4144.pdf>. Acessado em: 22 ago. 2015.
PINHO, MCG. Trabalho em equipe de saúde: limites e possibilidades de atuação eficaz. Revista Ciência & Cognição.
Rio de Janeiro, 8:68-87, ago, 2006. Disponível em: <www.cienciasecognicao.org/pdf/v08/cec_vol _8_m326103.pdf>.
Acessado em: 22 ago. 2015.
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TERCEIRO SEMESTRE
NÚCLEO TEMÁTICO III - SAÚDE NA INFÂNCIA E NA ADOLESCÊNCIA
Nome e Código do Componente Curricular:
Unidade: IMS
GEAC – Dimensões éticas e históricas do desenvolvimento
humano
Código: IMS M15

Carga Horária: 68 h
34 h (teórica)
34 h (prática)

Modalidade:
Disciplina

Função:
Profissionalizante

Natureza:
Obrigatória

Pré-requisito:
Não possui pré-requisito

Módulos de alunos:
45 (teórico)
15 (prático)

Ementa:
Os GEAC's são atividades mobilizadoras de estudo em grandes ou pequenos grupos, que serão disponibilizadas para
o aprofundamento teórico-metodológico, artistico e cultural em torno de estudos que deem sustentação a formulação
de projetos, pesquisas, e atividades correlatas visando a aprendizagem e conhecimento no campo da Saúde e do
exercício da Medicina na contemporaneidade centrados nas dimensões éticas e históricas das etapas do
desenvolvimento humano no ocidente.

Conteúdo programático (desenvolvimento do componente curricular)
Atividade a se desenvolver através de grupos tutoriais que envolvam a produção de exposições e pesquisas de
campo, visitas guiadas a museus e outros dispositivos de e-lerning de informações desta natureza.
Bibliografia Básica
AGAMBEN, G. Homo sacer: o poder soberano e a vida nua I. Belo Horizonte: UFMG, 2002.
BERLINGUER, G. Questões de Vida. Ética Ciência Saúde. HUCITEC, São Paulo, 1993.
BERNARD, J. A Bioética. Editora Ática, São Paulo, 1998.
FRANÇA, G.V. Comentários ao Código de Ética Médica. Ed. Guanabara Koogan, 2000.
GIL, A.C. Sociologia geral. Salvador: Editora Atlas, 2011.
Bibliografia Complementar
BALINT, M. O Médico, seu paciente e a doença. Rio de Janeiro: Atheneu, 1984.
BEE, Helen L. A criança em desenvolvimento. 9. ed. Porto Alegre: ArTmed, 2003. 612 p. ISBN 8573078847
BELLINO, F. Fundamentos da Bioética. EDUSC, Bauru, 1997.
BELSKY, Janet. Desenvolvimento humano: experienciando o ciclo da vida. Porto Alegre, RS: Artmed, 2010. 607p.
ISBN 9788536321028
GLOCK, R.S.; GOLDIM, J.R. Ética profissional é compromisso social. Porto Alegre: Mundo Jovem;2003.
SAILLANT, F.; GENEST, S. (org). Antropologia médica: ancoragens locais, desafios globais. Rio de Janeiro: Editora
FIOCRUZ, 2012
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Nome e Código do Componente Curricular:
GEAC - Agravos prevalentes na clinica da criança e do
adolescente
Código: IMS M16
Modalidade:
Disciplina

Unidade: IMS

Carga Horária: 102 h
34 h (teórica)
68 h (prática)

Função:
Profissionalizante

Natureza:
Obrigatória

Pré-requisito:
Não possui pré-requisito

Módulos de alunos:
45 (teórico)
15 (prático)

Ementa:
Os GEAC's são atividades mobilizadoras de estudo em grandes ou pequenos grupos, que serão disponibilizadas para
o aprofundamento teórico-metodológico, artistico e cultural em torno de estudos que deem sustentação a formulação
de projetos, pesquisas, e atividades correlatas visando a aprendizagem e conhecimento no campo da Saúde e do
exercício da Medicina na contemporaneidade centrados nos elementos estruturantes do fazer médico: propedêutica,
diagnóstico e terapêutica de agravos prevalentes na clínica da criança e do adolescente.
Conteúdo programático (desenvolvimento do componente curricular)
Atividade a se desenvolver através de grupos tutoriais na modalidade de Situações Didáticas com situações
problemas e casos motivadores vinculados ao tema gerador.
Bibliografia Básica
KOPELMAN, Benjamin Israel. Diagnóstico e tratamento em neonatologia. São Paulo: Atheneu, c2004. 694 p.
(Pediatria, puericultura e neonatologia) ISBN 8573796626
LISSAUER, T.; CLAYDEN, G. – Manual Ilustrado de Pediatria. Guanabara – Koogan, Rio de Janeiro, RJ. 1998.
MINISTÉRIO DA SAÚDE. Centro de Documentação. Assistência integral à saúde da criança: ações básicas. Brasília,
1984. (Série B: Textos Básicos de Saúde, n.7).
RUBIN. Patologia. Bases Clinicopatológicas da medicina. E. Rubin; F. Gorstein; R. Rubin et al (Editores). 4ª
edição.RJ: Guanabara Koogan, 2010.
Bibliografia Complementar
CARPER, J. Alimentos: o melhor remédio para a boa saúde : alimentação para energia e bem-estar. Rio de Janeiro,
RJ: Elsevier, 2004. 119 p. ISBN 8535214593.
CECIL, Rl. Tratado de medicina interna. 22ª Ed. Rio de Janeiro, Editora Guanabara-Koogan, 2004.
CORRÊA, A. C. P.; GAÍVA, M. A. M. Saúde da criança e do adolescente: contribuições para o trabalho de
enfermeiros(as). Cuiabá, MT: EdUFMT, c 2006. 167 p. (Coletânea Tecnologias em Saúde e Enfermagem ; v. 3) ISBN
8532701965.
DUNCAN, B. B. Medicina Ambulatorial: Condutas Clínicas em Atenção Primária. 2. ed. Porto Alegre: [s.n.], 1996. Cap.
1, p. 46-49.
LÓPEZ M. Semiologia Médica: As bases do diagnóstico Clínico (2 volumes) 2001. RJ: Revinter.
PORTO, C.C.Semiologia Médica. 6ª edição, 2009, RJ: Guanabara Koogan.
MARCONDES, E. (Org) – Pediatria Básica. 8ª ed., Sarvier, São Paulo, SP. 1994Bibliografia Básica
BATES: Propedêutica Médica. LS Bickley e PG Szilagy, 2005. RJ: Guanabara Koogan
KOPELMAN, B. I. Diagnóstico e tratamento em neonatologia. São Paulo: Atheneu, c2004. 694 p. (Pediatria,
puericultura e neonatologia) ISBN 8573796626
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Nome e Código do Componente Curricular:
GIPES - Saberes anatomo-fisiopatológicos da infância a
adolescência
Código: IMS M13

Unidade: IMS

Carga Horária: 102 h
34 h (teórica)
68 h (prática)

Modalidade:
Disciplina

Função:
Profissionalizante

Natureza:
Obrigatória

Pré-requisito:
Não possui pré-requisito

Módulos de alunos:
45 (teórico)
15 (prático)

Ementa:
Conjunto de aprendizagens pautadas no saber fazer médico em interação com seus pares e em equipes
multiprofissionais. Componentes curriculares que se articulam em torno de projetos de trabalho, empreendimentos,
problemas, casos e temas que têem como objeto de análise o conhecimento médico, biopsicossocial e
multiprofissional, geralmente versando sobre a produção do cuidado e a instalação de novos espaços de produção
da Saúde, através de saberes anatomofisiologicos e fisiopatológicos intervenientes na saúde-doença-cuidado da
primeira infância a adolescência.
Conteúdo programático (desenvolvimento do componente curricular)
Atividade a se desenvolver através de grupos tutoriais na modalidade de estudos de casos motivadores e casos
problemas em todos os níveis da atenção em consonância com as literatura e nas polêmicas suscitadas nas DCS do
tema gerador, de acordo com a prevalência e em consonância com a MBE.
Bibliografia Básica
GUYTON, A.C.; HALL, J.E. Tratado de fisiologia médica. 11. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006. ISBN: 8535216413.
LEVY, M.N.; STANTON, B.A.; KOEPPEN, B.M. Fundamentos de fisiologia. 4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006.
ISBN: 8535219412
MOORE, K.L; DALLEY, A.F. Anatomia orientada para a clínica. 5. ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, 2007.
1101 p. ISBN 8527712571.
ROBBINS & CONTRAN' Fundamentos de patologia: bases patológicas das doenças. 7.ed. Rio de Janeiro: Elsevier
2006. 829 p.
SOBOTTA, J.; PUTZ, R.; PABST, R. Atlas de anatomia humana. 22. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara
Koogan, 2006. 2v. ISBN 8527711788 (v.1) (enc.)
Bibliografia Complementar
ABBAS, A.K.; LICHTMAN, A.H. Imunologia Básica. Elsevier. 2007
BEHRMAN, R. E.; KLIEGMAN, R. M.; ARVIN, A. M. – Nelson: Tratado de Pediatria. 15ª ed., Guanabara – Koogan,
Rio de Janeiro, RJ. 1996.
GOODMAN, L.S.; GILMAN, A.G.; BRUNTON, L.L. As bases farmacológicas da terapêutica. 12. ed. Porto Alegre, RS:
McGraw-Hill: Artemed, 2012. xxvi, 2079 p
MOORE, K.L; DALLEY, A.F. Anatomia orientada para a clínica. 5. ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, 2007.
1101 p. ISBN 8527712571
MURRAY, P.R.; ROSENTHAL, K.S.; KOBAYASHI, G.S.; PFALLER, M.A. Microbiologia Médica, 4°ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2004.
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Nome e Código do Componente Curricular:
Unidade: IMS
GIPES – Saúde e cuidado biopsicossocial da infância até a
adolescência
Código: IMS M14

Carga Horária: 68 h
34 h (teórica)
34 h (prática)

Modalidade:
Disciplina

Função:
Profissionalizante

Natureza:
Obrigatória

Pré-requisito:
Não possui pré-requisito

Módulos de alunos:
45 (teórico)
15 (prático)

Ementa:
Conjunto de aprendizagens pautadas no saber fazer médico em interação com seus pares e em equipes
multiprofissionais. Componentes curriculares que se articulam em torno de projetos de trabalho, empreendimentos,
problemas, casos e temas que têem como objeto de análise o conhecimento médico, biopsicossocial e
multiprofissional, geralmente versando sobre a produção do cuidado e a instalação de novos espaços de produção
da Saúde, através da análise de casos motivadores e situações problemas em torno do desenvolvimento da criança
e do adolescente.

Conteúdo programático (desenvolvimento do componente curricular)
Fases do desenvolvimento infantil e cuidados na atenção primária: crescimento e segurança biopsicossocial do sujeito
em desenvolvimento.
Bibliografia Básica
AZEVÊDO, E.S.A. O Direito de Vir a Ser após o nascimento. EDIPUCRS, 2ª ed. Porto Alegre, 2002.
BEE, Helen L. A criança em desenvolvimento. 9. ed. Porto Alegre: ArTmed, 2003. 612 p. ISBN 8573078847.
BRASIL, L. Estatuto da Criança e do Adolescente. Brasília, Ministério da Ação Social, 1991.
MARCONDES, E. (Org) – Pediatria Básica. 8ª ed., Sarvier, São Paulo, SP. 1994
WALPORT ; T.J.; SHLOMCHIK, M. Imunobiologia - O Sistema Imune na Saude e na Doença. Artmed. 2006.
Bibliografia Complementar
BELSKY, J. Desenvolvimento humano: experienciando o ciclo da vida. Porto Alegre, RS: Artmed, 2010. 607p. ISBN
9788536321028
CORRÊA, A. C. P.; GAÍVA, M. A. M. Saúde da criança e do adolescente: contribuições para o trabalho de
enfermeiros(as). Cuiabá, MT: EdUFMT, c 2006. 167 p. (Coletânea Tecnologias em Saúde e Enfermagem ; v. 3) ISBN
8532701965
HARRIS, J. R. Não há dois iguais: natureza humana e individualidade. São Paulo, SP: Globo, 2007.
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Nome e Código do Componente Curricular:

Unidade:
IMS

Carga Horária: 34 h
34h (prática)

Código: IMS M17
Modalidade:
Atividade- Oficina

Função:
Profissionalizante

Natureza:
Obrigatória

Pré-requisito:
Não possui pré-requisito

Módulos de alunos:
30 (prático)

OPS - Saúde na infância e na adolescência

Ementa:
São espaços de produção coletiva e concreta, em torno dos grandes temas dos semestres que versam sobre os
desafios e propostas para a ciência e para a saúde de maneira em geral. As OPS têm como proposta tornar tangível as
discussões do nucléo temático para que possam ser usufruídos pela comunidade. Isso pode acontecer em forma de
materiais como cartilhas, vídeos, textos, blogs, projetos de cursos, etc. Esta OPS terá como elemento teórico
estruturante a saúde baseada em evidências.

Conteúdo programático (desenvolvimento do componente curricular)
O desenvolvimento dessa atividade será sob a forma de oficinas praticas, para operacionalizar ferramentas
eletrônicas de acesso ao conhecimento científico por meio de publicações atuais e sistematicamente revisadas. As
informações, originárias das evidências científicas, servirão para fundamentar a prática clínica assistencial do parto.
Bibliografia Básica:
BIREME/OPAS/OMS. Biblioteca Virtual em Saúde. Tutorial de
http://www.bireme.br [em 29/01/04]. http://www.periodicos.capes.gov.br/

pesquisa

bibliográfica.

Disponível

em

HIGGINS, J.P.T. ; GREEN, S. Cochrane handbook for systematic reviews of interventions. The Cochrane Collaboration.
Version 5.0. 2 [Updated September 2009], 2009. Disponível em: www.cochrane-handbook.org. Acesso em 01/11/2010.
SACKETT, D. L.; ROSENBERG, W., et al. Evidence based Medicine: what it is and what it isn’t. BMJ, v.312, n.7023,
p.71, 1996. Disponível em: http://www.bmj.com/content/312/7023/71. extract. Acesso em 26/11/2010.
Ministério da Saúde. Parto, aborto e puerpério: as- sistência humanizada à mulher. Brasília, 2001.
Bibliografia Complementar
Diniz SG & Chacham A 2002. Humanização do parto – dossiê. Rede Nacional Feminista de Saúde, Direitos Sexuais e
Direitos Reprodutivos.
MINAYO, M. C. S.; SANCHES, O. Quantitativo-qualitativo: oposição ou Complementaridade? Cad. Saúde Pública, São
Paulo, v. 9, n. 3, p. 239-262, 1993.
SANTOS, A. R. Metodologia científica: a construção do conhecimento. 4.ed. Rio de Janeiro, RJ: DP&A, 2001. 144p.
Vieira S, Hossne WS. Metodologia científica para a área da saúde. Rio de Janeiro: Campus; 2001.
VOLPATO, G. Bases Teóricas para Redação Científica. São Paulo: Cultura Acadêmica. Vinhedo: Scripta. 125 p. 2007.
9788598605159
VOLPATO, G. Publicação Científica. São Paulo: Cultura Acadêmica. 125 p. 2008.
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Nome e Código do Componente Curricular:
Unidade: IMS
RPC – Infância e adolescência: acidentes, letalidade e
violências
Código: IMS M18
Modalidade:
Função:
Atividade- Oficina
Profissionalizante
Pré-requisito:
Não possui pré-requisito

Carga Horária: 34 h
34 h (prática)

Natureza:
Obrigatória

Módulos de alunos:
45 (prático)

Ementa:
A escrita nesta atividade assume o caráter de memória formativa e toma como dispositivo avaliativo e autoavaliativo tendo
o Portfólio como suporte . Outros textos acadêmicos devem ser explorados, produzidos e comunicados, e um deles
deverá ser submetido para publicação /veiculação em suporte de ampla divulgação no meio acadêmico e social. A
linguagem eleita é uma oportunidade de teatralizar a vida para contextualizar o cotidiano da criança e do adolescente
que necessita da saúde pública para garantir sua existência e cidadania.
Conteúdo programático (desenvolvimento do componente curricular)
Atividade a se desenvolver através de grupos tutoriais focados na produção de um projeto cênico, que envolva todas as
etapas da produção, com apresentação pública para a comunidade. Serão valorizadas temáticas que versem sobre o
cotidiano da criança e do adolescente e as diferentes abordagens do tema gerador. Atividade a ser desenvolvida no
centro de referência da crainça e do adolescente.
Bibliografia Básica
CAMPOS, F. B. Psicologia e saúde. São Paulo: Hucitec, 1996.
DUARTE, Jr J.F. Por que arte-educação?. Papirus, 2000.
REGO, S.A. A formação ética dos médicos: saindo da adolescência com a vida (dos outros) nas mãos. Rio de Janeiro:
Fiocruz; 2003
SANTOS, J.; FILHO, D.P. Metodologia Científica. Cengage Learning. 272 p. 2012.
VOLPATO, G. Bases Teóricas para Redação Científica. São Paulo: Cultura Acadêmica. Vinhedo: Scripta. 125 p. 2007.
Bibliografia complementar
BARROS, A.J.S.; APARECIDA, N. Fundamentos de metodologia científica. Pearson (edição digital).
BRASIL. Política Nacional de Educação Permanente em Saúde. Série pactos pela Saúde. Brasília: Ministério da Saúde,
2006
BRASIL, Leis, decretos. Estatuto da Criança e do Adolescente. Brasília, Ministério da Ação Social, 1991
CORCUFF, P. As novas sociologias: construções da realidade social. Bauru: EDUSC, 2001
GRAZZINELLI, M.F; REIS, DC; MARQUES, R.C. (Orgs.). Educação em Saúde: teoria, método e imaginação. Belo
Horizonte: UFMG, 2006.
LIMA, A. J. Pediatria essencial. 2. ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 1982. 795 p.
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QUARTO SEMESTRE
NUCLEO TEMÁTICO IV - SAÚDE DA PESSOA NA IDADE ADULTA
Nome e Código do Componente Curricular:
GIPES – Asp. anatomofisiopatológicos e morfofuncionais em
agr. no adulto
Código: IMS M19
Modalidade:
Disciplina

Unidade: IMS

Carga Horária: 102 h
34 h (teórica)
68 h (prática)

Função:
Profissionalizante

Natureza:
Obrigatória

Pré-requisito:
Não possui pré-requisito

Módulos de alunos: 45 (teórico)
15 (prático)

Ementa:
Conjunto de aprendizagens pautadas no saber fazer médico em interação com seus pares e em equipes
multiprofissionais. Componentes curriculares que se articulam em torno de projetos de trabalho, empreendimentos,
problemas, casos e temas que têem como objeto de análise o conhecimento médico, biopsicossocial e
multiprofissional, geralmente versando sobre a produção do cuidado e a instalação de novos espaços de produção da
Saúde através da discussão dos aspectos anatomofisiológicos, fisiopatológicos e morfofuncionais nos processos
prevalentes de saúde e doença de pessoas na idade adulta.
Conteúdo programático (desenvolvimento do componente curricular)
Possibilidade de Projeto de Trabalho que se desenvolverá através de grupos tutoriais que promovem Imersões
comunitárias com referencia no território, buscando dados sobre os determinantes e condicionantes de saúde da
população do território de Vitória da Conquista. Diagnósticos. Prevalências. Casos mobilizadores. Acompanhamentos
e literatura de consulta.
Bibliografia Básica
BRASIL. Ministério da Saúde. Comissão sobre Determinantes Sociais da Saúde.Decreto de 13 de março de 2006.
Brasília: Ministério da Saúde, 2006b.
BATISTA, N; BATISTA, S.H.S.S; ABDALLA, Y. (orgs) Ensino em Saúde: visitando conceitos e práticas. São Paulo:
Arte e Ciência, 2005.
BRASIL. Ministério da Saúde.Política Nacional de Promoção da Saúde . Brasília: Ministério da Saúde. Aprovada pela
Portaria n° 687 de 30 de março de 2006a.
GOFFI, F.S.G. Técnica cirúrgica. Bases Anatômicas, Fisiopatológicas e Técnicas da Cirurgia. 3a ed. Rio de Janeiro:
Ed. Atheneu, 1998.
GUYTON, A.C; HALL, H. Tratado de Fisiologia Médica, 11a ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001.
SOBOTTA, J. Atlas de Anatomia Humana. 22ªed., Rio de Janeiro, Guanabara- Koogan, 2006, Volumes 1 e 2.
Bibliografia Complementar
CHIDA, L. C.; BATISTA, N.A. O ensino da Clínica Médica: situação atual perspectiva e desafios. Rev. Brasileira Clin.
Terap. Julho 2002; 28(4), p.142-145.
DUNCAN, B. B. Medicina Ambulatorial: Condutas Clínicas em Atenção Primária. 2. ed. Porto Alegre: [s.n.], 1996. Cap.
1, p. 46-49.
FURTADO, J.P. Equipes de referência: arranjo institucional para potencializar a colaboração entre disciplinas e
profissões. Interface (Botucatu), maio/ago. 2007, vol.11, no.22, p.239-255. ISSN 1414-3283
KOMATSU, R.S. Aprendizagem Baseada em Problemas: sensibilizando o olhar para o idoso. São Paulo: Associação
Brasileira de Educação Médica, 2003.
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Nome e Código do Componente Curricular:
Unidade: IMS
GIPES - O saber médico em urgência e emergência na clinica
da pes. adulta
Código: IMS M20

Carga Horária: 136 h
68 h (teórica)
68 h (prática)

Modalidade:
Disciplina

Função:
Básica

Natureza:
Obrigatória

Pré-requisito:
Não possui pré-requisito

Módulos de alunos: 45 (teórico)
15 (prático)

Ementa: atividades mobilizadoras de estudo em grandes ou pequenos grupos, que serão disponibilizadas para o
aprofundamento teórico-metodológico, artistico e cultural em torno de estudos que deem sustentação a formulação de
projetos, pesquisas, e atividades correlatas visando a aprendizagem e conhecimento no campo da Saúde e do
exercício da Medicina na contemporaneidade e no estudo de elementos estruturantes do saber médico em torno da
propedêutica, do diagnóstico e da terapêutica em procedimentos ambulatoriais e de urgência e emergência
envolvendo situações de traumas diversos de pessoas na idade adulta
Conteúdo programático (desenvolvimento do componente curricular)
A atividade se desenvolve através de Grupos tutoriais em situções sidáticas específicas vinculadas ao nivel
secundário de cuidado e atenção no HGVC, Santa Casa de Misericórdia , APH no SAMU e na Via Bahia explorando
situações ligadas a urgência e emergência envolvendo situações de diferentes traumas encontrados na clinica de
pessoas na idade adulta
Bibliografia Básica
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF, Senado, 2011.
_______- Ministério da Saúde. Política Nacional de Atenção às Urgências. 2ª ed. ampliada. Brasília: Ministério da
Saúde, 2006.
CHAO, LW. Telemedicina e Telessaúde. Um panorama do Brasil. Informática Pública ano 10 (2): 07-15, 2008.
CICONET, R.M; MARQUES, G.R; LIMA, M.A.D.S. Educação em serviço para profissionais de saúde do Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência (SAMU): relato da experiência de Porto Alegre-RS. Revista Interface - Comunicação,
Saúde, Educação [on-line], vol. 12, núm. 26. Porto Alegre. 2008, pp. 659-666.
Bibliografia Complementar
ALKIMIN, M.B.M; CUNHA, L.R; FIGUEIRA, R.M. Aplicação de Tecnologias de Informação e Comunicação na Saúde:
Experiência do Centro de Telessaúde do Hospital das Clínicas da UFMG. Informática Pública, ano 10 (2): 105-114,
2008.
BRASIL. Política Nacional de Educação Permanente em Saúde. Série pactos pela Saúde. Brasília: Ministério da
Saúde, 2006.
GRAZZINELLI, M.F; REIS, DC; MARQUES, R.C. (Orgs.). Educação em Saúde: teoria, método e imaginação. Belo
Horizonte: UFMG, 2006.
JONASSEN, D. O uso das novas tecnologias na educação a distancia e a aprendizagem construtiva. Em Aberto.
Brasília, ano 16, n.70, abr./jun.1996.
MARTINS HS. Emergências Clínicas. 6ª edição, 2011. Editora MANOLE.
SHEID, D [dissertação]. Estratégias e lógicas envolvidas na construção da visibilidade institucional em diferentes
espaços de interação na Internet. UFSM. RS, 2008.
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Nome e Código do Componente Curricular:
GIPES - Elementos de sustentação em APH
Código: IMS M21

Unidade: IMS

Carga Horária: 68 h
34 h (teórica)
34 h (prática)

Modalidade:
Disciplina

Função:
Profissionalizante

Natureza:
Obrigatória

Pré-requisito:
Não possui pré-requisito

Módulos de alunos: 45 (teórico)
15 (prático)

Ementa:
Conjunto de aprendizagens pautadas no saber fazer médico em interação com seus pares e em equipes
multiprofissionais. Os componentes curriculares se articulam em torno de um projeto de intervenção que tem como
objeto de análise o conhecimento médico, biopsicossocial e multiprofissional, geralmente versando sobre a produção
do cuidado médico, individual ou coletivo, e a instalação de novos espaços de produção da Saúde.

Conteúdo programático (desenvolvimento do componente curricular)
Atividade desenvolvida em triagem e APH visando o contato do aprendiz com o paciente em admissão. Desenvolver
autonomia e processo de decisão quanto ao encaminhamento e determinação de indicativo de admissão e atitudes
que requerem posições de liderança e comando no que diz respeito a criterização de triagem e decisões terapêuticas
e encaminhamentos.
Bibliografia Básica
COIMBRA, R. M. Emergências traumáticas e não traumáticas. São Paulo: Atheneu, 2001.
FREIRE, E. (org.). Trauma: a doença dos séculos. Rio de Janeiro: Atheneu, 2001.
KAPCZINSKI, F.; QUEVEDO,
Porto Alegre: ArtMed, 2008.

J.;

SCHMITT,

R.;

CHACHAMOVICH,

E.

Emergências psiquiátricas. 2. ed.

PIRES, M.T.B. Manual de urgência em pronto-socorro . São Paulo: Medsi, 1999.
SANTOS, N. C. M. Urgência e Emergência para a Enfermagem . São Paulo: Editora Erica, 2007.
Bibliografia Complementar
SANTOS, N. C. M. Urgência e emergência para a enfermagem: do atendimento pré-hospitalar APH à sala de
emergência. 5° ed.rev. e ampl, São Paulo - SP, Itária, 2008.
SOUZA. F. Como funcionam as prisões. Publicado em 09 de janeiro de 2008. Disponível em:
<http://pessoas.hsw.uol.com.br/prisoes.htm>. Acesso em: 12/04/2012 as 16:45h.
STANWAY, A. Manual de Primeiros Socorros. Rio de Janeiro-RJ. Record, 1980.
SEDS. Secretaria do Estado de Defesa Social. Disponível em:
<https://www.seds.mg.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=341&Itemid=165>. Acesso em: 14 abril
2012, 09:
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Nome e Código do Componente Curricular:
GEAC - Traumas e violências: abordagem
e tratamento na idade adulta
Código: IMS M22
Modalidade:
Disciplina

Unidade: IMS

Carga Horária: 68 h
68 h (teórica)

Função:
Profissionalizante

Natureza:
Obrigatória

Pré-requisito:
Não possui pré-requisito

Módulos de alunos:
45 (teórico)

Ementa: atividades mobilizadoras de estudo em grandes ou pequenos grupos, que serão disponibilizadas para o
aprofundamento teórico-metodológico, artistico e cultural em torno de estudos que deem sustentação a formulação de
projetos, pesquisas, e atividades correlatas visando a aprendizagem e conhecimento no campo da Saúde e do
exercício da Medicina na contemporaneidade analisando na prática os elementos estruturantes em APH para
utilização de procedimentos em sua profissionalidade.

Conteúdo programático (desenvolvimento do componente curricular)
Situações didáticas, hipotéticas e reais, para analise e problematização protagonizadas por aprendizes e mediadores
de atividades para discussões em grupos e pares em equipes multiprofissionais. HGVC e SAMU. Nivel Secundario.
Bibliografia Básica
COIMBRA, R. M. Emergências traumáticas e não traumáticas. São Paulo: Atheneu, 2001.
FREIRE, E. (org.). Trauma: a doença dos séculos. Rio de Janeiro: Atheneu, 2001.
KAPCZINSKI, F.; QUEVEDO,
Porto Alegre: ArtMed, 2008.

J.;

SCHMITT,

R.;

CHACHAMOVICH,

E.

Emergências psiquiátricas. 2. ed.

PIRES, M.T.B. Manual de urgência em pronto-socorro . São Paulo: Medsi, 1999.
SANTOS, N. C. M. Urgência e Emergência para a Enfermagem . São Paulo: Editora Erica, 2007.
Bibliografia Complementar
FONSECA, F.P.; R. P.R.S. Cirurgia Ambulatorial. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1979. 424 p.
GOLIN V. Condutas em urgências e emergências para o clínico. Editora ATHENEU.
Ministério da Saúde Secretaria de Atenção à Saúde Departamento de Ações Programáticas Estratégicas Área
Técnica de Saúde no Sistema Penitenciário. Brasília, 2004.
MARTINS, H.S. et al. Emergências clínicas: abordagem prática.3.ed. São Paulo:Manole, 2007.
NASI, L. A. Rotinas em pronto-socorro. 2.ed. Porto Alegre: ArtMed, 2005.
PINOTTI, H.W. Tratado de Clínica Cirúrgica do Aparelho Digestivo, Atheneu,1994
SABOTTA. Atlas de anatomia humana. 20 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1993.
SABISTON. Tratado de Cirurgia. C.M. Townsend; D.C. Sabiston Jr. 17ª edição. Editora ELSERVIER.
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Nome e Código do Componente Curricular:

Unidade: IMS

Carga Horária: 34 h
34 h (prática)

OPS - Saúde da pessoa na Idade adulta
Código: IMS M23
Modalidade:
Oficina

Função:
Profissionalizante

Natureza:
Optativa

Pré-requisito:
Não possui pré-requisito

Módulos de alunos:
30 (prático)

Ementa:
São espaços de produção coletiva e concreta, em torno dos grandes temas dos semestres que versam sobre os
desafios e propostas para a ciência e para a saúde de maneira em geral. As OPS tem como proposta tornar tangíveis
as discussões do Nucléo temático para que possam ser usufruídas pela comunidade. Isso pode acontecer em forma
de materiais como cartilhas, vídeos, textos, blogs, projetos de cursos, projetos de naturezas diversas, etc.

Conteúdo programático (desenvolvimento do componente curricular)
Oficina de formulação de Projetos visando a criação e instrumentalização de ferramentas e repósitórios tecnólogicos
do/para o curso de Medicina, dando ênfase a Projetos de Empreendimentos vinculados a instalação do ambulatório
Multiprofissional em saúde e ambulatório de Saúde do Trabalhador em situações adversas.

Bibliografia Básica
BLEGER, J. Temas de Psicologia: entrevista e grupos. São Paulo: Martins Fontes, 1988.
GIL, A.C. Sociologia geral. Salvador: Editora Atlas, 2011.
MATURANA, H. Emoções e linguagem na educação e na política. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2005.
REIS, G. A. Tecnologias de informação e comunicação aplicadas aos processos de trabalho em saúde. Betim: Curso
de Medicina da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, 2012.
Bibliografia Complementar
HARTZ, Z. M. A. & SILVA, L. M. V. (Organizadora). Avaliação em Saúde: dos modelos teóricos à prática na avaliação
de programas e sistemas de saúde. Salvador: EDUFBA; Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2005.
LODI, J.B. A entrevista: teoria e Prática. 8ª ed. São Paulo: Pioneira, 1991.
MORGAN, G.; Goldschmidt G.G. imagens da organização. São paulo: Atlas, 2002.
RUGOFF, B. Apprentice ship in thinking. Cognitive development in social context. Nova York: Oxford University press,
1990.
TAVARES, M.C. Gestão estratégica. São Paulo: Editora Atlas, 2000.
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Nome e Código do Componente Curricular:
RPC - TRÂNSITO: O paradoxo do tempo para o SAMU
Código: IMS M24

Unidade: IMS

Carga Horária: 34 h
34 h (prática)

Modalidade:
Disciplina

Função:
Básica

Natureza:
Obrigatória

Pré-requisito:
Não possui pré-requisito

Módulos de alunos:
15 (prático)

Ementa: A escrita nesta atividade assume o caráter de memória formativa e toma como dispositivo avaliativo e auto
avaliativo o Diário de bordo. Outros textos acadêmicos devem ser explorados, produzidos e comunicados, e um deles
deverá submetido para publicação /veiculação em suporte de ampla divulgação no meio acadêmico e social.

Conteúdo programático (desenvolvimento do componente curricular)
No acompanhamento do APH um diário deve ser composto com reflexões acerca de estabilização, responsabilidades
em equipes multiprofissionais e práticas em APH. Deve-se fazer referências as competências pensadas para essa
atividade bem como os procedimentos e competências vinculadas as reflexões possibilitadas pelas narrativas de
memória e experiências de formação dos mediadores de atividade.

Bibliografia Básica
BATES: Propedêutica Médica. LS Bickley e PG Szilagy, 2005. RJ: Guanabara Koogan
LÓPEZ M. Semiologia Médica: As bases do diagnóstico Clínico (2 volumes) 2001. RJ: Revinter.
PORTO, C.C. Semiologia Médica. 6ª edição, 2009, RJ: Guanabara Koogan
RUBIN.Patologia. Bases Clinicopatológicas da medicina. E. Rubin; F. Gorstein; R. Rubin et al (Editores). 4ª edição.
2010. RJ: Guanabara Koogan.
Bibliografia Complementar
BENNETT, C.J.; PLUM, F.C.. Tratado de medicina Interna, Volumes 1 e 2, Rio de Janeiro, Editora Guanabara
Koogan.3720 p. 2010. 9788535236774
DUNCAN, B. B. Medicina Ambulatorial: Condutas Clínicas em Atenção Primária. 2. ed. Porto Alegre: [s.n.], 1996. Cap.
1, p. 46-49.
GOLIN V. Condutas em urgências e emergências para o clínico. Editora ATHENEU.
MARTINS, H.S. Emergências Clínicas. 6ª edição, 2011. Editora MANOLE.
RAMOS, JR, J. Semiotécnica da observação clínica. 7ª edição, 1986. São Paulo: Sarvier.
VOLPATO, G. Bases Teóricas para Redação Científica. São Paulo: Cultura Acadêmica. Vinhedo: Scripta. 125 p.
2007. 9788598605159
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QUINTO SEMESTRE
NÚCLEO TEMÁTICO V - TANATOLOGIA E MORTE
Nome e Código do Componente Curricular:
Unidade:
GIPES – A morte e suas variantes: aspectos biopsicossociais IMS
Código: IMS M25

Carga Horária: 68 h
34 h (teórica)
34 h (prática)

Modalidade:
Disciplina

Função:
Profissionalizante

Natureza:
Obrigatória

Pré-requisito:
Não possui pré-requisito

Módulos de alunos:
45 (teórico)
15 (prático)

Ementa:
Conjunto de aprendizagens pautadas no saber fazer médico em interação com seus pares e em equipes
multiprofissionais. Os components curriculares se articulam em torno de projetos de trabalho, empreendimentos,
problemas, casos e temas que têem como objeto de análise o conhecimento médico, biopsicossocial e
multiprofissional, geralmente versando sobre a produção do cuidado e a instalação de novos espaços de produção
da Saúde desta vez no que se refere aos aspectos biopsicossociais que envolvem a morte e suas variantes.
Conteúdo programático (desenvolvimento do componente curricular)
A atividade se desenvolve através de Grupos Tutorias vinculada as Situações Didáticas do GIPES II D.
Bibliografia Básica
ALBERTS, B; JOHNSON, A; LEWIS, J; RAFF, M; ROBERTS, K; WALTER, P. Biologia molecular da célula. 5 ed. Porto
Alegre: Artmed, 2010. ISBN: 9788536302720.
ALBERTS , B. et al. Fundamentos da biologia celular. 2 ed. Porto Alegre: Artmed, 2006. ISBN: 9788536306797.
CAMPBELL, M. Bioquímica. 3. ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 2000.
JUNQUEIRA, L.C. & CARNEIRO, J. Histologia Básica. 10 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004. ISBN:
8527714027 / ISBN-13: 9788527714020.
NETTER, F.H.; HANSEN, J.T. Atlas de anatomia humana. 3. ed. Porto Alegre, RS: Artmed, 2003. 542 p. ISBN
8536302488 (broch.)

Bibliografia Complementar
BATES: Propedêutica Médica. LS Bickley e PG Szilagy, 2005. RJ: Guanabara Koogan.
DE ROBERTIS, E.M.F; HIB, J. Bases da biologia celular e molecular. 4 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.
ISBN: 9788527712033.
FAVERO, F. Medicina Legal: introdução ao estudo da Medicina Legal, identidade, traumatologia, infortunística,
tanatologia. 12.ed. Belo Horizonte: Vila Rica, 1991.
GARTNER, L.P. & HIATT, J.L. Tratado de Histologia em Cores. 3 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. ISBN:
8535223479 / ISBN-13: 9788535223477.
GLOCK, R.S.; GOLDIM, J.R. Ética profissional é compromisso social. Porto Alegre: Mundo Jovem, 2003.
GRECO, R. Medicina Legal à luz do Direito Penal e do Direito Processual Penal. 10.ed. Rio de Janeiro: Impetus,
2011.
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Nome e Código do Componente Curricular:
GEAC – De Thanatos ao Cyborg: dimensões do
saber/fazer médico
Código: IMS M26

Unidade:
IMS

Carga Horária: 68 h
34 h (teórica)
34 h (prática)

Modalidade:
Disciplina

Função:
Profissionalizante

Natureza:
Obrigatória

Pré-requisito:
Não possui pré-requisito

Módulos de alunos:
45 (teórico)
15 (prático)

Ementa:
Os GEAC's são atividades mobilizadoras de estudo em grandes ou pequenos grupos, que serão disponibilizadas para
o aprofundamento teórico-metodológico, artistico e cultural em torno de estudos que deem sustentação a formulação
de projetos, pesquisas, e atividades correlatas visando a aprendizagem e conhecimento no campo da Saúde e do
exercício da Medicina na contemporaneidade através da discussão da dimensão histórica, ética e legal do saber/fazer
médico: de Thanatos ao Cyborg.
Conteúdo programático (desenvolvimento do componente curricular)
Desenvolvimento de Projeto de Empreendimento com situações Didáticas construídas no decorrer do processo de
aprendizagem em torno da temática da Morte e do morrer. Tanatologia. Mutilação.
Bibliografia Básica
AGAMBEN, G. Homo sacer: o poder soberano e a vida nua I. Belo Horizonte: UFMG, 2002.
ARENDT, H. A condição humana. Forense, 1989.
FRANÇA, G.V. Comentários ao Código de Ética Médica. Ed. Guanabara Koogan, 2000.
GLOCK, R.S.; GOLDIM, J.R. Ética profissional e compromisso social. Porto Alegre: Mundo Jovem, 2003.
RODRIGUES, J.C. Tabu da morte. Rio de Janeiro: Achiamé, 1983.
Bibliografia Complementar
BERNARD, J. A Bioética. Editora Ática, São Paulo, 1998.
GIL, A.C. Sociologia geral. Salvador: Editora Atlas, 2011.
LE BRETON, D. Adeus ao corpo: antropologia e sociedade. 4. ed. Campinas, SP: Papirus, 2009. 240 p. ISBN
8530807243 (broch.)
ORTEGA, F. O corpo incerto. Rio de Janeiro: Garammond, 2008.
REGO, S.A. A formação ética dos médicos: saindo da adolescência com a vida (dos outros) nas mãos. Rio de Janeiro:
Fiocruz, 2003.
RODRIGUES, J.C. Tabu do corpo. 7. ed. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2006. 154 p. (Antropologia e saúde ) ISBN
857541089X.
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Nome e Código do Componente Curricular:
GEAC – Morte, mutilação e limites terapêuticos da profissão
médica
Código: IMS M27

Unidade:
IMS

Carga Horária: 136 h
68 h (teórica)
68 h (prática)

Modalidade:
Disciplina

Função:
Profissionalizante

Natureza:
Obrigatória

Pré-requisito:
Não possui pré-requisito

Módulos de alunos:
45 (teórico)
15 (prático)

Ementa:
Os GEAC's são atividades mobilizadoras de estudo em grandes ou pequenos grupos, que serão disponibilizadas para
o aprofundamento teórico-metodológico, artistico e cultural em torno de estudos que deem sustentação a formulação
de projetos, pesquisas, e atividades correlatas visando a aprendizagem e conhecimento no campo da Saúde e do
exercício da Medicina na contemporaneidade através do contato com a mutilação, com a morte e com os limites
terapêuticos da profissão médica em todos os ciclos da vida.

Conteúdo programático (desenvolvimento do componente curricular)
O desenvolvimento da atividade se dará através de Grupos Tutorias, resolução de casos, GV/GO, e entre outras
atividades, visitas guiadas ao IML para que os aprendizes tenham oportunidade de vivênciar situações de óbitos
diversos e específicos.
Bibliografia Básica
AGAMBEN, G. Homo sacer: o poder soberano e a vida nua I. Belo Horizonte: UFMG, 2002.
ARENDT, H. A condição humana. Forense, 1989.
FRANÇA, G.V. Comentários ao Código de Ética Médica. Ed. Guanabara Koogan, 2000.
GLOCK, R.S.; GOLDIM, J.R. Ética profissional e compromisso social. Porto Alegre: Mundo Jovem, 2003.
RODRIGUES, J.C. Tabu da morte. Rio de Janeiro: Achiamé, 1983.
Bibliografia Complementar
BERNARD, J. A Bioética. Editora Ática, São Paulo, 1998.
GIL, A.C. Sociologia geral. Salvador: Editora Atlas, 2011.
LE BRETON, D. Adeus ao corpo: antropologia e sociedade. 4. ed. Campinas, SP: Papirus, 2009. 240 p. ISBN
8530807243 (broch.)
ORTEGA, F. O corpo incerto. Rio de Janeiro: Garammond, 2008.
REGO, S.A. A formação ética dos médicos: saindo da adolescência com a vida (dos outros) nas mãos. Rio de Janeiro:
Fiocruz, 2003.
RODRIGUES, J.C. Tabu do corpo. 7. ed. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2006. 154 p. (Antropologia e saúde ) ISBN
857541089X.
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Nome e Código do Componente Curricular:

Unidade:
IMS

Carga Horária: 34 h
34 h (prática)

Modalidade:
Atividade - Oficina

Função:
Básica

Natureza:
Obrigatória

Pré-requisito:
Não possui pré-requisito

Módulos de alunos:
30 (prático)

OPS - Tanatalogia e Morte
Código: IMS M28

Ementa:
São espaços de produção coletiva e concreta, em torno dos grandes temas dos semestres que versam sobre os
desafios e propostas para a ciência e para a saúde de maneira em geral. As OPS tem como proposta tornar tangível
as discussões do NúcleoTemático para que possam ser usufruídos pela comunidade. Isso pode acontecer em forma
de materiais como cartilhas, vídeos, textos, blogs, projetos de cursos, etc.

Conteúdo programático (desenvolvimento do componente curricular)
As metodologias e conteúdos serão decididos durante o percurso do semestre considerando os atores escolhidos e
os cenários das práticas.
Bibliografia Básica
CARLOS, L. Guia de Perícias Médico-Legais (6ª edição), Porto, 1977.
GISBERT, C. J. A. Medicina Legal y Toxicologia (5ª edição) Barcelona: Masson, S.A., 1998.
FRANÇA, G.V. Medicina Legal. 9.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.
KINGHT, B. Forensic Pathology. (2ª edição) London: Edward Arnold, 1996.
Bibliografia Complementar
BARROS, A.J.S.; APARECIDA, N. Fundamentos de metodologia científica. Pearson (edição digital).
VOLPATO, G. Bases Teóricas para Redação Científica. São Paulo: Cultura Acadêmica. Vinhedo: Scripta. 125 p.
2007.
VOLPATO, G. Dicas para Redação Científica. Botucatu. 84 p. 2008.
VOLPATO, G. Publicação Científica. São Paulo: Cultura Acadêmica. 125 p. 2008.
SANTOS, J.; FILHO, D.P. Metodologia Científica. Cengage Learning. 272 p. 2012.
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Nome e Código do Componente Curricular:
RPC - Intertextualidade em Saúde: Relatórios/
Registros/Diários
Código: IMS M29

Unidade:
IMS

Carga Horária: 34 h
34h (prática)

Modalidade:
Atividade- Exposição

Função:
Básica

Natureza:
Obrigatória

Pré-requisito:
Não possui pré-requisito

Módulos de alunos:
30 (prático)

Ementa:
A escrita nesta atividade assume o caráter de memória formativa e toma como dispositivo avaliativo e auto avaliativo o
Portfólio. Outros textos acadêmicos devem ser explorados, produzidos e comunicados, e um deles deverá ser
produzido para submissão em em suporte de ampla divulgação no meio acadêmico e social, então ao ir
documentando a vida com uma Intertextualidade em Saúde através da producão de : Relatórios/ Registros/Diários/
PTS, Relato de Visita e Entrevistas. Momento onde o aprendiz estará produzindo um item de seu percurso de
Trabalho de Conclusão de Curso.
Conteúdo programático (desenvolvimento do componente curricular)
O desenvolvimento da atividade é referenciada na imersão nos campos de prática com base na etnopesquisa critica
e multirreferencial.
Bibliografia
Bibliografia Básica
ARIÈS, P. (1977). História da morte no Ocidente: da Idade Média aos nossos dias. Rio de Janeiro: Francisco Alves.
BARBOSA, J.Org).Multirreferencialidadee nas ciências e na educação.São Carlos:Editora da UFSCar,1998.
DONNANGELO, M.C.F. & PEREIRA, L. Saúde e sociedade. São Paulo: Duas Cidades, 1976.
VOLPATO, G. Bases Teóricas para Redação Científica. São Paulo: Cultura Acadêmica. Vinhedo: Scripta. 125 p.
2007.
Bibliografia Complementar
BARBIER, R. A pesquisa ação. Brasília: Liber Livro, 2011.
Etnopesquisa crítica / etnopesquisa‐formação. Brasília: Liber Livro, 2007.
LISPECTOR, Clarice, (1978). Um sopro de vida. Rio de Janeiro: Nova Fronteira.
MACEDO, R. S. Etnopesquisa Crítica – Etnopesquisa – Formação – Série. Brasil: Liber Livro, 2006.
MACEDO,R.S.;PIMENTEL,A.;GALEFFI,D.Umrigoroutro:sobreaquestãodaqualidadeda
pesquisaqualitativa.Salvador:EDUFBA,2009
NAJMANOVICH, D. O sujeito encarnado. São Paulo: DP&A, 2001.
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NÚCLEO TEMÁTICO VI - CUIDADO E ATENÇÂO INTEGRAL A PESSOAS
VIVENDO COM DOENÇAS PREVALENTES E ESPECÍFICAS
Nome e Código do Componente Curricular:
Unidade:
GEAC – Conduta diagnóstica e terapêutica nas doenças IMS
transmissíveis
Código: IMS M32
Modalidade:
Função:
Disciplina
Profissionalizante
Pré-requisito:
Não possui pré-requisito

Carga Horária: 102 h
34 (teórica)
68 (prática)
Natureza:
Obrigatória

Módulos de alunos:
45 (teórico)
15 (prático)

Ementa:
Os Grupos de Estudos Acadêmicos (GEAC) são atividades mobilizadoras de estudo em grandes ou pequenos
grupos, que serão disponibilizadas para o aprofundamento teórico-metodológico, artístico e cultural em torno de
estudos que dêem sustentação a formulação de projetos, pesquisas, e atividades correlatas visando à aprendizagem
e conhecimento no campo da Saúde e do exercício da Medicina na contemporaneidade. Conduta diagnóstica e
terapêutica em doenças transmissíveis.
Conteúdo programático (desenvolvimento do componente curricular)
Atividade que se desenvolverá através de grupos tutoriais na modalidade de unidades didáticas e situações
problemas vinculadas ao Projeto de empreendimento do GIPES XI
Bibliografia Básica
FARIA, J.L. Patologia especial com aplicações clínicas. 2. ed., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
c1999. 687 p. ISBN 8527705206 (broch.)
FOCACCIA R. Tratado de Infectologia. 3°ed. São Pa ulo: Atheneu, 2005.
GOODMAN, L.S.; GILMAN, A.G.; BRUNTON, L.L. As bases farmacológicas da terapêutica. 12. ed. Porto Alegre, RS:
McGraw-Hill: Artemed, 2012. xxvi, 2079 p.
JORGE, A.O.C. Princípios da Microbiologia e Imunologia. Ed. Santos. 2005.
Bibliografia Complementar
ANTUNES, L. J. Imunologia Básica. Livraria Atheneu, São Paulo. 1985.
NUNES P, BUENO JR e NARDI AE. Psiquiatria e Saúde mental - São Paulo: Editora Atheneu, 1996.COURA, J. R.
Dinâmica das doenças infecciosas e parasitárias, 2ª Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.
PORTH, C.; MATFIN, G.; VECCHI, A. Fisiopatologia. 8. ed. Rio de Janeiro , RJ: Guanabara Koogan, 2010. 2v. ISBN
9788527716710 (enc.)
ROBBINS &CONTRAN' Fundamentos de patologia: bases patológicas das doenças. 7.ed. Rio de Janeiro: Elsevier
2006. 829 p.
RUBIN, E. Patologia: bases clinicopatológicas da medicina. 4. ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, c2006. xi,
1625 p.
REY, L. Bases da Parasitologia Médica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 2002. ISBN 8527706938 ABBAS, A.K.;
LICHTMAN, A.H. Imunologia Básica. Elsevier. 2007.
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Nome e Código do Componente Curricular:
GEAC – Organização dos processos de trabalho no SUS
Código: IMS M33

Unidade:
IMS

Carga Horária: 68 h
34 (teórica)
34 (prática)

Modalidade:
Disciplina

Função:
Profissionalizante

Natureza:
Obrigatória

Pré-requisito:
Não possui pré-requisito

Módulos de alunos:
45 (teórico)
15 (prático)

Ementa:
Os Grupos de Estudos Acadêmicos (GEAC) são atividades mobilizadoras de estudo em grandes ou pequenos
grupos, que serão disponibilizadas para o aprofundamento teórico-metodológico, artístico e cultural em torno de
estudos que dêem sustentação à formulação de projetos, pesquisas, e atividades correlatas visando à aprendizagem
e conhecimento no campo da Saúde e do exercício da Medicina na contemporaneidade conhecendo e tornando-se
usuário de sistemas e dispositivos tecnológicos de organização dos processos de trabalho no SUS.

Conteúdo programático (desenvolvimento do componente curricular)
Grupos tutoriais e Situações didáticas realizadas nas Unidades de Saúde para vivências de conhecimento e
empoderamento em se tratando do Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS, Pacto de Gestão, Processos e
Práticas do Monitoramento e avaliação da gestão do SUS, Termo de Compromisso de Gestão e seus anexos.
Portaria GM nº 699, de 30 de março de 2006. Conhecimento das seguintes ferramentas de aprendizagem em elearning: BIOAS. UNA-SUS- TELE-MEDICINA.
Bibliografia
CAMPOS, G.W.S.; MINAYO, M.C.S. et al. Tratado de Saúde Coletiva. 2ª Ed. São Paulo-Rio de Janeiro: Hucitec/
Editora Fiocruz; 2012.
GERSCMAN, S; VIANA, M.L.W. A Miragem da Pós Modernidade: democracia e políticas sociais no contexto da
globalização. Rio de Janeiro: Fiocruz, 1997.
GIAIMO, S. Markets and Medicine. Michigan: University of Michigan Press, 2002.
GIOVANELLA, L. et al. Políticas e Sistema de Saúde no Brasil. 2 Ed. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz; 2012.
Bibliografia Complementar
CAMPOS, G.W.S. Reforma da reforma: repensando a saúde. Ed. Hucitec, São Paulo, 1992, p. 131-212.
MACHADO, C.V. et al. (Org). Políticas de Saúde no Brasil: continuidades e mudanças. Rio de Janeiro: Editora
Fiocruz; 2012.
MENDES, E.V. As redes de atenção à saúde. 2 ed. Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde, 2011.
OCKE-REIS, C. SUS: o desafio de ser único. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz; 2012.
PAIM, J. S. Reforma Sanitária Brasileira: contribuições para a compreensão e crítica. Salvador: Edufba, 2008.
PAIM, J.S.; ALMEIDA-FILHO, N. Saúde Coletiva: teoria e prática. Rio de Janeiro: Medbook, 2014.
SANTOS, N. R; AMARANTE, P.D. Gestão Pública e Relação Público Privado na Saúde. Rio de Janeiro: CEBES,
2011.
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Nome e Código do Componente Curricular:
Unidade:
GIPES – Elementos estruturantes do fazer médico nas IMS
doenças crônicas
Código: IMS M30
Modalidade:
Função:
Disciplina
Profissionalizante
Pré-requisito:
Não possui pré-requisito

Carga Horária: 102 h
34 h(teórica)
68 h(prática)
Natureza:
Obrigatória

Módulos de alunos:
45 (teórico)
5 (prático)

Ementa:
Conjunto de aprendizagens pautadas no saber fazer médico em interação com seus pares e em equipes
multiprofissionais. Componentes curriculares que se articulam em torno de projetos de trabalho, empreendimentos,
problemas, casos e temas que têm como objeto de análise o conhecimento médico, biopsicossocial e
multiprofissional, geralmente versando sobre a produção do cuidado e a instalação de novos espaços de produção da
Saúde. Elementos estruturantes do fazer médico: propedêutica, diagnóstico e terapêutica de doenças crônicas.

Conteúdo programático (desenvolvimento do componente curricular)
Grupos tutoriais sugeridos na modalidade de Projeto de empreendimento em diferentes serviços de saúde. Atuação
prática de atendimento em ambulatório e acompanhamento clínico em torno dos elementos estruturantes do fazer
médico que envolvam situações de prevenção, diagnóstico e terapêutica de doenças crônicas.
Bibliografia Básica
ALMEIDA,D.R.; MUCCINI,A.R.; FONSECA,CV.; FACCO,SR.– Dor: fisiopatologia e aspectos clínicos-terapêuticos.
Rev. Medica HSVP, P. Fundo, 4(9):29-34, 1992.
AUSIELLO, D; GOLDMAN, L. CECIL Tratado de Medicina Interna. 23ª edição (2 volumes). Editora Elservier.
GUYTON, Arthur C.; HALL, John E. Tratado de fisiologia médica. 11. ed. Rio de Janeiro (RJ): Elsevier, c2006. 973 p.
ISBN 8535216417.
CAMPOS, G.W.S.; MINAYO, M.C.S. et al. Tratado de Saúde Coletiva. 2ª Ed. São Paulo-Rio de Janeiro: Hucitec/
Editora Fiocruz; 2012.
Bibliografia Complementar
Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes: 2014-2015/Sociedade Brasileira de Diabetes; [organização José
Egidio Paulo de Oliveira, Sérgio Vencio]. – São Paulo: AC Farmacêutica, 2015.
MINISTÉRIO DA SAÚDE/SNABS/ENSP. Curso Básico em Vigilância Epidemiológica. Cidade, 2001.
PAIM, J. S.; ALMEIDA-FILHO, N. Saúde Coletiva: Teoria e Prática. Rio de Janeiro: MedBook, 2014.
SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA; Sociedade Brasileira de Hipertensão; Sociedade Brasileira de
Nefrologia. VI diretrizes brasileiras de hipertensão. Arq Bras Cardiol 2010; 95(1 Suppl 1):1-51.
TEIXEIRA, C.F, SOLLA, J.J.S.P. Modelos de atenção à saúde: promoção, vigilância e Saúde da Família. Salvador:
Edufba, 2006.
TON, A.C.; HALL, J.E. Fisiologia humana e mecanismos das doenças. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
1998. ISBN: 8527704420.
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Nome e Código do Componente Curricular:
GIPES – Projeto de vida com portadores de doenças
específicas
Código: IMS M31
Modalidade:
Disciplina
Pré-requisito:
Não possui pré-requisito

Unidade:
IMS

Carga Horária: 102 h
34 h (teórica)
68 h (prática)

Função:
Profissionalizante
Módulos de alunos:
45 (teórico)
15 (prático)

Natureza:
Obrigatória

Ementa:
Conjunto de aprendizagens pautadas no saber fazer médico em interação com seus pares e em equipes
multiprofissionais. Atividades curriculares que se articulam em torno de projetos de trabalho, empreendimentos,
problemas, casos e temas que têm como objeto de análise o conhecimento médico, biopsicossocial e
multiprofissional, geralmente versando sobre a produção do cuidado e a instalação de novos espaços de produção da
Saúde. Alta prevalência,fatores de risco e os principais determinantes sociais de saúde para estabelecimento do
Projeto de vida com portadores de doenças especificas.
Conteúdo programático (desenvolvimento do componente curricular)
Grupos tutoriais organizados através de situações didáticas específicas a desenvolver-se em diferentes contextos
populacionais envolvendos estabelecimento de projeto de vida com pessoas vivendo com doenças especificas.
Estudo de prevalẽncia e fatores de risco, DSS.
Bibliografia Básica
BARATA, R. B. Como e Por que as Desigualdades Sociais Fazem Mal à Saúde. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2009.
BOURDIEU, P. A Miséria do Mundo. Petrópolis: Editora Vozes, 2003.
BRASIL. Ministério da saúde. Relatório Final da Comissão Nacional sobre Determinantes Sociais da Saúde (CNDSS).
As causas sociais das iniquidades em Saúde no Brasil, 2008.
GIL, A.C. Sociologia geral. Salvador: Editora Atlas, 2011.
Bibliografia Complementar
CASTEL, R. As metamorfoses da questão social: uma crônica do salário. Petrópolis: Vozes,1998.
CAMPOS, G.W.S.; MINAYO, M.C.S. et al. Tratado de Saúde Coletiva. 2ª Ed. São Paulo-Rio de Janeiro: Hucitec/
Editora Fiocruz; 2012.
CEBES (Centro Brasileiro de Estudos de Saúde) (2009). Determinação Social da Saúde. Saúde em Debate, v.33,
n.83.
PAIM, J. S.; ALMEIDA-FILHO, N. Saúde Coletiva: Teoria e Prática. Rio de Janeiro: MedBook, 2014.
CASTEL, R. As metamorfoses da questão social: uma crônica do salário. Petrópolis: Vozes,1998.
CAMPOS, G.W.S.; MINAYO, M.C.S. et al. Tratado de Saúde Coletiva. 2ª Ed. São Paulo-Rio de Janeiro: Hucitec/
Editora Fiocruz; 2012.
CEBES (Centro Brasileiro de Estudos de Saúde) (2009). Determinação Social da Saúde. Saúde em Debate, v.33,
n.83.
VALLA V.V.; STOTZ E.N.; ALGEBAILE E.B. Para compreender a pobreza no Brasil. Rio de Janeiro: Contraponto,
2005.
PAIM, J. S.; ALMEIDA-FILHO, N. Saúde Coletiva: Teoria e Prática. Rio de Janeiro: MedBook, 2014.
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Nome e Código do Componente Curricular:
Unidade:
OPS - Cuidado e atençâo a portadores de doenças raras e IMS
específicas
Código: IMS M34
Modalidade:
Função:
Atividade- Oficina
Profissionalizante
Pré-requisito:
Não possui pré-requisito

Carga Horária: 34 h
34 h (prática)

Natureza:
Obrigatória

Módulos de alunos:
30 (prático)

Ementa:
São espaços de produção coletiva e concreta, em torno dos grandes temas dos semestres que versam sobre os
desafios e propostas para a ciência e para a saúde de maneira em geral. As Oficinas de Produção em Saúde tem
como proposta tornar tangível as discussões do Núcleo temático para que possam ser usufruídos pela comunidade.
Isso pode acontecer em forma de materiais como cartilhas, vídeos, textos, blogs, projetos de cursos, etc. Neste caso
para uma interação comunitária realizar-se-ão práticas através das abordagens e promoção da saúde em grupos
orgânicos e comunitários que mantém contato com pessoas vivendo com doenças raras ou específicas.
Conteúdo programático (desenvolvimento do componente curricular)
Atividade a se desenvolver através de Projetos comunitários em diferentes contextos populacionais envolvendo
atendimento a pessoas e/ou instituições que convivam com doenças raras e/ou especificas.
Bibliografia
AYRES JRCM, FRANÇA JUNIOR I, CALAZANS GJ, SALETTI FILHO HC. O conceito de vulnerabilidade e as práticas
de saúde: novas perspectivas e desafios. In: Czeresnia D, Freitas CM. Promoção da saúde: conceitos, reflexões,
tendências. Rio de Janeiro: Fiocruz; 2003. p. 117-39.
BARCHIFONTAINE, C.P.; ZOBOLI, E.L.C.P. Bioética, Vulnerabilidade e Saúde. São Paulo: Editora Ideias e Letras,
2007.
SCHMIDT, R. A. C. A questão ambiental na promoção da saúde: uma oportunidade de ação multiprofissional sobre
doenças emergentes. Physis, Rio de Janeiro, v. 17, n. 2, p. 373-392, 2007.
MINISTÉRIO DA SAÚDE. Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras, aprova as Diretrizes
para Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Brasília, 2014.
Bibliografia Complementar
ALMEIDA FILHO, N.; ROUQUAYROL, M.Z. Introdução à epidemiologia. 4. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro, RJ: Medsi:
Guanabara
Koogan,
2006.
282
p.
ISBN
8527711876
(broch.)
CHARLES, A. JANEWAY, JR.; PAUL, TRAVERS; MARK, W.; MARK, J. S. Imunobiologia – O sistema immune na
saúde e na doença. 6 ed. Artmed, 2007.
MINISTÉRIO DA SAÚDE/SNABS/ENSP. Curso Básico em Vigilância Epidemiológica. Cidade, 2001.
TEIXEIRA, C.F, SOLLA, J.J.S.P. Modelos de atenção à saúde: promoção, vigilância e Saúde da Família. Salvador:
Edufba, 2006.
TEIXEIRA, Elizabeth. Práticas educativas em grupo com uma tecnologia socioeducativa: vivências na Ilha de
Caratateua, Belém. Esc. Anna Nery [online]. 2007, vol.11, n.1, pp. 155-159.
WARREN L.; ERNEST, J. Microbiologia Médica e Imunologia. 7 ed. Artmed, 2005.
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Nome e Código do Componente Curricular:
Unidade:
RPC - Doenças crônicas, saúde mental e saúde do cuidador IMS
Código: IMS M35

Carga Horária: 34 h
34 h (prática)

Modalidade:
Disciplina

Função:
Profissionalizante

Natureza:
Obrigatória

Pré-requisito:
Não possui pré-requisito

Módulos de alunos:
30 (prático)

Ementa:
A escrita nesta atividade assume o caráter de memória formativa e toma como dispositivo avaliativo e auto avaliativo o
Portfólio. Outros textos acadêmicos devem ser explorados, produzidos e comunicados, e um deles deverá ser
submetido para publicação /veiculação em suporte de ampla divulgação no meio acadêmico e social. Entrevistas para
exercício de escuta qualificada no SUS: no sentido de ouvir o que diz quem produz cuidado quando se trata de
doenças crônicas saúde mental e outros agravos de menor potencial reversível.

Conteúdo programático (desenvolvimento do componente curricular)
Atividade a se desenvolver através de grupos tutoriais que privilegie imersões e entrevistas com profissionais e
usuários do Hospital Psiquiátrico Afrânio Peixoto . Etnopesquisa História de vida. Narrativas.e Memória.
Bibliografia
CECÍLIO, LCO. As Necessidades de Saúde como Conceito Estruturante na Luta pela Integralidade e Equidade na
Atenção em Saúde In: MATTOS, R. & PINHEIRO, R.(orgs.) Os Sentidos da Integralidade na Atenção e no Cuidado.
São Paulo-Rio de Janeiro, Hucitec/IMS, 2001, pp 113-126.
FRANCO, TB e MAGALHÃES, JR.; Atenção Secundária e a Organização das Linhas de Cuidado In: MERHY et al. O
Trabalho em Saúde: olhando e experienciando o SUS no cotidiano; São Paulo:Hucitec, 2003.
KAPLAN, H. I.; SADOCK, B. J.; GREBB, J. A. Compêndio de Psiquiatria: Ciências do Comportamento e Psiquiatria
Clínica. 7 ed. Porto Alegre: ArtMed, 1997.
NUNES P, BUENO JR e NARDI AE. Psiquiatria e Saúde mental - São Paulo: Editora Atheneu, 1996.
WORLD HEALTH ORGANIZATION. Classificação de transtornos mentais e de comportamento da CID-10. Porto
Alegre: Artes Médicas, 1993.
Bibliografia Complementar
KAPLAN, HAROLD. Tratado de psiquiatra. Vol. 1,2, e 3. Ed. Artmed. 1999.
LEFÉVRE, F. – “A Função Simbólica das Medicações”. Ver. De Saúde Pública, São Paulo, 17:500-3,1983.
NUNES P, BUENO JR e NARDI AE. Psiquiatria e Saúde mental - São Paulo: Editora Atheneu, 1996.
OCKE-REIS, C. SUS: o desafio de ser único. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz; 2012.
PAIM, J. S. et al. O sistema de saúde brasileiro: história, avanços e desafios. The Lancet, Série Saúde no Brasil 1:1131, 2011.
TABORDA JGV, PRADO-LIMA P e BUSNELLO ED. Rotinas em psiquiatria. Porto Alegre: Artes Médicas, 1995.
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SÉTIMO SEMESTRE
NÚCLEO TEMÁTICO VII - SAÚDE DA PESSOA IDOSA
Nome e Código do Componente Curricular:
GIPES
– Envelhecimento: aspectos psicossociais
indicadores de saúde
Código: IMS M36

Unidade: IMS

Carga Horária: 68 h
34 h (teórica)
34 h (prática)

Modalidade:
Disciplina

Função:
Profissionalizante

Natureza:
Obrigatória

Pré-requisito:
Não possui pré-requisito

Módulos de alunos:
45 (teórico)
15 (prático)

e

Ementa: Conjunto de aprendizagens pautadas no saber fazer médico em interação com seus pares e em equipes
multiprofissionais. Componentes curriculares que se articulam em torno de projetos de trabalho, empreendimentos,
problemas, casos e temas que têm como objeto de análise o conhecimento médico, biopsicossocial e
multiprofissional, geralmente versando sobre a produção do cuidado e a instalação de novos espaços de produção
da Saúde através da discussão dos aspectos psicossociais do envelhecimento e principais indicadores de saúde da
pessoa idosa.
Conteúdo programático (desenvolvimento do componente curricular)
O componente curricular se desenvolve através de grupos tutoriais e projetos comunitários com referencia no
território. As visitas domiciliares e vivências nas comunidades atendidas pelo programa de saúde da família buscam
uma integração com os elementos psicossociais que interferem na funcionalidade e saúde do idoso. O levantamento
da situação de saúde com seus principais indicadores permitirá ao aluno vivenciar in loco os determinantes de saúde
da pessoa idosa e as premissas legais descritas no estatuto do idoso.
Bibliografia básica
AROUCA, S. O dilema preventivista: contribuição para compreensão e crítica da Medicina Preventiva. Rio de Janeiro:
Editora Fiocruz, 2003.
BARROS, M. M. L. Velhice ou terceira idade? Estudos antropológicos sobre identidade, memória e política. Rio de
Janeiro: Fundação Getulio Vargas, 1998.
BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE. Envelhecimento e saúde da pessoa idosa. Brasília, Ministério da saúde,2006.
BRASIL. Ministério da Saúde.Política Nacional de Promoção da Saúde . Brasília: Ministério da Saúde. Aprovada pela
Portaria n° 687 de 30 de março de 2006a.
Bibliografia Complementar
CARVALHO FILHO, E. T. E.; PAPALÉO NETTO, M. Geriatria: Fundamentos, Clínica e Terapêutica – 2ª ed – Atheneu
– São Paulo – 2006.
FREITAS, E. V., PY, L., CANÇADO, F. A. X., DOLL, J., GORZONI, M. L. Tratado de geriatria e erontologia. 2ª ed. Rio
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.
PAPALÉO NETTO, M. Tratado de Gerontologia. Atheneu, 2ª edição, 2007.
PAPALÉO NETTO, M. Gerontologia: a velhice e o envelhecimento em visão globalizada – Atheneu – São Paulo –
1996.
PINHEIRO, R. Estatuto do Idoso Comentado. Campinas: LNZ, 2006.
ZIMERMAN, G. I. Velhice: Aspectos biopsicossociais. Porto Alegre: Artmed, 2000.
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Nome e Código do Componente Curricular:
Unidade: IMS
GIPES – Idosos: aspectos clínicos, fisiopat. e terap. de agr.
prevalentes
Código: IMS M37
Modalidade:
Função:
Disciplina
Profissionalizante
Pré-requisito:
Não possui pré-requisito

Carga Horária: 136 h
34 h (teórica)
102 h (prática)
Natureza:
Obrigatória

Módulos de alunos:
45 (teórico)
15 (prático)

Ementa: Conjunto de aprendizagens pautadas no saber fazer médico em interação com seus pares e em equipes
multiprofissionais. Os componentes curriculares se articulam em torno de projetos de trabalho, empreendimentos,
problemas, casos e temas que têm como objeto de análise o conhecimento médico, biopsicossocial e
multiprofissional, geralmente versando sobre a produção do cuidado e a instalação de novos espaços de produção
da Saúde através da discussão da história clínica, exame físico, conhecimento fisiopatológico e terapêutica dos
agravos prevalentes da pessoa idosa.
Conteúdo programático (desenvolvimento do componente curricular)
O componente curricular se desenvolve através de visitas domicialiares e atendimentos individuais sob supervisão,
em unidades de saúde da família com práticas voltadas para anamnese e exame físico do idoso e discussões em
grupo sobre o conhecimento fisiopatológico e terapêutico no idoso.
Bibliografia Básica
BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE. Envelhecimento e saúde da pessoa idosa. Brasília, Ministério da saúde, 2006.
CARVALHO FILHO, E. T. E.; PAPALÉO NETTO, M. Geriatria: Fundamentos, Clínica e Terapêutica – 2ª ed – Atheneu
– São Paulo – 2006.
FREITAS, E. V., PY, L., CANÇADO, F. A. X., DOLL, J., GORZONI, M. L. Tratado de geriatria e gerontologia. 2ª ed. Rio
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.
VIEIRA, E. B. Manual de gerontologia: um guia teórico-prático para profissionais, cuidadores e familiares. 2ª ed. Rio
de Janeiro: Revinter, 2004.
Bibliografia Complementar
CALDAS CP (org.), A Saúde do Idoso: a arte de cuidar, Editora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro/UnATI,
Rio de Janeiro, 1998.
CUNHA UGV, Leduc Mms, Lanna CCD. “Incontinência Urinária no Idoso Hospitalizado: Um problema médico
esquecido”. Geriatria em Síntese, 1: 7-9, 1988.
GUIMARÃES RM, “O Que é Geriatria”, in Guimarães RM, Cunha UGV(eds.), Sinais e Sintomas em Geriatria,
Revinter, 1-5, Rio de Janeiro, 1989
MINISTÉRIO DA SAÚDE. Agência Nacional de Saúde Suplementar. Plano de Cuidado para Idosos na Saúde
Suplementar.
PAPALÉO NETTO, M. Gerontologia: a velhice e o envelhecimento em visão globalizada – Atheneu – São Paulo –
1996.
TAVARES, A. Compêndio de Neuropsiquiatria Geriátrica – Guanabara Koogan – Rio de Janeiro – 2005.
ZIMERMAN, G. I. Velhice: Aspectos biopsicossociais. Porto Alegre: Artmed, 2000.
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Nome e Código do Componente Curricular:
GEAC Bases
biológicas,
moleculares
e
imunológicas
envelhecimento
Código: IMS M38
Modalidade:
Disciplina
Pré-requisito:
Não possui pré-requisito

Unidade: IMS

Carga Horária: 102h
34 h (teórica)
68 h (prática)

Função:
Básica

Natureza:
Obrigatória

do

Módulos de alunos:
45 (teórico)
15 (prático)

Ementa: atividades mobilizadoras de estudo em grandes ou pequenos grupos, que serão disponibilizadas para o
aprofundamento teórico-metodológico, artistico e cultural em torno de estudos que deem sustentação a formulação de
projetos, pesquisas, e atividades correlatas visando a aprendizagem e conhecimento no campo da Saúde e do
exercício da Medicina na contemporaneidade, neste caso serão examinadas as bases biológicas, moleculares,
genéticas e imunológicas do envelhecimento.

Conteúdo programático (desenvolvimento do componente curricular)
As mudança dos principais sistemas do organismo humano e seus determinantes (ênfase nos sistemas imunológico,
endócrino-metabólico, músculo-esquelético, cardiovascular e nervoso) serão trabalhadas conceitualmente através de
oficinas, grupos tutoruais e problematização de casos, de forma integrada com GIPES que compõem o Núcleo
Temático de Saúde da Pessoa Idosa.
Bibliografia Básica
ANTUNES, L. J. Imunologia Básica. Livraria Atheneu, São Paulo. 1985.
FREITAS, E. V., PY, L., CANÇADO, F. A. X., DOLL, J., GORZONI, M. L. Tratado de geriatria e gerontologia. 2ª ed. Rio
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.
GILBERT. Developmental Biology. 5 nd ed., Sinauer Associates, Inc. Sunderland, USA, 1997.
JAWETZ, E. Microbiologia Médica. Editora Guanabara Koogan - 18ª ed., 1991.
Bibliografia Complementar
BATES: Propedêutica Médica. LS Bickley e PG Szilagy, 2005. RJ: Guanabara Koogan
LÓPEZ M. Semiologia Médica: As bases do diagnóstico Clínico (2 volumes) 2001. RJ: Revinter.
FREITAS, E.V.; PY, L.; CANÇADO, F.A.X.; DOLL, J.; GORZONI, M.L. Tratado de Geriatria e Gerontologia.
Guanabara Koogan, 2ª edição, 2006.
VERAS RP (org.), Terceira Idade – Um envelhecimento digno para o cidadão do futuro, Relume-Dumará/UnATI, Rio
a
de Janeiro, (2 . ed.)1995.
VERAS RP (org.), Terceira Idade – Desafios para o terceiro milênio, Relume-Dumará/UnATI, Rio de Janeiro, 1997.
VIEIRA, E. B. Manual de gerontologia: um guia teórico-prático para profissionais, cuidadores e familiares. 2ª ed. Rio
de Janeiro: Revinter, 2004.
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Nome e Código do Componente Curricular:
OPS - Saúde da pessoa idosa
Código: IMS M39

Unidade: IMS

Carga Horária: 34 h
34 h (prática)

Modalidade:
Atividade- Oficina

Função:
Profissionalizante

Natureza:
Optativa

Pré-requisito:
Não possui pré-requisito

Módulos de alunos:
30 (prático)

Ementa:
São espaços de produção coletiva e concreta, em torno dos grandes temas dos semestres que versam sobre os
desafios e propostas para a ciência e para a saúde de maneira em geral. As OPS tem como proposta tornar tangíveis
as discussões do Nucléo temático para que possam ser usufruídas pela comunidade. Isso pode acontecer em forma
de materiais como cartilhas, vídeos, textos, blogs, projetos de cursos, projetos de naturezas diversas, etc.

Conteúdo programático (desenvolvimento do componente curricular)
Oficina de formulação de Projetos visando a criação e instrumentalização de ferramentas e repósitórios tecnólogicos
do/para o curso de Medicina , dando ênfase ao de Portfólio Online e MadCine: o blog.

Bibliografia Básica
MATURANA, H. Emoções e linguagem na educação e na política. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2005.
MEIRIEU, p. Aprender sim, mas como? 7. ed.porto Alegre: Artes Médicas, 1998.
MINTZBERG, H.; AHLSTRAND, B.; LAMPEL, J. Safári de estratégia. Porto Alegre: Artmed-Bookman, 2000.
MORGAN, G.; GOLDSCHMIDT, G.G. imagens da organização. São Paulo: Atlas, 2002.
NOVAES, H. M. D. Epidemiologia e avaliação em serviços de atenção médica: novas tendências na pesquisa.
Cadernos de Saúde Pública, v. 12, Suplemento 2, p.
Bibliografia Complementar
GIL, A.C. Sociologia geral. Salvador: Editora Atlas, 2011.
GRAZZINELLI, M.F; REIS, DC; MARQUES, R.C. (Orgs.). Educação em Saúde: teoria, método e imaginação. Belo
Horizonte: UFMG, 2006.
PERRENOUD, p. Avaliação: da excelência à regulação das aprendizagens - entre duas lógicas. porto Alegre: Artes
Médicas, 1999.
REIS, G. A. Tecnologias de informação e comunicação aplicadas aos processos de trabalho em saúde. Betim: Curso
de Medicina da Pontifícia Universidade Católica deMinas Gerais, 2012.
REGO,T.C. Vygotsky: uma perspectiva histórico-cultural da educação. Rio de Janeiro: Vozes, 1995.
RUGOFF, B. Apprentice ship in thinking cognitive development in social context. Nova York: Oxford University press,
1990.

156

Nome e Código do Componente Curricular:
RPC – Planos terapêuticos de idosos em contextos de
produção de saúde
Código: IMS M40
Modalidade:
Disciplina

Unidade: IMS

Carga Horária: 34 h
34 (prática)

Função:
Profissionalizante

Natureza:
Obrigatória

Pré-requisito:
Não possui pré-requisito

Módulos de alunos:
15 (prático)

Ementa:
A escrita nesta atividade assume o caráter de memória formativa e toma como dispositivo avaliativo e auto avaliativo
o Portfólio. Outros textos acadêmicos devem ser explorados, produzidos e comunicados, e um deles deverá ser
aceito para publicação /veiculação em suporte de ampla divulgação no meio acadêmico e social. Planos terapêuticos
individuais e coletivos a partir do raciocínio clínico e epidemiológico em contextos variados de produção de saúde da
pessoa idosa.

Conteúdo programático (desenvolvimento do componente curricular)
O registro dos planos de cuidado será realizado através de formulários específicos, utilizando os instrumentos
adequados para avaliação da funcionalidade e diagnóstico de problemas prevalentes no idoso. O resgistro de todas
atividades do núcleo temático poderá incluir textos, registros fotográficos e vídeos de idosos da comunidade ou
através da imersão no Centro de Convivência do Idoso de Vitória da Conquista.
Bibliografia Básica
ADAMS, A. A câmera. São Paulo: SENAC, 1999-2000.
ADAMS, A. O negativo. São Paulo: SENAC, 1999-2000.
AUMONT, J. O olho interminável. São Paulo. Cosac & Naify, 2004.
GURAN, M. Linguagem fotográfica e informação. 1.ed. Rio de Janeiro: Rio Fundo, 2014.
MACHADO, A. A ilusão especular. São Paulo, Brasiliense, 1979.
Bibliografia Complementar
FREITAS, E. V., PY, L., CANÇADO, F. A. X., DOLL, J., GORZONI, M. L. Tratado de geriatria e gerontologia. 2ª ed. Rio
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.
GILBERT. Developmental Biology. 5 nd ed., Sinauer Associates, Inc. Sunderland, USA,1997.
GURAN, Milton. Linguagem fotográfica e informação. 1.ed. Rio de Janeiro: Rio Fundo, 2014.
PAPALÉO NETTO, M. Gerontologia: a velhice e o envelhecimento em visão globalizada – Atheneu – São Paulo –
1996.
VIEIRA, E. B. Manual de gerontologia: um guia teórico-prático para profissionais, cuidadores e familiares. 2ª ed. Rio
de Janeiro: Revinter, 2004.
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OITAVO SEMESTRE
NUCLEO TEMÁTICO VIII - COLETIVOS NA SAÚDE E EQUIDADE DO CUIDADO
Nome e Código do Componente Curricular:
Unidade: IMS
GEAC
– Grupos populacionais e enfrentamento das
iniquidades em saúde
Código: IMS M43

Carga Horária: 102 h
34 h (teórica)
68 h (prática)

Modalidade:
Disciplina

Natureza:
Obrigatória

Função:
Profissionalizante

Pré-requisito:
Não possui pré-requisito

Módulos de alunos:
45 (teórico)
15 (prático)
Ementa: atividades mobilizadoras de estudo em grandes ou pequenos grupos, que serão disponibilizadas para o
aprofundamento teórico-metodológico, artistico e cultural em torno de estudos que deem sustentação a formulação de
projetos, pesquisas, e atividades correlatas visando a aprendizagem e conhecimento no campo da Saúde e do
exercício da Medicina na contemporaneidade, nesse caso para que se possa fazer o enfrentamento das iniquidades
em saúde de grupos populacionais vulneráveis a exemplo de negros, quilombolas, LGBT, ciganos, campo, em
situação de rua, entre outros.

Conteúdo programático (desenvolvimento do componente curricular)
Serão desenvolvidas situações didáticas específicas junto aos grupos populacionais relacionados, estudo das
políticas e normativos específicos; Consultórios de Rua; Grupos de escuta e análise de situação de saúde junto ao
SUAS e CRAS do Municipio.
Bibliografia Básica
GIL, A.C. Sociologia geral. Salvador: Editora Atlas, 2011.
ARCHER, M. Arte Contemporânea: uma história concisa. Tradução Alexandre Krug e Valter Lellis Siqueira. São
Paulo: Martins Fontes, 2001.
BLASCO, P. Cinema para o estudante de medicina: um recurso afetivo/efetivo na educação humanística. Rev. bras.
educ. med. 2005; 29(2).
DUARTE, Jr J.F. Por que arte-educação?. Papirus, 2000.
Bibliografia Complementar
BATISTA, L.E.; WERNECK, J.; LOPES, F. Saude da População negra. São Paulo, 2012.
BOURDIEU, P. A. Miséria do Mundo. Petrópolis: Editora Vozes, 2003.
DONNANGELO, M.C.F. & PEREIRA, L. Saúde e sociedade. São Paulo: Duas Cidades, 1976.
DUNCAN, B. B. Medicina Ambulatorial: Condutas Clínicas em Atenção Primária. 2. ed. Porto Alegre: [s.n.], 1996. Cap.
1, p. 46-49.
GENTILI, P. (org). Globalização excludente: desigualdade, exclusão e democracia na nova ordem mundial. Petrópolis:
Editora Vozes,2008.
RAMOS, J.R.J. Semiotécnica da observação clínica. 7ª edição, 1986. São Paulo: Sarvier.
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Nome e Código do Componente Curricular:
GEAC – Direitos humanos e cultura surda: LIBRAS
Código: IMS M44

Unidade: IMS

Carga Horária: 68 h
34 h (teórico)
34 h (prática)

Modalidade:
Disciplina

Função:
Profissionalizante

Natureza:
Obrigatória

Pré-requisito:
Não possui pré-requisito

Módulos de alunos:
45 (teórico)
15 (prático)

Ementa: atividades mobilizadoras de estudo em grandes ou pequenos grupos, que serão disponibilizadas para o
aprofundamento teórico-metodológico, artistico e cultural em torno de estudos que deem sustentação a formulação de
projetos, pesquisas, e atividades correlatas visando a aprendizagem e conhecimento no campo da Saúde e do
exercício da medicina na contemporaneidade incluindo direitos humanos e Cultura Surda para desenvolver habilidade
médicas e conhecimento funcional de libras.

Conteúdo programático (desenvolvimento do componente curricular)
Serão desenvolvidas atividades teórico-práticas de imersão na prática ambulatorial na Fundação de Atendimento a
pessoas vivendo com Surdez em Vitória da Conquista, bem como atendimento em Instituições que trabalham com
usuários de serviços de saúde com essa característica.
Bibliografia Básica
BITTAR, E. B. Ética, cidadania e direitos humanos. São Paulo: Editora Manole, 2004.
BRANDÃO, E. R. Saúde, direitos reprodutivos e cidadania. Juiz de Fora: ED. UFJF, 2000.
CAPOVILLA, F.C.; RAPHAEL, W.D.. Enciclopédia da Lingua de Sinais Brasileira – O mundo do surdo em Libras. Vol
III 1 ed. São Paulo: EDUSP.
DIDEROT, D. Carta sobre os surdos-mudos para uso dos que ouvem e falam. São Paulo: Editora Nova Alexandria,
1993.
JUNQUEIRA, I.de C. ABC dos direitos humanos. São Paulo: JH Mizuno, 2006.
BRITO, L.F. Língua Brasileira de Sinais. Brasília: SEESP, 1997. (Série atualidades pedagógica).
Bibliografia Complementar
DORZIAT, A. Estudos Surdos - Diferentes Olhares. Ed. Mediação
ELLIOT, A. J. A linguagem da criança. Rio de Janeiro: Zahar, 1982.
FALCÃO, L.A.. Surdez, cognição visual e libras: estabelecendo novos diálogos. Recife: Ed. do Autor, 2010.
FERNANDES, E. Problemas lingüísticos e cognitivos do surdo. Rio de Janeiro, Agir, 1990.
GOÉS, M.C.R.. Linguagem, surdez e educação. Campinas, SP: Autores Associados, 2001.

BRANDÃO, E. R. Saúde, direitos reprodutivos e cidadania. Juiz de Fora: ED. UFJF, 2000.
JUNQUEIRA, I.de C. ABC dos direitos humanos. São Paulo: JH Mizuno, 2006.
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Nome e Código do Componente Curricular:
Unidade: IMS
GIPES – Processos de autonomia: a decisão do plano
terapêutico
Código: IMS M41

Carga Horária: 102 h
34 h (teórica)
68 h (prática)

Modalidade:
Disciplina

Função:
Profissionalizante

Natureza:
Obrigatória

Pré-requisito:
Não possui pré-requisito

Módulos de alunos:
45 (teórico)
15 (prático)

Ementa:: Conjunto de aprendizagens pautadas no saber fazer médico em interação com seus pares e em equipes
multiprofissionais. Os Componente curriculares se articulam em torno de projetos de trabalho, empreendimentos,
problemas, casos e temas e têm como objeto de análise o conhecimento médico, biopsicossocial e multiprofissional,
geralmente versando sobre a produção do cuidado e a instalação de novos espaços de produção da Saúde no
cuidado com usuários, família e comunidade, nesta atividade, investirá nos processos de autonomia na decisão do
plano terapêutico.

Conteúdo programático (desenvolvimento do componente curricular)
Serão desenvolvidas situações didáticas específicas;
conformização e elaboração do PTS; negociação,
interpolarização em situação de estruturação do PTS; atividades de simulação e construção coletiva do PTS, Estudo
de novas configurações familiares; Imersão e prática em novos desenhos familiares. Genograma.
Bibliografia Básica
AUSIELLO, D.; GOLDMAN L. CECIL Tratado de Medicina Interna. 23ª edição (2 volumes). Editora Elservier.
BATES: Propedêutica Médica. LS Bickley e PG Szilagy, 2005. RJ: Guanabara Koogan
LÓPEZ, M. Semiologia Médica: As bases do diagnóstico Clínico (2 volumes) 2001. RJ: Revinter.
PORTO, C. C. Semiologia Médica. 6ª edição, 2009, RJ: Guanabara Koogan.
Bibliografia Complementar
CAMPOS, W.S.S et al. (Orgs.). Tratado de Saúde Coletiva. São Paulo/Rio de Janeiro: Hucitec/Fiocruz, 2006.
DUNCAN, B. B. Medicina Ambulatorial: Condutas Clínicas em Atenção Primária. 2. ed. Porto Alegre: [s.n.], 1996. Cap.
1, p. 46-49.
GRAZZINELLI, M.F; REIS, DC; MARQUES, R.C. (Orgs.). Educação em Saúde: teoria, método e imaginação. Belo
Horizonte: UFMG, 2006.
PEREIRA, I.B; LIMA, J.C.F. (Orgs.). Dicionário da Educação Profissional em Saúde. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2009.
RAMOS, J.R.J. Semiotécnica da observação clínica. 7ª edição, 1986. São Paulo: Sarvier
RUBIN.Patologia. Bases Clinicopatológicas da medicina. E. Rubin; F. Gorstein; R. Rubin et al (Editores). 4ª edição.
2010. RJ: Guanabara Koogan
TEIXEIRA, C.F, SOLLA, J.J.S.P. Modelos de atenção à saúde: promoção, vigilância e Saúde da Família. Salvador:
Edufba, 2006.
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Nome e Código do Componente Curricular:
GIPES - A formação em exercício do docente médico.
Código: IMS M42

Unidade: IMS

Carga Horária: 102 h
34 h (teórica)
34 h (prática)

Modalidade:
Disciplina

Função:
Profissionalizante

Natureza:
Obrigatória

Pré-requisito:
Não possui pré-requisito

Módulos de alunos: 45 (teórico)
15 (prático)

Ementa: Conjunto de aprendizagens pautadas no saber fazer médico em interação com seus pares e em equipes
multiprofissionais. Componentes Curriculares que se articulam em torno de projetos de trabalho, empreendimentos,
problemas, casos e temas que têm como objeto de análise o conhecimento médico, biopsicossocial e
multiprofissional, geralmente versando sobre a produção do cuidado e a instalação de novos espaços de produção da
Saúde.
Conteúdo programático (desenvolvimento do componente curricular)
Vivendo novos modos de produção da saúde. A formação em exercício do docente médico. Atividades no ImerSUS e
no SOS/Docência. Um dia na vida de quem ensina. Novos modos de produzir saúde e docência no SUS. Ensinando e
aprendendo sobre produção e cuidado na saúde. Metodologias Ativas. Aprendizagem Baseada em Problemas.
Bibliografia Básica
COELHO, T. A cultura como experiência. In: RIBEIRO, Renato Janine (org). Humanidades: um novo curso na USP.
São Paulo:Editora da Universidade de São Paulo, 2001.
DONNANGELO, M. C. F.; PEREIRA, L. Saúde e Sociedade. São Paulo: Duas Cidades, 1976.
JOSSO, Marie-Christine. Experiências de vida e formação. São Paulo, Cortez Editora, 2004
MENDES-GONÇALVES, R. B. Tecnologia e Organização Social das Práticas de Saúde. São Paulo: Hucitec, 1994.
VEIGA, I. P. A.(Org) Formação medica: aprendizagem baseada em problemas.Campinas, SP: Papirus, 1995
Bibliografia Complementar
BRASIL. Política Nacional de Educação Permanente em Saúde. Série pactos pela Saúde. Brasília: Ministério da
Saúde, 2006.
FREIRE, P. Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro: paz e terra, 2005.
Maioli, E. C. Quem tem medo da Universidade? Novas possibilidades e outras culturas acadêmicas na formação do
professor em exercício. Tese de Doutoramento. PPGE/FACED/UFBA. 2010.
MERHY, E.E. et al. O trabalho em Saúde: olhando e experienciando o SUS no cotidiano. 4. ed. São Paulo: Hucitec,
2007, 296 p.
MERHY, E. Em busca do tempo perdido: a micro política do trabalho vivo em saúde. In: MERHY, E.; ONOCKO, R.
(Orgs.). Agir em saúde: um desafio para o público. 3. ed. São Paulo: Hucitec, 1997. p. 71-112. (Saúde em
Debate,108; Série didática, 6).
ZABALZA, Miguel A. O Ensino universitário: seu cenário e seus protagonistas (trad.) Ernani Rosa- Porto
Alegre: Artemed, 2004.
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Nome e Código do Componente Curricular:
OPS - Coletivos na saúde e equidade do cuidado
Código: IMS M45

Unidade: IMS

Carga Horária: 34 h
34 h (prática)

Modalidade:
Atividade- Oficina

Função:
Profissionalizante

Natureza:
Obrigatória

Pré-requisito:
Não possui pré-requisito

Módulos de alunos:
30 (prático)

Ementa:
São espaços de produção coletiva e concreta, em torno dos grandes temas dos semestres que versam sobre os
desafios e propostas para a ciência e para a saúde de maneira em geral. As OPS têm como proposta tornar tangível
as discussões do Núcleo Temático para que possam ser usufruídos pela comunidade. Isso pode acontecer em forma
de materiais como cartilhas, vídeos, textos, blogs, projetos de cursos, etc.
Conteúdo programático (desenvolvimento do componente curricular)
Serão oferecidas oficinas de práticas investigativas e atendimentos voluntários em populacões específicas visando
repertoriar e levantar dados sobre o atendimento as politicas específicas em grupos populacionais alvo de iniquidades
em saúde a exemplo de negros, quilombolas, população de LGBT, ciganos, moradores do campo, aldeados, em
situação de rua, entre outros.

Bibliografia Básica
LE GRAND. J. The estrategy of equility; Redistribution and social services. —London: George Allem e Unwin, 1982.
LE GRAND. J. Equidad, salud e atención sanitária. In: Salud eequidad: VIII jornadas de Economia de la Salud. —
España, 1988.
MARSHALL, T. H. Cidadania, classe social, e status. —Rio de Janeiro: Zahar, 1967.
PORTARIA No- 2.803, de 19 de novembro de 2013.
Bibliografia Complementar
ARENDT, H. A condição humana. Forense, 1989.
BATISTA, L.E.; WERNECK, J.; LOPES, F.(org. Saude da População negra. São Paulo: DPAlii|ABPN|OXFAM|Ford,
2012.
LAQUEUR, T. Inventando o sexo: corpo e gênero dos gregos a Freud. Rio de Janeiro: Relume Dumará,2001.
LE BRETON, D. Adeus ao corpo: antropologia e sociedade. 4. ed. Campinas, SP: Papirus, 2009. 240 p. ISBN
8530807243 (broch.)
MUSGRAVE, Philip. Indicadores de bienestar y salud, selección yempleo de indicadores socioeconomicos para
monitoria yevaluación. Boletin da Oficina Panamericana de la Salud, v. 96, n. 5, 1984.
RODRIGUES, J.C. Tabu do corpo. 7. ed. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2006. 154 p. (Antropologia e saúde ) ISBN
857541089X.
SOUZA, H.; RODRIGUES, C. Ética e Cidadania. São Paulo: Moderna, 1994. (Coleção Polêmica).
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Nome e Código do Componente Curricular:
RPC - Escrita formativa e processos avaliativos
interpares
Código: IMS M46

Unidade:
IMS

Carga Horária: 34 h
34 h (prática)

Modalidade:
Atividade- Oficina

Função:
Profissionalizante

Natureza:
Obrigatória

Pré-requisito:
Não possui pré-requisito

Módulos de alunos:
30 (prático)

Ementa:
A escrita nesta atividade assume o caráter de memória formativa e toma como dispositivo avaliativo e autoavaliativo o
Portfólio. Outros textos acadêmicos devem ser explorados, produzidos e comunicados, e um deles deverá ser
submetido para publicação /veiculação em suporte de ampla divulgação no meio acadêmico e social.

Conteúdo programático (desenvolvimento do componente curricular)
Atividade de estudo e análise de material produzido em Cursos de Saúde. Exploração das BVS. Escrita formativa e
processos avaliativos interpares. Quem forma quem?
Dispositivos de Avaliação. Artefatos avaliativos e
autoavaliativos em contexto formativos de saúde.
Bibliografia Básica
BATISTA, N.A. Planejamento na prática docente em saúde. In: BATISTA N.A. Docência em Saúde: temas e
experiências. 1ª ed. São Paulo: SENAC, p. 35-59, 2004.
BATISTA, N. e cols. O enfoque problematizador na formação de profissionais em saúde. Revista de Saúde Pública.
N. 39 (2), 2005. (Disponível on line)
GORDAN, P A. Currículos inovadores: o desafio da inserção docente. In: BATISTA N.A. Docência em Saúde: temas e
experiências.
1ª
ed.
São
Paulo:
SENAC,
p.
187-200,
2004.
MAIA, J.A. O currículo no ensino superior em saúde. In: BATISTA N.A. Docência em Saúde: temas e experiências. 1ª
ed. São Paulo: SENAC, p. 101-133, 2004.
SEVERINO, A. J. Cadernos de Pedagogia Universitária, n.3. Faculdade de Educação, Pró-Reitoria de Graduação.
Universidade de São Paulo, 2008.
Bibliografia Complementar
SANTOS, J.A.; FILHO, D.P. Metodologia Científica. Cengage Learning. 272 p. 2012. 9788522112142
VIEIRA, S. Hossne WS. Metodologia científica para a área da saúde. Rio de Janeiro: Campus; 2001.
VOLPATO, G. Bases Teóricas para Redação Científica. São Paulo: Cultura Acadêmica. Vinhedo: Scripta. 125 p.
2007. 9788598605159
VOLPATO, G. Dicas para Redação Científica. Botucatu. 84 p. 2206.859037744X
VOLPATO,

G.

Publicação

Científica.

São

Paulo:

Cultura

Acadêmica.

125

p.

2008.

9788598605609
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NONO E DÉCIMO SEMESTRES
INTERNATO I
Nome e Código do Componente Curricular: Unidade: IMS
Internato I na Atenção Básica – Código: IMS
M55

Carga Horária: 1.260h (Estágio)

Modalidade:
Estágio

Natureza:
Obrigatório

Função:
Profissionalizante

Pré-requisito:
Módulos de alunos:
Todos os componentes curriculares do primeiro 5 (prático)
ao oitavo semestre.
Ementa:
Desenvolvimento de treinamento em serviço, com execução sob supervisão de atos médicos pertinentes a Saúde
Coletiva, Medicina Geral de Família e Comunidade e Saúde Mental com responsabilidade profissional crescente, em
cuidados a pacientes e comunidades prioritariamente, nas unidades de atenção primária à saúde (as unidades de
referência também deverão ser utilizadas como campo de prática), ambulatórios coletivos e centros de atenção
psicossocial (saúde mental), Integralidade e complexidade na prática e teoria, participação popular; Ferramentas da
prática do médico de atenção primária; Consulta e abordagem centrada na pessoa, relação clínica na prática do
médico de APS, Gestão da clínica, Abordagem familiar; Abordagem comunitária: diagnóstico de saúde da
comunidade e cuidado domiciliar, em regime de estágio final supervisionado do curso, em tempo integral.
Conteúdo programático:
Treinamento em serviço em unidades de Atenção Primária à saúde, em regime de estágio final supervisionado do
curso, em tempo integral; práticas em saúde coletiva e medicina comunitária, sob a forma de treinamento em serviços,
nas áreas de Epidemiologia, Planejamento, Administração, Organização e Gestão de Serviços e de Educação em
Saúde; atenção integral à saúde da criança e do adolescente; diagnóstico e tratamento das doenças mais prevalentes
na Clínica Pediátrica, Atenção Psicossocial, Medicina Comunitária e da Familia. Aspectos específicos dos exames
laboratoriais realizados em pacientes pediátricos. Aspectos específicos da prescrição de medicamentos para
pacientes pediátricos e adultos. Ações de prevenção de doença e promoção de saúde para a criança e o adolescente.
Treinamento em serviço, nas áreas de: diagnóstico diferencial, indicação de procedimentos cirúrgicos e o atendimento
clínico global do paciente cirúrgico no período pré-operatório; Procedimentos básicos no atendimento cirúrgico; Bases
da Cirurgia Geral Abdominal; Bases Clínicas e Metabólicas da Cirurgia Geral; Bases Clínicas da Cirurgia Geral e do
Tórax. Medicina da familia. Matriciamento. Enacaminhamento psicossocial. Treinamento em serviço, baseado na
aquisição de competências que permitam a assistência básica da mulher na abrangência da Ginecologia, durante as
diversas fases de crescimento e desenvolvimento reprodutivo. Durante o curso, o aluno, sob supervisão docente, em
imersão nos serviços de Atenção Primária, assume prestar atendimento às mulheres em regime ambulatorial nas
áreas de Ginecologia Geral e Especializada: patologia vulvo-vaginal, cérvico-uterina, de mamas, cirurgia pélvica,
patologias ginecológicas clínicas mais comuns e planejamento reprodutivo. Atividade de treinamento em serviço com
integração das áreas clínica, pediátrica e cirúrgica, como componente curricular transversal, visando aquisição de
competências no atendimento de urgência e emergência nos níveis pré-hospitalar e hospitalar das áreas
descritas.Treinamento em serviço visando aquisição de competências para entender as interações humanas e os
elementos relacionados à manutenção da saúde mental das pessoas.

Bibliografia Básica
ALMEIDA FILHO, N. Epidemiologia e Saúde, 5ª ed., Rio de Janeiro: MEDSI, 1999.
ANDRADE, S. M. de; SOARES, D. A.; CORDONI Jr, L. (orgs.) Bases da Saúde Coletiva. Ed. UEL, Londrina, 2001.
CAMPOS, R.O. Planejamento e razão instrumental: uma análise da produção teórica sobre planejamento estratégico
em saúde, nos anos noventa, no Brasil. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 16(3): 723-731 jul. - set, 2000.
CASTIEL, L.D & URIBE RIVERA, FJ. Planejamento em Saúde e Epidemiologia no Brasil: casamento ou divórcio.
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Caderno de Saúde Pública, R.J., 1(4): 447-456, out/dez, 1985.
CECIL, Rl. Tratado de medicina interna. 22ª Ed. Rio de Janeiro, Editora Guanabara-Koogan, 2004.
DUNCAN, B. B. Medicina Ambulatorial: Condutas Clínicas em Atenção Primária. 2. ed. Porto Alegre: [s.n.], 1996. Cap.
1, p. 46-49.
LISSAUER, T.; CLAYDEN, G. – Manual Ilustrado de Pediatria. Guanabara – Koogan, Rio de Janeiro, RJ. 1998.
OLIVEIRA, J.A. P. Desafios do planejamento em políticas públicas: diferentes visões e práticas. RAP, R.J., 40(1): 27388, Mar./Abr. 2006.

Bibliografia Complementar
GOFFI, F.S.G. Técnica cirúrgica. Bases Anatômicas, Fisiopatológicas e Técnicas da Cirurgia. 3a ed. Rio de Janeiro:
Ed. Atheneu, 1998.
HARTZ, Z. M. A. & SILVA, L. M. V. (Organizadora). Avaliação em Saúde: dos modelos teóricos à prática na avaliação
de programas e sistemas de saúde. Salvador: EDUFBA; Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2005.
MARINO, J.J.N. at al. Formação de Médicos no Brasil: estudos dos egressos no período de 1982 a 2003. Rio de
Janeiro: Abem, 2005.
MERHY, E.; et all. O trabalho em saúde: olhando e experienciando o SUS no cotidiano. Ed. HUCITEC, são Paulo,
2003.
MINISTÉRIO DA SAÚDE/SNABS/ENSP. Curso Básico em Vigilância Epidemiológica. Cidade, 2001.
SUCUPIRA, A. C. S. L.; BRESOLIN, A. B.; ARVIN, A. M.; MARCONDES, E. et al. Pediatria em Consultório. 3ª ed.,
Sarvier, São Paulo, SP. 1966.
TAVARES, M.C. Gestão estratégica. São Paulo: Editora Atlas, 2000.
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Nome e Código do Componente Curricular: Unidade: IMS
Internato I – Urgência e Emergência
Código: IMS M56

Carga Horária: 340h (Estágio)

Modalidade:
Estágio

Natureza:
Obrigatória

Função:
Profissionalizante

Pré-requisito:
Módulos de alunos:
Todos os componentes curriculares do primeiro ao 5 (prático)
oitavo semestre.
Ementa:
Desenvolver habilidades e competências para o atendimento integral com interdisciplinaridade nas áreas de urgências
e emergência relativas às diversas especialidades médicas em indivíduo adulto e pediátrico: politrauma,
envenenamentos por animais peçonhentos (toxicologia), distúrbios psiquiátricos agudos, além das urgências e
emergências clínicas tanto a nível Pré-hospitalar quanto Intrahospitalar. Prevenção de acidentes e Aspectos éticos em
urgência e emergência.

Conteúdo programático:
Política Nacional de Atenção às Urgências e Gerenciamento dos Serviços de Emergência; ética e humanização no
atendimento às urgências; normatização e regulação do SAMU; avaliação da vítima, exame da cena; evisceração,
lesões oculares, esmagamento; segurança, mecanismo do trauma; decisões críticas e de transporte; respiração
artificial e obstrução das vias aéreas; parada cardíaca e ressuscitação cardiopulmonar; técnicas de RCP para bebês e
crianças; desfibrilador semiautomático; afogamentos e acidentes de mergulhos; traumatismo cranioencefálico (TCE);
traumatismo da coluna vertebral; traumatismo de tórax, de abdome, fechados, penetrantes; trauma
musculoesquelético; fraturas abertas e fechadas; luxações, entorses, distensões; amputações traumáticas e
imobilizações; equipamentos de imobilização, técnicas de imobilização; particularidades no atendimento de bêbes e
crianças; hemorragia, choque e transfusões; hemorragia digestiva alta; soluções cristaloides e soluções colóides;
acesso venoso e técnica de punção venosa; queimaduras; emergências ambientais; emergências causadas pelo calor
excessivo; emergências causadas pelo frio; diminuição do nível de consciência; convulsão e epilepsia; acidente
vascular encefálico (AVE) - causas do AVE; sinais e sintomas do AVE; angina de peito; infarto agudo do miocárdio
(IAM); paciente diabético; infecção urinária; infecção de partes moles; o paciente alcoolista na emergência;
intoxicações por ingestão, por inalação, e por absorção (contato); acidentes com animais peçonhentos; triagem e
situações especiais; resgate e transporte de emergência; extricação, indicações , Técnica de extricação; reanimação
cardiopulmonar (rcp); atendimento cardiovascular de emergência; suporte básico de vida em pediatria; suporte
avançado de vida em pediatria; ressuscitação neonatal; primeiros socorros.

Bibliografia Básica:
CECIL, R.l. Tratado de medicina interna. 22ª Ed. Rio de Janeiro, Editora Guanabara-Koogan, 2004.
COLÉGIO BRASILEIRO DE CIRURGIÕES. Manual do Curso para Alunos - 6ª Ed. 1997.
MAGALHÃES, H. P. Técnica cirúrgica e cirurgia experimental; São Paulo: Ed. Sarvier, 1993.
MOORE, E.E. Critical decisions in trauma. St. Louis: C.V. Mossby Company, 1984
SOBOTTA. Atlas de anatomia humana. 20 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1993.
Suporte Avançado de Vida em Cardiologia – ACLS; Sociedade Brasileira de Cardiologia.
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Bibliografia Complementar
BELGHITI, J et all - Blodless Surgery: Surgical and Anaesthetic Aspects Legal and Ethical Issues. Arnette Blackwell
AS, Paris, France, 1996.
FONSECA, F.P.; R. P.R.S. Cirurgia Ambulatorial. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1979. 424 p.
GOFFI, F.S.G. Técnica cirúrgica. Bases Anatômicas, Fisiopatológicas e Técnicas da Cirurgia. 3a ed. Rio de Janeiro:
Ed. Atheneu, 1998.
HARRISON: MEDICINA INTERNA - 2 VOLUMES. Autor: FAUCI, ANTHONY S., KASPER, DENNIS L. Editora:
MCGRAW-HILL INTERAME,16ª Edição – 2006.
KATTWINKEL, John. Manual de reanimação neonatal. 4. ed. UNIFESP, 2000. 278 p.
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DÉCIMO PRIMEIRO E DÉCIMO SEGUNDO SEMESTRES
INTERNATO II
Nome e Código do Componente Curricular: Unidade: IMS
Internato II em Clínica Médica
IMS M57

Carga Horária: 340h (Estágio)

Modalidade:
Estágio

Função:
Profissionalizante

Natureza:
Obrigatório

Pré-requisito:
IMS M55
IMS M56

Módulos de alunos:
5 (prático)

Ementa:
Treinamento para identificação, tratamento e aplicação de medidas preventivas das enfermidades clínicas mais
comuns em clínica médica.
Desenvolvimento do componente curricular
Treinamento em serviço, com execução sob supervisão de atos médicos pertinentes à Clinica Médica com
responsabilidade profissional crescente, em cuidados a pacientes nos três níveis de atenção à saúde, em regime de
estágios, em tempo integral.

Bibliografia Básica
CECIL, Rl. Tratado de medicina interna. 22ª Ed. Rio de Janeiro, Editora Guanabara-Koogan, 2004.
ROUQUAYROL, M.Z. Epidemiologia e Saúde. 5 ed. Rio de Janeiro: MEDSI, 1999.
RUBIN. Patologia. Bases Clinicopatológicas da medicina. E. Rubin; F. Gorstein; R. Rubin et al (Editores). 4ª edição.
2010. RJ: Guanabara Koogan.
Bibliografia Complementar
GOFFI, F.S.G. Técnica cirúrgica. Bases Anatômicas, Fisiopatológicas e Técnicas da Cirurgia. 3a ed. Rio de Janeiro:
Ed. Atheneu, 1998.
MARINO, J.J.N. at al. Formação de Médicos no Brasil: estudos dos egressos no período de 1982 a 2003. Rio de
Janeiro: Abem, 2005.
MENDES, E.V. Uma agenda para a Saúde. 2ª ed. Editora HUCITEC, 1999.
MERHY, E.; et all. O trabalho em saúde: olhando e experienciando o SUS no cotidiano. Ed. HUCITEC, são Paulo,
2003.
MINISTÉRIO DA SAÚDE/SNABS/ENSP. Curso Básico em Vigilância Epidemiológica. Cidade, 2001.
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Nome e Código do Componente Curricular: Internato Unidade: IMS
II em Clínica Cirúrgica
IMS M58

Carga Horária:
(Estágio)

Modalidade:
Estágio

Função:
Profissionalizante

Natureza:
Obrigatório

Pré-requisito:
IMS M55
IMS M56

Módulos de alunos:
5 (prático)

340h

Ementa:
Treinamento para identificação, tratamento e aplicação de medidas preventivas das enfermidades clínicas mais
comuns em clínica cirúrgica.
Conteúdo Programático:
Treinamento em serviço, para aprofundar e refinar a capacitação nas áreas de: diagnóstico diferencial, indicação de
procedimentos cirúrgicos e o atendimento clínico global do paciente cirúrgico no período pré-operatório;
procedimentos básicos no atendimento cirúrgico; bases da cirurgia geral abdominal; bases clínicas e metabólicas da
cirurgia geral; bases clínicas da cirurgia geral e do tórax.

Bibliografia Básica
CECIL, R.l. Tratado de medicina interna. 22ª Ed. Rio de Janeiro, Editora Guanabara-Koogan, 2004.
FONSECA, F.P.; ROCHA, P.R.S. Cirurgia Ambulatorial. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1979. 424 p.
SOBOTTA. Atlas de anatomia humana. 20 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1993.
Bibliografia Complementar
ANDRADE, S. M. de; SOARES, D. A.; CORDONI Jr, L. (orgs.) Bases da Saúde Coletiva. Ed. UEL, Londrina, 2001.
GOFFI, F.S.G. Técnica cirúrgica. Bases Anatômicas, Fisiopatológicas e Técnicas da Cirurgia. 3a ed. Rio de Janeiro:
Ed. Atheneu, 1998.
MERHY, E.; et all. O trabalho em saúde: olhando e experienciando o SUS no cotidiano. Ed. HUCITEC, São Paulo,
2003.
MINISTÉRIO DA SAÚDE – Assistência Pré-Natal Manual Técnico – 2000.
MINISTÉRIO DA SAÚDE/SNABS/ENSP. Curso Básico em Vigilância Epidemiológica. Cidade, 2001.
PINOTTI, H.W. Tratado de Clínica Cirúrgica do Aparelho Digestivo, Atheneu,1994.

169

Nome e Código do Componente Curricular: Internato Unidade: IMS
II em Pediatria
IMS M59

Carga Horária: 340h
(Estágio)

Modalidade:
Estágio

Função:
Profissionalizante

Natureza:
Obrigatório

Pré-requisito:
IMS M55
IMS M56

Módulos de alunos:
5 (prático)

Ementa:
Treinamento para identificação, tratamento e aplicação de medidas preventivas das enfermidades clínicas mais
comuns em pediatria.
Conteúdo Programático:
Treinamento em serviço, com execução sob supervisão de atos médicos pertinentes à pediatria, com
responsabilidade profissional crescente; atenção integral à saúde da criança e do adolescente; diagnóstico e
tratamento das doenças mais prevalentes na Clínica Pediátrica; aspectos específicos dos exames laboratoriais
realizados em pacientes pediátricos; aspectos específicos da prescrição de medicamentos para pacientes
pediátricos; ações de prevenção de doença e promoção de saúde para criança e adolescente; procedimentos
específicos na assistência pediátrica: punção venosa, punção arterial, punção supra-púbica, manobras de
ressuscitação cárdio-pulmonar.Diagnosticos e encaminhamentos às especialidades mais comuns.
Bibliografia Básica
BEHRMAN, R. E.; KLIEGMAN, R. M.; ARVIN, A. M. – Nelson: Tratado de Pediatria. 15ª ed., Guanabara – Koogan,
Rio de Janeiro, RJ. 1996.
BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE / BR. – A Mortalidade Perinatal e Neonatal no Brasil. MS, Brasília, 1998.
CECIL, Rl. Tratado de medicina interna. 22ª Ed. Rio de Janeiro, Editora Guanabara-Koogan, 2004.

MINISTÉRIO DA SAÚDE – Assistência Pré-Natal Manual Técnico – 2000.
Bibliografia Complementar
ANDRADE, S. M. de; SOARES, D. A.; CORDONI Jr, L. (orgs.) Bases da Saúde Coletiva. Ed. UEL, Londrina, 2001.
GOFFI, F.S.G. Técnica cirúrgica. Bases Anatômicas, Fisiopatológicas e Técnicas da Cirurgia. 3a ed. Rio de Janeiro:
Ed. Atheneu, 1998.
MENDES, E.V. Uma agenda para a Saúde. 2ª ed. Editora HUCITEC, 1999.
MERHY, E.; et all. O trabalho em saúde: olhando e experienciando o SUS no cotidiano. Ed. HUCITEC, são Paulo,
2003.
MINISTÉRIO DA SAÚDE – Assistência Pré-Natal Manual Técnico – 2000.
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Nome e Código do Componente Curricular: Internato Unidade: IMS
II em Ginecologia e Obstetrícia
IMS M60

Carga Horária:
(Estágio)

Modalidade:
Estágio

Função:
Profissionalizante

Natureza:
Obrigatório

Pré-requisito:
IMS M55
IMS M56

Módulos de alunos:
5 (prático)

340h

Ementa:
Treinamento para identificação, tratamento e aplicação de medidas preventivas das enfermidades clínicas mais
comuns em ginecologia e obstretícia.
Conteúdo Programático:
Treinamento em serviço, baseado na aquisição de competências (conhecimentos, habilidades e atitudes) que
permitam a assistência básica da mulher durante a Gravidez, Parto e Puerpério. Durante o curso, o aluno, sob
supervisão docente, em imersão nos serviços, assume responsabilidade progressiva e complexidade integral nos
atendimentos clínico-obstétricos em pronto-atendimento ginecológico e obstétrico; plantão de atendimento a
parturientes e mulheres em situação de abortamento ou com internação por alto risco reprodutivo; unidade de
internação de puérperas e gestantes com intercorrências clínico-cirúrgicas; Ambulatórios de Pré–Natal de Baixo e
Alto Risco; banco de leite humano.
Bibliografia Básica
BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE / BR. – A Mortalidade Perinatal e Neonatal no Brasil. MS, Brasília, 1998.
GUYTON, A. C.; HALL, J. E. – Tratado de Fisiologia Médica. 9ª ed., Guanabara – Koogan, Rio de Janeiro, RJ. 1997.
RESENDE, J. – Obstetrícia. 10ª ed., Guanabara – Koogan, Rio de Janeiro, RJ. 2005.
SOBOTTA, J.; PUTZ, R.; PABST, R. Atlas de anatomia humana. 22. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara
Koogan, 2006. 2v. ISBN 8527711788 (v.1) (enc.)

Bibliografia Complementar
th
CUNNINGHAM, F. J. et al. – William´s Obstetries. 20 ed., Appleton & Lange, 1998.
LISSAUER, T.; CLAYDEN, G. – Manual Ilustrado de Pediatria. Guanabara – Koogan, Rio de Janeiro, RJ. 1998.
MINISTÉRIO DA SAÚDE – Assistência Pré-Natal Manual Técnico – 2000.
NEME, B. – Obsterícia Básica. Sarvier, São Paulo, SP, 1ª edição, 1994.
OXORN, H. – Trabalho de Parto. 5ª ed., Roca, Rio de Janeiro, RJ, 2002.
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EMENTÁRIO DOS COMPONENTES OPTATIVOS
Nome e Código do Componente Curricular:
ACCS – Reab. Cognitiva para idosos: progr. Possib. de Intervenção.
IMS C86

Unidade:
IMS

Carga Horária: 68 h

Modalidade:
Disciplina

Função:
Básica

Pré-requisito:
Não possui pré-requisito

Módulos de alunos:
23 (prática)

68 h (prática)
Natureza:
Optativa

Ementa:
O envelhecimento humano nos aspectos biopsicossocial e as consequentes demandas em saúde pública.
Desenvolvimento de habilidades cognitivas na velhice: perdas cognitivas na velhice: perdas cognitivas, formação de
novas estratégias e aumento de habilidades cristalizadas. Programna de intervenção cognitiva para idosos: tipos,
modalidades e efeitos esperados. Avaliação cognitiva em idosos. Programa de reabilitação em memória, atenção e
raciocínio.

Conteúdo programático:
Aspectos biopsicossociais do envelhecimento cognitivo; teoria da modificabilidade cognitiva estrutural; fatores de
risco e proteção para demências senis; intervenção cognitiva por meio de processos de mediação; estruturação de
grupos temáticos com idosos; programas de treinamento cognitivo para idosos; estimulação da memória, atenção,
funções executivas e raciocínio.
Bibliografia Básica:
AMODEO, M. T.; NETTO, T. M.; FONSECA, R. P. Desenvolvimento de programas de estimulação cognitiva para
adultos e jovens: modalidades da literatura e da neuropsicologia. Letras de hoje, v.45, n 3, p 64-64, 2010.
BRASIL. Estatuto do Idoso.
NEVES, V.M.S. Programas para estimulação da memória e trabalho na terceira idade: abordagens modernas de
treinamento (dissertação). 2009.
Bibliografia Complementar:
SOUZA, J.N.&¨CHAVES, E.C. O efeito do exercício de estimulação da memória em idosos saudáveis. Ver. Escola de
Enfermagem da USP, v. 39, n. 1. P. 9-13, 2005.
PAPALÉO NETTO, M. Gerontologia: a velhice e o envelhecimento em visão globalizada – Atheneu – São Paulo –
1996.
TAVARES, A. Compêndio de Neuropsiquiatria Geriátrica – Guanabara Koogan – Rio de Janeiro – 2005.
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Nome e Código do Componente Curricular:
ACCS - Cinema e Literatura como estratégias de adesão e Saúde
No CREAS/POP
IMS B06
Modalidade:
Disciplina

Unidade:
IMS

Pré-requisito:
Não possui pré-requisito

Módulos de alunos:
23 (prática)
45 (teórica)

Função:
Básica

Carga Horária: 68 h
34 h (prática)
34 h (prática)
Natureza:
Optativa

Ementa:
Leitura literária. Biblioterapia e Saúde. Formação de leitores. Cinema como provocação estética para ampliação da
esfera cultural e empoderamento social. Noções básicas de cidadania e Direitos humanos

Conteúdo programático:
A terapia com Livros ( Biblioterapia); leitura, cidadania e Direitos Humanos; a aplicação da biblioterapia no processo
de reintegração social; a leitura cinematográfica na discussão de polêmicas contemporâneas; a leitura literária e a
ampliação da capacidade intelectual; formação de leitores no Nível Superior; perfil de leitores nas graduações da
área de saúde; a Leitura como dispositivo de agenciamento de saúde; o Cinema como objeto de análise social.

Bibliografia Básica:
ALVES, M. H. H. A aplicação da biblioterapia no processo de reintegração social. R Brás Biblioteconon. e Doc. V.
15 n.1/2. P. 54-61 jun/jul 1982
DUARTE, R. Cinema e Educação.Belo Horizonte:Autêntica,2ª ed., 2002,128p.
ORSINI, M. S. O uso da literatura para fins terapêuticos: Biblioterapia. Comunicações e arte. N. 11 p. 139-149, 1982
Bibliografia Complementar:
BORDINI, M. G.; AGUIAR, V. T. Literatura: a formação do leitor: alternativas metodológicas. Porto Alegre: Mercado
Aberto, 1993
FIGUEIRA, C. A. O Cinema do povo : um projeto de educação anarquista,1991-1921(dissertação)São Paulo:PUCSP,1995.
ISER, W. O ato da leitura: Uma teoria do efeito estético. Trad. Joahanne Kretschemer. São Paulo. Ed. 34. 1999. V. 02
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Nome e Código do Componente Curricular:
DCS - O método clínico centrado na pessoa
Código: IMS M53

Unidade:
IMS

Carga Horária: 68 h
68 h (prática)

Modalidade:
Atividade - Seminário

Função:
Profissionalizante

Natureza:
Optativa

Pré-requisito:
Não possui pré-requisito

Módulos de alunos:
100 (prático)

Ementa:
A natureza deste componente curricular deve explorar a tríade Saúde-Doença-Cuidado nas dimensões da Política,
Organização, Assistência dos Serviços de Saúde e Imersão Comunitária, em todos os níveis do cuidado. É uma
atividade de ementa e linguagem aberta, no entanto deve abordar questões polêmicas que se inscrevem nas
demandas de questões interligadas ao método clínico centrado na pessoa que tem por base a consideração da
perspectiva daquele que procura atendimento – suas expectativas, medos, ideias e perdas funcionais e a importância
de sua participação para o sucesso do manejo clínico.
Conteúdo programático (desenvolvimento do componente curricular)
Está atividade será desenvolvida em forma de seminário acadêmico, que fomente a realização de pesquisas,
discussões, debates técnicos, práticas programadas e relatos de experiência das/nas comunidades envolvidas.
Bibliografia Básica
BRITTEN, N; STEVENSON, FA; BARRY, CA et al. Misunderstandings in prescribing decisions in general practice:
qualitative study. BMJ, 320:484-8, 2000
BRONFENBERENNER, U. Bioecologia do Desenvolvimento Humano: Tornando os Seres Humanos mais Humanos.
Porto Alegre: Artmed, 2011
CZERESNIA, D.; FREITAS, C. M. Promoção da Saúde: Conceitos, Reflexões, Tendências.Rio de Janeiro: Fiocruz;
2003. p. 161-174.
GUSSO G, LOPES JMC . Tratado de Medicina de Família e Comunidade: princípios, formação e prática-Porto Alegre:
Artmed, 2012
STEWART,M. WESTON. W., MCWilllian, C. Medicina Centrada na Pessoa: Transformando o Método clínico, 2 ed.
Artmed. Porto Alegre. Rio Grande do Sul. 2010
Bibliografia Complementar
JOLY, M. C. R. A.; SANTOS, A. A. A.; SISTO, F. F. (Org.). Questões do Cotidiano Universitário. São Paulo: Casa do
Psicólogo, 2005.
RIBEIRO, D. O Povo Brasileiro: A Formação e o Sentido do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2006.
RIBEIRO, R.J. Ao leitor sem medo. São Paulo: Brasiliense, 1984.
SIGERIST, H. E. Civilização & Doença. São Paulo: Hucitec, 2011.
SILVA, M. J. P. Comunicação tem remédio : A Comunicação nas relações Interpessoais em saúde. São Paulo: Loyola,
2002.
WESTON, A. A Construcão do Argumento.São Paulo: Martins Fontes, 2009.

Nome e Código do Componente Curricular:
DCS - A influência dos conceitos de saúde no currículo
médico
Código: IMS M54

Unidade: IMS

Carga Horária: 68 h
68h (prática)

Modalidade:
Atividade- Seminário

Função:
Profissionalizante

Natureza:
Obrigatória

Pré-requisito:
Não possui pré-requisito

Módulos de alunos:
100 (prático)

Ementa:
A natureza deste componente curricular deve explorar a tríade Saúde-Doença-Cuidado nas dimensões da Política,
Organização, Assistência dos Serviços de Saúde e Imersão Comunitária, em todos os níveis do cuidado. É uma
atividade de ementa e linguagem aberta, no entanto deve abordar questões polêmicas que se inscrevem nas
demandas de questões relacionadas à influiência dos conceitos de saúde.
Conteúdo programático (desenvolvimento do componente curricular)
Está atividade será desenvolvida em forma de seminários acadêmicos, apresentação de pesquisas, discussões,
debates técnicos e relato de experiência da comunidade.
Bibliografia Básica
CZERESNIA, D.; FREITAS, C. M. Promoção da Saúde: Conceitos, Reflexões, Tendências.Rio de Janeiro: Fiocruz;
2003. p. 161-174.
FACURY, H. B.; REIS, I. F.; REIS, J. B. A. A relação saúde e doença: uma intrincada teia no conhecimento
médico. Caratinga, MG: UNEC, 2010.
HELMAN, C. G. Cultura, saúde e doença. 5. ed. Porto Alegre, RS: Artmed, 2009.
NASCIMENTO, D. R.; CARVALHO, D. M.; MARQUES, R. C. Uma história brasileira das doenças. Rio de Janeiro:
Mauad X 2006
TRENTINI, M.; PAIM, L.; GUERREIRO, D. Condições crônicas e cuidados inovadores em saúde. São Paulo: Atheneu,
2014.
Bibliografia Complementar
MACHADO, C. L. B.; MANFROI, W. C. Prática Educativa em Medicina. Porto Alegre:Dacasa, 2005.
PINHEIRO, R. et al. Construção Social na Demanda por Cuidado: Revisitando o Direitoà Saúde.Rio de Janeiro:
ABRASCO, 2013.
ESCOLA POLITÉCNICA DE SAÚDE JOAQUIM VENÂNCIO. Iniciação científica na educação profissional em
saúde: articulando trabalho, ciência e cultura : vol. 3. Rio de Janeiro: EPSJV, 2008
JOLY, M. C. R. A.; SANTOS, A. A. A.; SISTO, F. F. (Org.). Questões do Cotidiano Universitário. São Paulo: Casa do
Psicólogo, 2005.
RIBEIRO, D. O Povo Brasileiro: A Formação e o Sentido do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2006.
RIBEIRO, R.J. Ao leitor sem medo. São Paulo: Brasiliense, 1984.
SIGERIST, H. E. Civilização & Doença. São Paulo: Hucitec, 2011.
SILVA, M. J. P. Comunicação tem remédio : A Comunicação nas relações Interpessoais em saúde. São Paulo: Loyola,
2002.
WESTON, A. A Construcão do Argumento.São Paulo: Martins Fontes, 2009.

Nome e Código do Componente Curricular:
DCS - Desenvolvimento e capacitação docente
Código: IMS M55

Unidade:
IMS

Carga Horária: 68 h
68h (prática)

Modalidade:
Atividade- Seminário

Função:
Básica

Natureza:
Optativa

Pré-requisito:
Não possui pré-requisito

Módulos de alunos:

100 (prático)
Ementa:
A natureza deste componente curricular deve explorar a tríade Saúde-Doença-Cuidado nas dimensões da Política,
Organização, Assistência dos Serviços de Saúde e Imersão Comunitária, em todos os níveis do cuidado. É uma
atividade de ementa e linguagem aberta, no entanto deve abordar questões polêmicas que se inscrevem nas
demandas de questões interligadas ao desenvolvimento e capacitação dos docentes que lidam com as questões de
saúde e da medicina, desde as questões mais emblemáticas como modalidades formativas, tempos e concepções
curriculares até questões e perspectivas classistas da formação da docência médica.
Conteúdo programático (desenvolvimento do componente curricular)
Está atividade será desenvolvida em forma de seminário acadêmico, apresentação de pesquisas, discussões, debates
técnicos e relato de experiência da/na comunidade.
Bibliografia Básica
BRONFENBERENNER, U. Bioecologia do Desenvolvimento Humano: Tornando os Seres Humanos mais Humanos.
Porto Alegre: Artmed, 2011.
MACHADO, C. L. B.; MANFROI, W. C. Prática Educativa em Medicina. Porto Alegre:nDacasa, 2005.
PINHEIRO, R. et al. Construção Social na Demanda por Cuidado: Revisitando o Direitoà Saúde.Rio de Janeiro:
ABRASCO, 2013.
MARINS, J. J. N. Educação medica em transformação: Instrumentos para construção de novas realidades. São Paulo:
HUCITEC: Associação Brasileira de Educação Médica, 2004
REGO, S. T. A. A formação ética dos médicos: saindo da adolescência com a vida (dos outros) nas mãos . Rio de
Janeiro: FIOCRUZ, 2003.
Bibliografia Complementar
BRASIL Ministério da Saúde. CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE (BRASIL). Documentos preparatórios para 3º
Conferência Nacional de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde:trabalhadores de saúde e a saúde de todos os
brasileiros: práticas de trabalho, gestão, formação e participação. Brasília: Ministério da Saúde, 2005..
JOLY, M. C. R. A.; SANTOS, A. A. A.; SISTO, F. F. (Org.). Questões do Cotidiano Universitário. São Paulo: Casa do
Psicólogo, 2005.
MATTA, G. C.; LIMA, J. C. F. (Org). Estado, sociedade e formação profissional em saúde: contradições e desafios em
20 anos de SUS. Rio de Janeiro: Ed. FIOCRUZ: Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, 2008
MORIN, E. A cabeça bem feita: repensar a reforma, reformar o pensamento. 8. Ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil,
2003.
RABELO, M. C.; ALVES, P. C.; SOUZA, I. M. A. Experiência de doença e narrativa. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 1999.
RIBEIRO, D. O Povo Brasileiro: A Formação e o Sentido do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2006.
SILVA, M. J. P. Comunicação tem remédio: A Comunicação nas relações Interpessoais em saúde. São Paulo: Loyola,
2002.
WESTON, A. A Construcão do Argumento.São Paulo: Martins Fontes, 2009.

Nome e Código do Componente Curricular: DCS - Unidade: IMS
A ESF como vetor de reorientação do modelo
assistencial
Código: IMS M56

Carga Horária: 102 h
102 h (prática)

Modalidade:
Função:
Natureza:
Atividade- Seminário
Profissionalizante
Optativa
Pré-requisito:
Módulos de alunos: 100 (prático)
Não possui pré-requisito
Ementa:
A natureza deste componente curricular deve explorar a tríade Saúde-Doença-Cuidado nas dimensões da Política,
Organização, Assistência dos Serviços de Saúde e Imersão Comunitária, em todos os níveis do cuidado. É uma
atividade de ementa e linguagem aberta, no entanto devem abordar questões polêmicas que se inscrevem nas
demandas das novas formas de atuação e organização geral dos serviços e que auxilie na reorganização da prática
assistencial e que também ajude a pensar nas novas bases e critérios dessa reorganização da ESF.

Conteúdo programático (desenvolvimento do componente curricular)
Está atividade será desenvolvida em forma de seminário acadêmico, apresentação
debates técnicos e relatos de experiência das comunidades.

de

pesquisas, discussões,

Bibliografia Básica
BRONFENBERENNER, U. Bioecologia do Desenvolvimento Humano: Tornando os Seres Humanos mais Humanos.
Porto Alegre: Artmed, 2011.
MACHADO, C. L. B.; MANFROI, W. C. Prática Educativa em Medicina. Porto Alegre:nDacasa, 2005.
PINHEIRO, R. et al. Construção Social na Demanda por Cuidado: Revisitando o Direitoà Saúde.Rio de Janeiro:
ABRASCO, 2013.
MARINS, J. J. N. Educação medica em transformação:Instrumentos para construção de novas realidades.São Paulo:
HUCITEC: Associação Brasileira de Educação Médica, 2004
REGO, S. T. A. A formação ética dos médicos: saindo da adolescência com a vida (dos outros) nas mãos .Rio de
Janeiro: FIOCRUZ, 2003.
Bibliografia Complementar
BRASIL Ministério da Saúde. CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE (BRASIL). Documentos preparatórios para 3º
Conferência Nacional de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde:trabalhadores de saúde e a saúde de todos os
brasileiros: práticas de trabalho, gestão, formação e participação. Brasília: Ministério da Saúde, 2005..
JOLY, M. C. R. A.; SANTOS, A. A. A.; SISTO, F. F. (Org.). Questões do Cotidiano Universitário. São Paulo: Casa do
Psicólogo, 2005.
MATTA, Gustavo Corrêa.; LIMA, Júlio César França (Org). Estado, sociedade e formação profissional em
saúde: contradições e desafios em 20 anos de SUS. Rio de Janeiro: Ed. FIOCRUZ: Escola Politécnica de Saúde
Joaquim Venâncio, 2008
MORIN, E. A cabeça bem feita: repensar a reforma, reformar o pensamento. 8. Ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil,
2003.
RABELO, Míriam Cristina; ALVES, Paulo César; SOUZA, Iara Maria A. Experiência de doença e narrativa. Rio de
Janeiro: FIOCRUZ, 1999.
RIBEIRO, D. O Povo Brasileiro: A Formação e o Sentido do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2006.

Nome e Código do Componente Curricular: DCS - Unidade: IMS
Carga Horária: 68 h
Humanização, parto e direito à maternidade.
68 h (prática)
Código: IMS M57
Modalidade:
Função:
Natureza:
Atividade- Seminário
Profissionalizante
Optativa
Pré-requisito:
Módulos de alunos: 100 (prático)
Não possui pré-requisito
Ementa:
A natureza deste componente curricular deve explorar a tríade Saúde-Doença-Cuidado nas dimensões da Política,
Organização, Assistência dos Serviços de Saúde e Imersão Comunitária, em todos os níveis do cuidado. É uma
atividade de ementa e linguagem aberta, no entanto devem abordar questões polêmicas que se inscrevem nas
demandas de questões que dizem respeito a adoção de práticas humanizadas e seguras na organização de rotinas,
procedimentos e estrutura física, bem como a incorporação de condutas acolhedoras e não intervencionistas no parto
natural e humanizado na rede SUS.
Conteúdo programático (desenvolvimento do componente curricular)
Está atividade será desenvolvida em forma de seminário acadêmico, apresentação de pesquisas, discussões,
debates técnicos, relatos de experiência e práticas nas/ das comunidades.
Bibliografia Básica
CABRAL, A. C. V.; LOPES, A. P. B. M.; PEREIRA, A. K.; LEITE, H. V.; APOCALIPSE, I. G. M.; REIS, Z. S.
N. Fundamentos e prática em obstetrícia. São Paulo: Atheneu, 2009.
CZERESNIA, D.; FREITAS, C. M. Promoção da Saúde: Conceitos, Reflexões, Tendências.Rio de Janeiro: Fiocruz;
2003. p. 161-174.
FERNANDES, Betânia Maria. Casa de parto: experiências e vivências orientam um novo pensar em saúde. Juiz de
Fora, MG: Ed. UFJF, 2006.
KALCKMANN, S.; BATISTA, L. E. Nascer com equidade: humanização do parto e do nascimento: questões raciais, cor
e de gênero. São Paulo: Instituto de Saúde, 2010.
RODRIGUES, G. C. O dilema da maternidade. São Paulo: Annablume, 2008.

Bibliografia Complementar
BRENES, Anayansi Correa. Bruxas, comadres ou parteiras: a obscura história das mulheres e a ciência : dos
contornos do conflito parteiras e parteiros franceses. Belo Horizonte: Pelicano, 2005.
JOLY, M. C. R. A.; SANTOS, A. A. A.; SISTO, F. F. (Org.). Questões do Cotidiano Universitário. São Paulo: Casa do
Psicólogo, 2005.
PIATO, Sebastião. Complicações em obstetrícia. São Paulo: Manole, 2009.
RIBEIRO, D. O Povo Brasileiro: A Formação e o Sentido do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2006.
SIGERIST, H. E. Civilização & Doença. São Paulo: Hucitec, 2011.
TEDESCO, J. J. A.; CURY, A. F. A grávida: suas indagações e as dúvidas do obstetra. São Paulo: Atheneu, 2000
WESTON, A. A Construcão do Argumento. São Paulo: Martins Fontes, 2009.
VICTORA, C. G.; BARROS, F. C.; VAUGHAN, J. P. Epidemiologia da Desigualdade.3.ed. São Paulo: Hucitec, 2006.
MORIN, E. A cabeça bem feita: repensar a reforma, reformar o pensamento. 8. Ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil,
2003.

Nome e Código do Componente Curricular: DCS Unidade: IMS
Carga Horária: 102 h
- Participação e Controle Social no SUS
102 h (prática)
Código: IMS M58
Modalidade:
Função:
Natureza:
Atividade- Seminário
Profissionalizante
Optativa
Pré-requisito:
Módulos de alunos: 100 (prático)
Não possui pré-requisito
Ementa:
A natureza deste componente curricular deve explorar a tríade Saúde-Doença-Cuidado nas dimensões da Política,
Organização, Assistência dos Serviços de Saúde e Imersão Comunitária, em todos os níveis do cuidado. É uma
atividade de ementa e linguagem aberta, no entanto devem abordar questões polêmicas que se referem as
estratégias operacionais e metodológicas para o controle social bem como seus mecanismos de acompanhamento e
avaliação no SUS.
Conteúdo programático (desenvolvimento do componente curricular)
Esta atividade será desenvolvida em forma de seminário acadêmico, apresentação de pesquisas, discussões,
debates técnicos e relatos de experiência das/ nas comunidades.
Bibliografia Básica
ARAÚJO, I. S.; CARDOSO, J. M. Comunicação e saúde. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2007.
BRASIL Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (BRASIL). Coletânea de
normas para o controle social no Sistema Único de Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2006.
CZERESNIA, D.; FREITAS, C. M. Promoção da Saúde: Conceitos, Reflexões, Tendências.Rio de Janeiro: Fiocruz;
2003. p. 161-174.
PINHEIRO, R.; CECCIM, R. B.; MATTOS, R. A.(Org.). Ensino-trabalho-cidadania: novas marcas ao ensinar
integralidade no SUS. Rio de Janeiro: IMS/UERJ, 2006.
WEBER, C. A. T. Programa de saúde da família: educação e controle da população. Sindicato Médico do Rio Grande
do Sul, 2006.
Bibliografia Complementar
BRASIL Ministério da Saúde. A construção do
participativo. Brasilia , DF: Ministério da Saúde, 2006.

SUS: histórias da

reforma

sanitária

e

do

processo

JOLY, M. C. R. A.; SANTOS, A. A. A.; SISTO, F. F. (Org.). Questões do Cotidiano Universitário. São Paulo: Casa do
Psicólogo, 2005.
RIBEIRO, D. O Povo Brasileiro: A Formação e o Sentido do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2006.
SIGERIST, H. E. Civilização & Doença. São Paulo: Hucitec, 2011.
WESTON, A. A Construcão do Argumento.São Paulo: Martins Fontes, 2009.
VICTORA, C. G.; BARROS, F. C.; VAUGHAN, J. P. Epidemiologia da Desigualdade.3.ed. São Paulo: Hucitec, 2006.
MORIN, E. A cabeça bem feita: repensar a reforma, reformar o pensamento. 8. Ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil,
2003.

Nome e Código do Componente Curricular:
Unidade: IMS
Carga Horária: 68 h
DCS – Atenção integral aos indivíduos com TEA
68 h (prática)
Código: IMS M59
Modalidade:
Função:
Natureza:
Atividade- Seminário
Profissionalizante
Optativa
Pré-requisito:
Módulos de alunos: 100 (prático)
Não possui pré-requisito
Ementa:
A natureza deste componente curricular deve explorar a tríade Saúde-Doença-Cuidado nas dimensões da Política,
Organização, Assistência dos Serviços de Saúde e Imersão Comunitária, em todos os níveis do cuidado. É uma
atividade de ementa e linguagem aberta, no entanto devem abordar questões polêmicas que se relacionam as
principais alterações ocorridas no campo do Diagnostico precoce (DSM V) e na proposição da Linha de Atenção
Integral a pessoa vivendo no Transtorno do Especto Autista
Conteúdo programático (desenvolvimento do componente curricular)
Está atividade será desenvolvida em forma de seminário acadêmico, apresentação de pesquisas, discussões,
debates técnicos e relatos de experiência das/nas comunidades.
Bibliografia Básica
AMY, D. M. Enfrentando o autismo: a criança autista, seus pais e a relação terapêutica. Rio de Janeiro: Jorge Zahar
Editor, 2001.
CZERESNIA, D.; FREITAS, C. M. Promoção da Saúde: Conceitos, Reflexões, Tendências.Rio de Janeiro: Fiocruz;
2003. p. 161-174.
TAMMET, D. Nascido em um dia azul: por dentro da mente de um autista extraordinário. Rio de Janeiro: Intrínseca,
2007.
FACION, J. R.; BRASIL. Transtornos invasivos do desenvolvimento associados a graves problemas do
comportamento: reflexões sobre um modelo integrativo. Brasília: CORDE, 2002.
FUENTES, D.; MALLOY-DINIZ, L. F.; CAMARGO, C. H. P.; COSENZA, R. M. Neuropsicologia: teoria e prática. Porto
Alegre: Artmed, 2008.
Bibliografia Complementar
DOURADO, F. Autismo e cérebro social: compreensão e ação . Fortaleza, CE: Premius, 2012
JOLY, M. C. R. A.; SANTOS, A. A. A.; SISTO, F. F. (Org.). Questões do Cotidiano Universitário. São Paulo: Casa do
Psicólogo, 2005.
NEGRINE, A.; MACHADO M. L. S. Autismo infantil e terapia psicomotriz: estudo de casos. Caxias do Sul: Educs,
2004.
RIBEIRO, D. O Povo Brasileiro: A Formação e o Sentido do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2006.
SIGERIST, H. E. Civilização & Doença. São Paulo: Hucitec, 2011.
SILVA, M. J. P. Comunicação tem remédio: A Comunicação nas relações Interpessoais em saúde. São Paulo: Loyola,
2002.

Nome e Código do Componente Curricular:
Unidade: IMS
Carga Horária: 68 h
DCS - Cartografia da desigualdade: discutindo
68 h (prática)
DSS
Código: IMS M60
Modalidade:
Função:
Natureza:
Atividade- Seminário
Profissionalizante
Optativa
Pré-requisito:
Módulos de alunos: 100 (prático)
Não possui pré-requisito
Ementa:
A natureza deste componente curricular deve explorar a tríade Saúde-Doença-Cuidado nas dimensões da Política,
Organização, Assistência dos Serviços de Saúde e Imersão Comunitária, em todos os níveis do cuidado. É uma
atividade de ementa e linguagem aberta, no entanto devem abordar questões polêmicas que articulem o debate e
posicionamento em torno dos DSS e do enfrentamento das iniqüidades de saúde.
Conteúdo programático (desenvolvimento do componente curricular)
Está atividade será desenvolvida em forma de seminário acadêmico, apresentação de pesquisas, discussões,
debates técnicos e relatos de experiência das/nas comunidades.

Bibliografia Básica
BRASIL.Saúde Brasil 2006:uma análise da desigualdade em saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2006.
CZERESNIA, D.; FREITAS, C. M. Promoção da Saúde: Conceitos, Reflexões, Tendências.Rio de Janeiro: Fiocruz;
2003. p. 161-174.
MACHADO, C. L. B.; MANFROI, W. C. Prática Educativa em Medicina. Porto Alegre:Dacasa, 2005.
SOUZA, J.; GRILLO, A. A ralé brasileira: quem é e como vive. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2009
PINHEIRO, R. et al. Construção Social na Demanda por Cuidado: Revisitando o Direitoà Saúde.Rio de Janeiro:
ABRASCO, 2013.

Bibliografia Complementar
BOLTANSKI, L. As classes sociais e o corpo. 3. ed. Rio de Janeiro: 1989.
KOMATSU, Ricardo Shoiti. Aprendizagem baseada em problemas: sensibilizando o olhar para o idoso. Londrina:
Rede Unida; Rio de Janeiro: Associação Brasileira de Educação Médica; São Paulo: Sociedade Brasileira de
Geriatria e Gerontologia do Estado de São Paulo, 2003.
LOBOSQUE, A. M. Clínica em movimento: por uma sociedade sem manicômios. Rio de Janeiro: Garamond, 2003.
JOLY, M. C. R. A.; SANTOS, A. A. A.; SISTO, F. F. (Org.). Questões do Cotidiano Universitário. São Paulo: Casa do
Psicólogo, 2005.
RIBEIRO, D. O Povo Brasileiro: A Formação e o Sentido do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2006.
RIBEIRO, R.J. Ao leitor sem medo. São Paulo: Brasiliense, 1984.
SIGERIST, H. E. Civilização & Doença. São Paulo: Hucitec, 2011.
SILVA, M. J. P. Comunicação tem remédio : A Comunicação nas relações Interpessoais em saúde. São Paulo:
Loyola, 2002.

Nome e Código do Componente Curricular:
Unidade: IMS
Carga Horária: 68 h
DCS - Contribuições da Antropologia para pensar a
68 h (prática)
saúde
Código: IMS M61
Modalidade:
Função:
Natureza:
Atividade- Seminário
Profissionalizante
Optativa
Pré-requisito:
Módulos de alunos: 100 (prático)
Não possui pré-requisito
Ementa:
A natureza deste componente curricular deve explorar a tríade Saúde-Doença-Cuidado nas dimensões da Política,
Organização, Assistência dos Serviços de Saúde e Imersão Comunitária, em todos os níveis do cuidado. É uma
atividade de ementa e linguagem aberta, no entanto devem abordar polêmicas que se inscrevem nas questões que
dizem respeito a eficácia simbólica, na relação entre cultura, saúde, doença, cuidado e cura.
Conteúdo programático (desenvolvimento do componente curricular)
Está atividade será desenvolvida em forma de seminário acadêmico, apresentação de pesquisas, discussões,
debates técnicos, práticas e relatos de experiência das/nas comunidades, principalmente nas comunidades
tradicionais.
Bibliografia Básica
ALVES, P. C.; MINAYO, M. C. S. Saúde e doença: um olhar antropologico. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 1994.
CORACIN, M. J. R. F. A Celebração do Outro: Arquivo, Memória e Identidade. Campinas: Mercado das Letras, 2007.
DUARTE, L. F. D.; LEAL, O. F. Doença, sofrimento, perturbação: perspectivas etnograficas. Rio de Janeiro: Fiocruz,
1998.
HELMAN, Cecil G. Cultura, saúde e doença. 5. ed. Porto Alegre, RS: Artmed, 2009
ABREU, Wilson Correia de. Saúde, doença e diversidade cultural: pensar a complexidade dos cuidados a partir das
memórias culturais. Lisboa: Instituto Piaget, 2003
Bibliografia Complementar
JOLY, M. C. R. A.; SANTOS, A. A. A.; SISTO, F. F. (Org.). Questões do Cotidiano Universitário. São Paulo: Casa do
Psicólogo, 2005.
RIBEIRO, D. O Povo Brasileiro: A Formação e o Sentido do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2006.
RIBEIRO, R.J. Ao leitor sem medo. São Paulo: Brasiliense, 1984.
ROHDEN, F. Uma ciência da diferença: sexo e gênero na medicina da mulher. Rio de Janeiro: Ed. FIOCRUZ, 2001.
SHIRAKAWA, I. O ajustamento social na esquizofrenia. 3. ed. São Paulo: Lemos, 1999.
SIGERIST, H. E. Civilização & Doença. São Paulo: Hucitec, 2011.
SILVA, M. J. P. Comunicação tem remédio: A Comunicação nas relações Interpessoais em saúde. São Paulo: Loyola,
2002.
WESTON, A. A Construcão do Argumento. São Paulo: Martins Fontes, 2009.

Nome e Código do Componente Curricular:
Unidade: IMS
Carga Horária: 102 h
DCS - Práticas médicas na contemporaneidade
102 h (prática)
Código: IMS M62
Modalidade:
Função:
Natureza:
Atividade- Seminário
Profissionalizante
Optativa
Pré-requisito:
Módulos de alunos: 100 (prático)
Não possui pré-requisito
Ementa:
A natureza deste componente curricular deve explorar a tríade Saúde-Doença-Cuidado nas dimensões da Política,
Organização, Assistência dos Serviços de Saúde e Imersão Comunitária, em todos os níveis do cuidado. É uma
atividade de ementa e linguagem aberta, no entanto deve abordar questões polêmicas que tensionem as inovações
da medicina contemporânea problematizando seus impactos nas práticas médicas e acepções de corpo e
subjetividades contemporâneas.
Conteúdo programático (desenvolvimento do componente curricular)
Está atividade será desenvolvida em forma de seminário acadêmico, apresentação de pesquisas, discussões,
debates técnicos, relatos de experiência das/nas comunidades.
Bibliografia Básica
CZERESNIA, D.; FREITAS, C. M. Promoção da Saúde: Conceitos, Reflexões, Tendências.Rio de Janeiro: Fiocruz;
2003. p. 161-174.
DOMINGES, J. M. Sociologia e modernidade: para entender a sociedade contemporanea. 3.ed. rev. e ampl. Rio de
Janeiro: Civilização Brasileira, 2005.
MACHADO, C. L. B.; MANFROI, W. C. Prática Educativa em Medicina. Porto Alegre:Dacasa, 2005.
PINHEIRO, R. et al. Construção Social na Demanda por Cuidado: Revisitando o Direitoà Saúde.Rio de Janeiro:
ABRASCO, 2013.
LUZ, M. T. Novos saberes e práticas em saúde coletiva: estudo sobre racionalidades médicas e atividades corporais.
3. ed. São Paulo Hucitec 2007.

Bibliografia Complementar
JOLY, M. C. R. A.; SANTOS, A. A. A.; SISTO, F. F. (Org.). Questões do Cotidiano Universitário. São Paulo: Casa do
Psicólogo, 2005.
ORNELLAS, C. P. O paciente excluido : historia e critica das praticas medicas de confinamento. Rio de Janeiro:
Revan, 1997
RIBEIRO, D. O Povo Brasileiro: A Formação e o Sentido do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2006.
RIBEIRO, R.J. Ao leitor sem medo. São Paulo: Brasiliense, 1984.
SIGERIST, H. E. Civilização & Doença. São Paulo: Hucitec, 2011.
SILVA, M. J. P. Comunicação tem remédio : A Comunicação nas relações Interpessoais em saúde. São Paulo:
Loyola, 2002.
VICTORA, C. G.; BARROS, F. C.; VAUGHAN, J. P. Epidemiologia da Desigualdade.3.ed. São Paulo: Hucitec, 2006.
VALERY-RADOT, P. Os grandes problemas da medicina contemporânea. Rio de Janeiro: Vecchi Editor , 19--.
WESTON, A. A Construcão do Argumento.São Paulo: Martins Fontes, 2009.

Nome e Código do Componente Curricular:
Unidade: IMS
Carga Horária: 102 h
DCS – O racional e o social: razão médica e
102 h (prática)
racionalidade científica moderna
Código: IMS M63
Modalidade:
Função:
Natureza:
Atividade- Seminário
Profissionalizante
Optativa
Pré-requisito:
Módulos de alunos: 100 (prático)
Não possui pré-requisito
Ementa:
A natureza deste componente curricular deve explorar a tríade Saúde-Doença-Cuidado nas dimensões da Política,
Organização, Assistência dos Serviços de Saúde e Imersão Comunitária, em todos os níveis do cuidado. É uma
atividade de ementa e linguagem aberta, no entanto devem abordar questões polêmicas que se inscrevem nas
demandas principalmente de uma crítica a razão médica e a racionalidade científica moderna.
Conteúdo programático (desenvolvimento do componente curricular)
Está atividade será desenvolvida em forma de seminário acadêmico, apresentação de pesquisas, discussões,
debates técnicos e relatos de experiência das/nas comunidades.
Bibliografia Básica
BRONFENBERENNER, U. Bioecologia do Desenvolvimento Humano: Tornando os Seres Humanos mais Humanos.
Porto Alegre: Artmed, 2011.
LE BRETON, D. Adeus ao corpo: antropologia e sociedade. Campinas, (SP): Papirus, 2003.
LUZ, M.; T. Novos saberes e práticas em saúde coletiva: estudo sobre racionalidades médicas e atividades
corporais. 3. ed. São Paulo Hucitec, 2007.
LUZ, M. T. (Madel Therezinha). Natural, racional, social: razão medica e racionalidade cientifica moderna. Rio de
Janeiro: Campus, 1988.
PINHEIRO, R. et al. Construção Social na Demanda por Cuidado: Revisitando o Direitoà Saúde.Rio de Janeiro:
ABRASCO, 2013.
Bibliografia Complementar
JOLY, M. C. R. A.; SANTOS, A. A. A.; SISTO, F. F. (Org.). Questões do Cotidiano Universitário. São Paulo: Casa do
Psicólogo, 2005.
KEESING, F. M.; VEIGA, José; DUTRA, Waltensir. Antropologia cultural: a ciência dos costumes. Rio de Janeiro:
1961.
ORNELLAS, C. P. O paciente excluido : historia e critica das praticas medicas de confinamento. Rio de Janeiro:
Revan, 1997
RIBEIRO, D. O Povo Brasileiro: A Formação e o Sentido do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2006.
RIBEIRO, R.J. Ao leitor sem medo. São Paulo: Brasiliense, 1984.
SIGERIST, H. E. Civilização & Doença. São Paulo: Hucitec, 2011.
TEIXEIRA, M. Z. Semelhante cura semelhante: o princípio de cura homeopático fundamentado pela racionalidade
médica e científica. São Paulo: Petrus, 1998
VICTORA, C. G.; BARROS, F. C.; VAUGHAN, J. P. Epidemiologia da Desigualdade. 3.ed. São Paulo: Hucitec, 2006.
MORIN, E. A cabeça bem feita: repensar a reforma, reformar o pensamento. 8. Ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil,
2003.

Nome e Código do Componente Curricular:
Unidade: IMS
Carga Horária: 68 h
DCS - SUS passo a passo: história,
68 h (prática)
regulamentação e financiamento
Código: IMS M64
Modalidade:
Função:
Natureza:
Atividade- Seminário
Profissionalizante
Optativa
Pré-requisito:
Módulos de alunos: 100 (prático)
Não possui pré-requisito
Ementa:
A natureza deste componente curricular deve explorar a tríade Saúde-Doença-Cuidado nas dimensões da Política,
Organização, Assistência dos Serviços de Saúde e Imersão Comunitária, em todos os níveis do cuidado. É uma
atividade de ementa e linguagem aberta, no entanto devem abordar temas polêmicas que se inscrevem nas
demandas especificas de questões interligadas a necessidade de discutir o Sistema Unico de Saúde, sua instalação
e evolução históriica.
Conteúdo programático (desenvolvimento do componente curricular)
Está atividade será desenvolvida em forma de seminário acadêmico, apresentação de pesquisas, discussões,
debates técnicos e relatos de experiência das comunidades.
Bibliografia Básica
BRASIL Ministério da Saúde.; FALEIROS, Vicente de Paula. A construção do SUS: histórias da reforma sanitária e
do processo participativo. Brasilia , DF: Ministério da Saúde, 2006
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE (BRASIL) BRASIL. O desenvolvimento do Sistema Único de Saúde: avanços,
desafios e reafirmação dos seus princípios e diretrizes. Brasilia , DF: Ministério da Saúde, 2002
CZERESNIA, D.; FREITAS, C. M. Promoção da Saúde: Conceitos, Reflexões, Tendências.Rio de Janeiro: Fiocruz;
2003. p. 161-174.
PINHEIRO, R. Gestão em redes: tecendo os fios da integralidade em saúde. Rio de Janeiro: EDUCS: IMS/UERJ,
2006.
PINHEIRO, R.; CECCIM, R. B.; MATTOS, R. A. Ensinar saúde: a integralidade e o SUS nos cursos de graduação na
área da saúde. 2. ed. Rio de Janeiro: CEPESC, 2006.
Bibliografia Complementar
ARAÚJO, I. S.; CARDOSO, J. M. Comunicação e saúde. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2007.
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE (BRASIL). Assistência de média e alta complexidade no
SUS. Brasília: CONASS, 2007.
JOLY, M. C. R. A.; SANTOS, A. A. A.; SISTO, F. F. (Org.). Questões do Cotidiano Universitário. São Paulo: Casa do
Psicólogo, 2005.
RIBEIRO, D. O Povo Brasileiro: A Formação e o Sentido do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2006.
RIBEIRO, R.J. Ao leitor sem medo. São Paulo: Brasiliense, 1984.
SIGERIST, H. E. Civilização & Doença. São Paulo: Hucitec, 2011.
SILVA, M. J. P. Comunicação tem remédio: A comunicação nas relações Interpessoais em saúde. São Paulo: Loyola,
2002.
MORIN, E. A cabeça bem feita: repensar a reforma, reformar o pensamento. 8. Ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil,
2003.

Nome e Código do Componente Curricular:
Unidade: IMS
Carga Horária: 68 h
DCS - Reprodução Assistida: o que é importante
68 h (prática)
saber
Código: IMS M65
Modalidade:
Função:
Natureza:
Atividade- Seminário
Profissionalizante
Optativa
Pré-requisito:
Módulos de alunos: 100 (prático)
Não possui pré-requisito
Ementa:
A natureza deste componente curricular deve explorar a tríade Saúde-Doença-Cuidado nas dimensões da Política,
Organização, Assistência dos Serviços de Saúde e Imersão Comunitária, em todos os níveis do cuidado. É uma
atividade de ementa e linguagem aberta, no entanto deve abordar questões polêmicas que se inscrevem nas
demandas de temas que dizem respeito a reprodução assistida e os contornos éticos dessa polêmica.
Conteúdo programático (desenvolvimento do componente curricular)
Está atividade será desenvolvida em forma de seminário acadêmico, apresentação de pesquisas, discussões,
debates técnicos e relatos de experiência das/nas comunidades.
Bibliografia Básica
ABDELMASSIH, R.; ABDELMASSIH, V.; ABDELMASSIH, S. Avanços em reprodução humana assistida. São Paulo:
Atheneu, 2008.
BRONFENBERENNER, U. Bioecologia do Desenvolvimento Humano: Tornando os Seres Humanos mais Humanos.
Porto Alegre: Artmed, 2011.
DUARTE, L. B. Análise crítica da atual situação ética e legal das técnicas de reprodução humana assistida no Brasil.
Ribeirão Preto, SP: FUNPEC, 2005.
MACHADO, C. L. B.; MANFROI, W. C. Prática Educativa em Medicina. Porto Alegre:Dacasa, 2005.
DONADIO, N.; LOPES, J.R. C.; MELO, N. R. Reprodução humana II: infertilidade, anticoncepção, reprodução
assistida. Rio de Janeiro: FEBRASGO, 1997.

Bibliografia Complementar
CAETANO, J. P. J.; MARINHO, R.; MORAES, L. A. M. Infertilidade e concepção assistida: um guia para o casal. Rio
de Janeiro: Medsi, 2000.
JOLY, M. C. R. A.; SANTOS, A. A. A.; SISTO, F. F. (Org.). Questões do Cotidiano Universitário. São Paulo: Casa do
Psicólogo, 2005.
RIBEIRO, R.J. Ao leitor sem medo. São Paulo: Brasiliense, 1984.
SIGERIST, H. E. Civilização & Doença. São Paulo: Hucitec, 2011.
SILVA, M. J. P. Comunicação tem remédio: A comunicação nas relações Interpessoais em saúde. São Paulo: Loyola,
2002.
WESTON, A. A Construcão do Argumento. São Paulo: Martins Fontes, 2009.
VICTORA, C. G.; BARROS, F. C.; VAUGHAN, J. P. Epidemiologia da Desigualdade. 3.ed. São Paulo: Hucitec, 2006.
MORIN, E. A cabeça bem feita: repensar a reforma, reformar o pensamento. 8. Ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil,
2003.

Nome e Código do Componente Curricular:
Unidade: IMS
Carga Horária: 68 h
DCS - Programa Mais Médicos: Mais um Balanço
68 h (prática)
Código: IMS M66
Modalidade:
Função:
Natureza:
Atividade- Seminário
Profissionalizante
Optativa
Pré-requisito:
Módulos de alunos: 100 (prático)
Não possui pré-requisito
Ementa:
A natureza deste componente curricular deve explorar a tríade Saúde-Doença-Cuidado nas dimensões da Política,
Organização, Assistência dos Serviços de Saúde e Imersão Comunitária, em todos os níveis do cuidado. É uma
atividade de ementa e linguagem aberta, no entanto deve abordar questões polêmicas que se inscrevem nas
demandas interligadas ao tema, principalmente fazendo um esforço de análise em relação aos cursos de Medicina
que surgiram em detrimento do Programa Mais Médicos
Conteúdo programático (desenvolvimento do componente curricular)
Está atividade será desenvolvida em forma de seminário acadêmico, apresentação de pesquisas, discussões,
debates técnicos e relatos de experiência das/nas comunidades.
Bibliografia Básica
CORDEIRO, H. As empresas médicas: as transformações capitalistas da pratica medica. Rio de Janeiro: Edições
Graal, 1984.
FERRETO, L. E. Abordagens, práticas e reflexões em saude coletiva. Paraná: Universidade Estadual do Oeste do
Paraná, 2006
MACHADO, C. L. B.; MANFROI, W. C. Prática Educativa em Medicina. Porto Alegre:Dacasa, 2005.
MATTA, G. C.; LIMA, J. C. F. (Org). Estado, sociedade e formação profissional em saúde: contradições e desafios em
20 anos de SUS. Rio de Janeiro: Ed. FIOCRUZ: Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, 2008.
PINHEIRO, R. et al. Construção Social na Demanda por Cuidado: Revisitando o Direitoà Saúde.Rio de Janeiro:
ABRASCO, 2013.
Bibliografia Complementar
BOLTANSKI, L. As classes sociais e o corpo. 3. ed. Rio de Janeiro: 1989.
JOLY, M. C. R. A.; SANTOS, A. A. A.; SISTO, F. F. (Org.). Questões do Cotidiano Universitário. São Paulo: Casa do
Psicólogo, 2005.
KUMMER, Dídimo Otto. Nise: abecedário de uma libertadora. Maceió, AL: Catavento, 2004.
RIBEIRO, D. O Povo Brasileiro: A Formação e o Sentido do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2006.
RIBEIRO, R.J. Ao leitor sem medo. São Paulo: Brasiliense, 1984.
SIGERIST, H. E. Civilização & Doença. São Paulo: Hucitec, 2011.
SILVA, M. J. P. Comunicação tem remédio: A comunicação nas relações Interpessoais em saúde. São Paulo: Loyola,
2002.
VICTORA, C. G.; BARROS, F. C.; VAUGHAN, J. P. Epidemiologia da Desigualdade. 3.ed. São Paulo: Hucitec, 2006.
MORIN, E. A cabeça bem feita: repensar a reforma, reformar o pensamento. 8. Ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil,
2003.

Nome e Código do Componente Curricular:
Unidade: IMS
Carga Horária: 68 h
DCS- Mastectomia preventiva
68 h (prática)
Código: IMS M67
Modalidade:
Função:
Natureza:
Atividade- Seminário
Profissionalizante
Optativa
Pré-requisito:
Módulos de alunos: 100 (prático)
Não possui pré-requisito
Ementa:
A natureza deste componente curricular deve explorar a tríade Saúde-Doença-Cuidado nas dimensões da Política,
Organização, Assistência dos Serviços de Saúde e Imersão Comunitária, em todos os níveis do cuidado. É uma
atividade de ementa e linguagem aberta, no entanto deve abordar questões polêmicas que se inscrevem nas
demandas das cirurgias profiláticas e outras questões que têm causado polêmicas nesta área.
Conteúdo programático (desenvolvimento do componente curricular)
Está atividade será desenvolvida em forma de seminário acadêmico, apresentação de pesquisas, discussões,
debates técnicos e relatos de experiência das/nas comunidades.
Bibliografia Básica
BRONFENBERENNER, U. Bioecologia do Desenvolvimento Humano: Tornando os Seres Humanos mais Humanos.
Porto Alegre: Artmed, 2011.
CORACIN, M. J. R. F. A. Celebração do Outro: Arquivo, Memória e Identidade. Campinas: Mercado das Letras, 2007.
CZERESNIA, D.; FREITAS, C. M. Promoção da Saúde: Conceitos, Reflexões, Tendências.Rio de Janeiro: Fiocruz;
2003. p. 161-174.
MACHADO, C. L. B.; MANFROI, W. C. Prática Educativa em Medicina. Porto Alegre:Dacasa, 2005.
PINHEIRO, R. et al. Construção Social na Demanda por Cuidado: Revisitando o Direitoà Saúde.Rio de Janeiro:
ABRASCO, 2013.
Bibliografia Complementar
JOLY, M. C. R. A.; SANTOS, A. A. A.; SISTO, F. F. (Org.). Questões do Cotidiano Universitário. São Paulo: Casa do
Psicólogo, 2005.
RIBEIRO, D. O Povo Brasileiro: A Formação e o Sentido do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2006.
SIGERIST, H. E. Civilização & Doença. São Paulo: Hucitec, 2011.
SILVA, M. J. P. Comunicação tem remédio: A comunicação nas relações Interpessoais em saúde. São Paulo: Loyola,
2002.
WESTON, A. A Construcão do Argumento. São Paulo: Martins Fontes, 2009.
VICTORA, C. G.; BARROS, F. C.; VAUGHAN, J. P. Epidemiologia da Desigualdade. 3.ed. São Paulo: Hucitec, 2006.
MORIN, E. A cabeça bem feita: repensar a reforma, reformar o pensamento. 8. Ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil,
2003.

Nome e Código do Componente Curricular:
Unidade: IMS
Carga Horária: 68 h
DCS- Relação da Medicina com as demais ciências
68 h (prática)
Médicas e Júridicas
Código: IMS M68
Modalidade:
Função:
Natureza:
Atividade- Seminário
Profissionalizante
Optativa
Pré-requisito:
Módulos de alunos: 100 (prático)
Não possui pré-requisito
Ementa:
A natureza deste componente curricular deve explorar a tríade Saúde-Doença-Cuidado nas dimensões da Política,
Organização, Assistência dos Serviços de Saúde e Imersão Comunitária, em todos os níveis do cuidado. É uma
atividade de ementa e linguagem aberta, no entanto deve abordar questões polêmicas que se inscrevem nas
demandas de questões que estabeleçam relação com a Medicina e com as demais ciências Médicas e Júridicas.
Conteúdo programático (desenvolvimento do componente curricular)
Está atividade será desenvolvida em forma de seminário acadêmico, apresentação de pesquisas, discussões,
debates técnicos e relatos de experiência das/nas comunidades.
Bibliografia Básica
BRASIL. 20 anos de pesquisas sobre aborto no Brasil. Brasília: Ministério da Saúde, 2009
LIMA, E. E.; LAKRYC, J. P.; SALES, N. Segurança jurídica para médicos: gestão de riscos. São Paulo: Eugenio Lima
e Pitella Advogados, 2005.
MACHADO, C. L. B.; MANFROI, W. C. Prática Educativa em Medicina. Porto Alegre:Dacasa, 2005.
OLIVEIRA, S. G. Proteção juridica a saude do trabalhador. 2. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Edições LTr, 2011
PINHEIRO, R. et al. Construção Social na Demanda por Cuidado: Revisitando o Direitoà Saúde.Rio de Janeiro:
ABRASCO, 2013.
Bibliografia Complementar
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Bioética e medicina. Rio de Janeiro:
Navegantes Editora e Gráfica, 2006.
JOLY, M. C. R. A.; SANTOS, A. A. A.; SISTO, F. F. (Org.). Questões do Cotidiano Universitário. São Paulo: Casa do
Psicólogo, 2005.
RIBEIRO, D. O Povo Brasileiro: A Formação e o Sentido do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2006.
RIBEIRO, R.J. Ao leitor sem medo. São Paulo: Brasiliense, 1984.
SIGERIST, H. E. Civilização & Doença. São Paulo: Hucitec, 2011.
SILVA, M. J. P. Comunicação tem remédio: A comunicação nas relações Interpessoais em saúde. São Paulo: Loyola,
2002.
STANCIOLI, B. S. Relação jurídica médico-paciente. Belo Horizonte: Del Rey, 2004
WESTON, A. A Construcão do Argumento. São Paulo: Martins Fontes, 2009.
VICTORA, C. G.; BARROS, F. C.; VAUGHAN, J. P. Epidemiologia da Desigualdade. 3.ed. São Paulo: Hucitec, 2006.
MORIN, E. A cabeça bem feita: repensar a reforma, reformar o pensamento. 8. Ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil,
2003.

Nome e Código do Componente Curricular:
Unidade: IMS
Carga Horária: 102 h
DCS - Aspectos genéticos e bioquímicos da
102 h (prática)
criminalidade
Código: IMS M69
Modalidade:
Função:
Natureza:
Atividade- Seminário
Profissionalizante
Optativa
Pré-requisito:
Módulos de alunos: 100 (prático)
Não possui pré-requisito
Ementa:
A natureza deste componente curricular deve explorar a tríade Saúde-Doença-Cuidado nas dimensões da Política,
Organização, Assistência dos Serviços de Saúde e Imersão Comunitária, em todos os níveis do cuidado. É uma
atividade de ementa e linguagem aberta, no entanto deve abordar questões polêmicas que se inscrevem nas
demandas de questões ique dizem respeito aos aspectos genéticos e bioquímicos da criminalidade.
Conteúdo programático (desenvolvimento do componente curricular)
Está atividade será desenvolvida em forma de seminário acadêmico, apresentação de pesquisas, discussões,
debates técnicos e relatos de experiência das/nas comunidades.
Bibliografia Básica
BRONFENBERENNER, U. Bioecologia do Desenvolvimento Humano: Tornando os Seres Humanos mais Humanos.
Porto Alegre: Artmed, 2011.
MINAYO, M.C.S.; DESLANDES, S. F. Análise diagnóstica da política nacional de saúde para redução de acidentes e
violências. Rio de Janeiro: Ed. FIOCRUZ, 2007.
OLIVEIRA, K. B.; OLIVEIRA, G. G.(Org). Olhares sobre a prevenção à criminalidade. Belo Horizonte: Instituto Elo,
2009.
PESCE, R.P.; ASSIS, S.G.; AVANCI, J.Q. Agressividade e transgressão em crianças: um olhar sobre
comportamentos externalizantes e violências na infância. Rio de Janeiro: Fundação Oswaldo Cruz: CLAVES, 2008
MACHADO, C. L. B.; MANFROI, W. C. Prática Educativa em Medicina. Porto Alegre:Dacasa, 2005.
Bibliografia Complementar
JOLY, M. C. R. A.; SANTOS, A. A. A.; SISTO, F. F. (Org.). Questões do Cotidiano Universitário. São Paulo: Casa do
Psicólogo, 2005.
RIBEIRO, D. O Povo Brasileiro: A Formação e o Sentido do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2006.
RIBEIRO, R.J. Ao leitor sem medo. São Paulo: Brasiliense, 1984.
SIGERIST, H. E. Civilização & Doença. São Paulo: Hucitec, 2011.
SILVA, M. J. P. Comunicação tem remédio: A comunicação nas relações Interpessoais em saúde. São Paulo: Loyola,
2002.
WESTON, A. A Construcão do Argumento. São Paulo: Martins Fontes, 2009.
VICTORA, C. G.; BARROS, F. C.; VAUGHAN, J. P. Epidemiologia da Desigualdade. 3.ed. São Paulo: Hucitec, 2006.

Nome e Código do Componente Curricular:
Unidade: IMS
Carga Horária: 68 h
DCS- Útero Artificial
68 h (prática)
Código: IMS M70
Modalidade:
Função:
Natureza:
Atividade- Seminário
Profissionalizante
Optativa
Pré-requisito:
Módulos de alunos: 100 (prático)
Não possui pré-requisito
Ementa:
A natureza deste componente curricular deve explorar a tríade Saúde-Doença-Cuidado nas dimensões da Política,
Organização, Assistência dos Serviços de Saúde e Imersão Comunitária, em todos os níveis do cuidado. É uma
atividade de ementa e linguagem aberta, no entanto deve abordar questões polêmicas que se inscrevem nas
demandas de questões interligadas ao tema do Útero Artificial, as implicações éticas, psicológicas, morais e
religiosas que estas trazem para a medicina.
Conteúdo programático (desenvolvimento do componente curricular)
Está atividade será desenvolvida em forma de seminário acadêmico, apresentação de pesquisas, discussões,
debates técnicos e relatos de experiência das/nas comunidades.
Bibliografia Básica
ABDELMASSIH, R.; ABDELMASSIH, V.; ABDELMASSIH, S. Avanços em reprodução humana assistida. São Paulo:
Atheneu, 2008.
BRONFENBERENNER, U. Bioecologia do Desenvolvimento Humano: Tornando os Seres Humanos mais Humanos.
Porto Alegre: Artmed, 2011.
CZERESNIA, D.; FREITAS, C. M. Promoção da Saúde: Conceitos, Reflexões, Tendências.Rio de Janeiro: Fiocruz;
2003. p. 161-174.
DELAMARCHE, P.; DUFOUR, M.; MULTON, F.; PERLEMUTER, L. Anatomia, fisiologia e biomecânica. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.
QUEIROZ, J. F. Paternidade: aspectos jurídicos e técnicas de inseminação artificial : doutrina e legislação. Belo
Horizonte: Del Rey, 2001.
Bibliografia Complementar
COLLUCCI, C. Por que a gravidez não vem ?: respostas objetivas e didáticas às principais dúvidas sobre fertilidade.
São Paulo: Atheneu, 2003.
JOLY, M. C. R. A.; SANTOS, A. A. A.; SISTO, F. F. (Org.). Questões do Cotidiano Universitário. São Paulo: Casa do
Psicólogo, 2005.
RIBEIRO, D. O Povo Brasileiro: A Formação e o Sentido do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2006.
SIGERIST, H. E. Civilização & Doença. São Paulo: Hucitec, 2011.
SILVA, M. J. P. Comunicação tem remédio: A comunicação nas relações Interpessoais em saúde. São Paulo: Loyola,
2002.
WESTON, A. A Construcão do Argumento. São Paulo: Martins Fontes, 2009.
VICTORA, C. G.; BARROS, F. C.; VAUGHAN, J. P. Epidemiologia da Desigualdade. 3.ed. São Paulo: Hucitec, 2006.
MORIN, E. A cabeça bem feita: repensar a reforma, reformar o pensamento. 8. Ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil,
2003.

Nome e Código do Componente Curricular:
Unidade: IMS
Carga Horária: 68 h
DCS- Existem pacientes e não doenças.
68 h (prática)
Código: IMS M71
Modalidade:
Função:
Natureza:
Atividade- Seminário
Profissionalizante
Optativa
Pré-requisito:
Módulos de alunos: 100 (prático)
Não possui pré-requisito
Ementa:
A natureza deste componente curricular deve explorar a tríade Saúde-Doença-Cuidado nas dimensões da Política,
Organização, Assistência dos Serviços de Saúde e Imersão Comunitária, em todos os níveis do cuidado. É uma
atividade de ementa e linguagem aberta, no entanto deve abordar questões polêmicas que se inscrevem e
estabelecem sentidos em torno de saber como se posicionam os profissionais da saúde em torno da seguinte
afirmação "Existem pacientes e não doenças".
Conteúdo programático (desenvolvimento do componente curricular)
Está atividade será desenvolvida em forma de seminário acadêmico, apresentação de pesquisas, discussões,
debates técnicos e relatos de experiência da/nas comunidades.
Bibliografia Básica
ACSELRAD, G. Avessos do prazer: drogas, AIDS e direitos humanos. Rio de Janeiro: Ed. Fiocruz, 2000.
CORACIN, M. J. R. F. A. Celebração do Outro: Arquivo, Memória e Identidade. Campinas: Mercado das Letras, 2007.
CZERESNIA, D.; FREITAS, C. M. Promoção da Saúde: Conceitos, Reflexões, Tendências.Rio de Janeiro: Fiocruz;
2003. p. 161-174.
DUARTE, L. F. D.; LEAL, O. F. Doença, sofrimento, perturbação: perspectivas etnograficas. Rio de Janeiro: Fiocruz,
1998. 210p
MACHADO, C. L. B.; MANFROI, W. C. Prática Educativa em Medicina. Porto Alegre:Dacasa, 2005.
RABELO, M. C.; ALVES, P. C.; SOUZA, I. M. A. Experiência de doença e narrativa. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 1999.
Bibliografia Complementar
ARAÚJO, I. S.; CARDOSO, J. M. Comunicação e saúde. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2007.
JOLY, M. C. R. A.; SANTOS, A. A. A.; SISTO, F. F. (Org.). Questões do Cotidiano Universitário. São Paulo: Casa do
Psicólogo, 2005.
RIBEIRO, D. O Povo Brasileiro: A Formação e o Sentido do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2006.
SIGERIST, H. E. Civilização & Doença. São Paulo: Hucitec, 2011.
SILVA, M. J. P. Comunicação tem remédio: A comunicação nas relações Interpessoais em saúde. São Paulo: Loyola,
2002.
VICTORA, C. G.; BARROS, F. C.; VAUGHAN, J. P. Epidemiologia da Desigualdade. 3.ed. São Paulo: Hucitec, 2006.
TOTMAN, R. Causas sociais da doença. São Paulo: IBRASA, 1982.
WESTON, A. A Construcão do Argumento. São Paulo: Martins Fontes, 2009.

Nome e Código do Componente Curricular:
Unidade: IMS
Carga Horária: 68 h
DCS - Novos Cenários da Residência Médica no
68 h (prática)
Brasil
Código: IMS M72
Modalidade:
Função:
Natureza:
Atividade- Seminário
Profissionalizante
Optativa
Pré-requisito:
Módulos de alunos: 100 (prático)
Não possui pré-requisito
Ementa:
A natureza deste componente curricular deve explorar a tríade Saúde-Doença-Cuidado nas dimensões da Política,
Organização, Assistência dos Serviços de Saúde e Imersão Comunitária, em todos os níveis do cuidado. É uma
atividade de ementa e linguagem aberta, no entanto deve abordar questões polêmicas que se inscrevem nas
demandas de questões interligadas aos novos cenários da Residência Médica no Brasil.
Conteúdo programático (desenvolvimento do componente curricular)
Está atividade será desenvolvida em forma de seminário acadêmico, apresentação de pesquisas, discussões,
debates técnicos e relatos de experiência das/nas comunidades.
Bibliografia Básica
ACSELRAD, G. Avessos do prazer: drogas, AIDS e direitos humanos. Rio de Janeiro: Ed. Fiocruz, 2000.
CORACIN, M. J. R. F. A. Celebração do Outro: Arquivo, Memória e Identidade. Campinas: Mercado das Letras, 2007.
CZERESNIA, D.; FREITAS, C. M. Promoção da Saúde: Conceitos, Reflexões, Tendências.Rio de Janeiro: Fiocruz;
2003. p. 161-174.
DUARTE, L. F. D.; LEAL, O. F. Doença, sofrimento, perturbação: perspectivas etnograficas. Rio de Janeiro: Fiocruz,
1998. 210p
MACHADO, C. L. B.; MANFROI, W. C. Prática Educativa em Medicina. Porto Alegre: Dacasa, 2005.
RABELO, Míriam Cristina; ALVES, Paulo César; SOUZA, Iara Maria A. Experiência de doença e narrativa. Rio de
Janeiro: FIOCRUZ, 1999.
Bibliografia Complementar
ARAÚJO, I. S.; CARDOSO, J. M. Comunicação e saúde. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2007.
JOLY, M. C. R. A.; SANTOS, A. A. A.; SISTO, F. F. (Org.). Questões do Cotidiano Universitário. São Paulo: Casa do
Psicólogo, 2005.
RIBEIRO, D. O Povo Brasileiro: A Formação e o Sentido do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2006.
SIGERIST, H. E. Civilização & Doença. São Paulo: Hucitec, 2011.
SILVA, M. J. P. Comunicação tem remédio: A comunicação nas relações Interpessoais em saúde. São Paulo: Loyola,
2002.
VICTORA, C. G.; BARROS, F. C.; VAUGHAN, J. P. Epidemiologia da Desigualdade. 3.ed. São Paulo: Hucitec, 2006.
TOTMAN, R. Causas sociais da doença. São Paulo: IBRASA, 1982.
WESTON, A. A Construcão do Argumento. São Paulo: Martins Fontes, 2009.

Nome e Código do Componente Curricular:
Unidade: IMS
Carga Horária: 102 h
DCS - Saúde Mental, Dependência Química e
102 h (prática)
Redução de Danos.
Código: IMS M73
Modalidade:
Função:
Natureza:
Atividade- Seminário
Profissionalizante
Optativa
Pré-requisito:
Módulos de alunos: 100 (prático)
Não possui pré-requisito
Ementa:
A natureza deste componente curricular deve explorar a tríade Saúde-Doença-Cuidado nas dimensões da Política,
Organização, Assistência dos Serviços de Saúde e Imersão Comunitária, em todos os níveis do cuidado. É uma
atividade de ementa e linguagem aberta, no entanto deve abordar questões polêmicas que se inscrevem nas
demandas de questões interligadas a Saúde Mental, a Dependência Química e a Redução de Danos.
Conteúdo programático (desenvolvimento do componente curricular)
Está atividade será desenvolvida em forma de seminário acadêmico, apresentação de pesquisas, discussões,
debates técnicos e relatos de experiência da/nas s comunidades.
Bibliografia Básica
CZERESNIA, D.; FREITAS, C. M. Promoção da Saúde: Conceitos, Reflexões, Tendências.Rio de Janeiro: Fiocruz;
2003. p. 161-174.
GIGLIOTTI, A.; GUIMARÃES, Â. Diretrizes gerais para tratamento da dependência química. Rio de Janeiro: Rubio,
2010
FERRETO, L. E. Abordagens, práticas e reflexões em saude coletiva. Paraná: Universidade Estadual do Oeste do
Paraná, 2006.
MACHADO, C. L. B.; MANFROI, W. C. Prática Educativa em Medicina. Porto Alegre:Dacasa, 2005.
PINHEIRO, R. et al. Construção Social na Demanda por Cuidado: Revisitando o Direitoà Saúde.Rio de Janeiro:
ABRASCO, 2013.
Bibliografia Complementar
KALIL, J.; DAVID NETO, E. Buscando uma política de medicamentos para o Brasil. São Paulo: FSB Comunicações,
2006
JOLY, M. C. R. A.; SANTOS, A. A. A.; SISTO, F. F. (Org.). Questões do Cotidiano Universitário. São Paulo: Casa do
Psicólogo, 2005.
MARI, J. de J.; KIELING, C. C. Psiquiatria na prática clínica. Barueri: Manole, 2013..
RIBEIRO, D. O Povo Brasileiro: A Formação e o Sentido do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2006.
RIBEIRO, R.J. Ao leitor sem medo. São Paulo: Brasiliense, 1984.
SIGERIST, H. E. Civilização & Doença. São Paulo: Hucitec, 2011.
SILVA, M. J. P. Comunicação tem remédio: A comunicação nas relações Interpessoais em saúde. São Paulo: Loyola,
2002.
WESTON, A. A Construcão do Argumento. São Paulo: Martins Fontes, 2009.
VICTORA, C. G.; BARROS, F. C.; VAUGHAN, J. P. Epidemiologia da Desigualdade. 3.ed. São Paulo: Hucitec, 2006.

Nome e Código do Componente Curricular:
Unidade: IMS
DCS- Desdobramentos jurídicos do exercício das
profissões da Saúde
Código: IMS M74
Modalidade:
Função:
Atividade- Seminário
Profissionalizante
Pré-requisito:
Módulos de alunos:
Não possui pré-requisito

Carga Horária: 68 h
68 h (prática)

Natureza:
Optativa
100 (prático)

Ementa:
A natureza deste componente curricular deve explorar a tríade Saúde-Doença-Cuidado nas dimensões da Política,
Organização, Assistência dos Serviços de Saúde e Imersão Comunitária, em todos os níveis do cuidado. É uma
atividade de ementa e linguagem aberta, no entanto deve abordar questões polêmicas que se inscrevem nos
desdobramentos jurídicos do exercício das profissões da Saúde, principalmente na profissão médica.
Conteúdo programático (desenvolvimento do componente curricular)
Está atividade será desenvolvida em forma de seminário acadêmico, apresentação de pesquisas, discussões,
debates técnicos e relatos de experiência da/nas comunidades.
Bibliografia Básica
DINIZ, D. A custódia e o tratamento psiquiátrico no Brasil: censo 2011
L'ABBATE, S. Direito à saúde: discursos e práticas na construção do SUS. São Paulo: Hucitec, 2010.
FRANÇA, G. V. Direito médico. 5.ed. rev. e aum. São Paulo: BYK, 1992.
PINHEIRO, R. et al. Construção Social na Demanda por Cuidado: Revisitando o Direitoà Saúde.Rio de Janeiro:
ABRASCO, 2013.
SANTOS, L. Conhecendo seus direitos na saúde pública. Brasília: CONASS, 2006.
SPOSATI, A. O.; FALCÃO, M. C.; TEIXEIRA, S. M. F. Os direitos (dos desassistidos) sociais. 6.ed.
Bibliografia Complementar
BRASIL. Ministério da Saúde. Direitos dos usuários dos serviços e das ações de saúde no Brasil: legislação federal
compilada - 1973 a 2006. Brasilia , DF: Ministério da Saúde, 2007
JOLY, M. C. R. A.; SANTOS, A. A. A.; SISTO, F. F. (Org.). Questões do Cotidiano Universitário. São Paulo: Casa do
Psicólogo, 2005.
RIBEIRO, D. O Povo Brasileiro: A Formação e o Sentido do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2006.
RIBEIRO, R.J. Ao leitor sem medo. São Paulo: Brasiliense, 1984.
SIGERIST, H. E. Civilização & Doença. São Paulo: Hucitec, 2011.
SILVA, M. J. P. Comunicação tem remédio: A comunicação nas relações Interpessoais em saúde. São Paulo: Loyola,
2002.
OLIVEIRA, M. H. B.; VASCONCELLOS, L. C. F. Direito & saúde: um campo em construção. Rio de Janeiro: Escola
Nacional de Saude Publica, 2009
WESTON, A. A Construcão do Argumento. São Paulo: Martins Fontes, 2009.

Nome e Código do Componente Curricular:
Unidade: IMS
DCS - As dificuldades enfrentadas pela ESF
Código: IMS M75
Modalidade:
Função:
Atividade- Seminário
Profissionalizante

Carga Horária: 68 h
68 h (prática)
Natureza:
Optativa

Pré-requisito:
Módulos de alunos: 100 (prático)
Não possui pré-requisito
Ementa:
A natureza deste componente curricular deve explorar a tríade Saúde-Doença-Cuidado nas dimensões da Política,
Organização, Assistência dos Serviços de Saúde e Imersão Comunitária, em todos os níveis do cuidado. É uma
atividade de ementa e linguagem aberta, no entanto deve abordar questões polêmicas que se inscrevem nas
demandas e nas dificuldades enfrentadas pela ESF e pelo novo modelo assistencial como um todo.
Conteúdo programático (desenvolvimento do componente curricular)
Está atividade será desenvolvida em forma de seminário acadêmico, apresentação de pesquisas, discussões,
debates técnicos e relatos de experiência das/ nas comunidades.
Bibliografia Básica
CZERESNIA, D.; FREITAS, C. M. Promoção da Saúde: Conceitos, Reflexões, Tendências.Rio de Janeiro: Fiocruz;
2003. p. 161-174.
PINHEIRO, R. et al. Construção Social na Demanda por Cuidado: Revisitando o Direitoà Saúde.Rio de Janeiro:
ABRASCO, 2013.
MENDES, V. L. F. Uma clínica no coletivo: experimentações no programa de saúde da família. São Paulo: Hucitec,
2007.
PAULINO, I.; BEDIN, L. P.; PAULINO, L. V. Estratégia saúde da família. São Paulo: Ícone, 2009.
VASCONCELOS, M.; GRILLO, M. J. C.; SOARES, S. M. UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. Práticas
educativas em atenção básica a saúde: tecnologias para abordagem ao indivíduo, família e comunidade. Belo
Horizonte: NESCON: Editora UFMG, 2009.
Bibliografia Complementar
CUNHA, G. T. A construção da clínica ampliada na atenção básica. 2.ed. São Paulo: Hucitec, 2007.
JOLY, M. C. R. A.; SANTOS, A. A. A.; SISTO, F. F. (Org.). Questões do Cotidiano Universitário. São Paulo: Casa do
Psicólogo, 2005.
RIBEIRO, D. O Povo Brasileiro: A Formação e o Sentido do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2006.
SIGERIST, H. E. Civilização & Doença. São Paulo: Hucitec, 2011.
SILVA, M. J. P. Comunicação tem remédio: A comunicação nas relações Interpessoais em saúde. São Paulo: Loyola,
2002.
WESTON, A. A Construcão do Argumento. São Paulo: Martins Fontes, 2009.
VICTORA, C. G.; BARROS, F. C.; VAUGHAN, J. P. Epidemiologia da Desigualdade. 3.ed. São Paulo: Hucitec, 2006.
MORIN, E. A cabeça bem feita: repensar a reforma, reformar o pensamento. 8. Ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil,
2003.

Nome e Código do Componente Curricular:

Unidade: IMS

Carga Horária: 68 h

DCS- Metodologias ativas na
profissionais em Saúde do SUS
Código: IMS M76
Modalidade:
Atividade- Seminário

formação

dos

68 h (prática)

Função:
Profissionalizante

Natureza:
Optativa

Pré-requisito:
Módulos de alunos: 100 (prático)
Não possui pré-requisito
Ementa:
A natureza deste componente curricular deve explorar a tríade Saúde-Doença-Cuidado nas dimensões da Política,
Organização, Assistência dos Serviços de Saúde e Imersão Comunitária, em todos os níveis do cuidado. É uma
atividade de ementa e linguagem aberta, no entanto deve abordar questões polêmicas que se inscrevem nas
demandas de questões formativas ligadas ao tema. Devem estar interessadas tanto na formação do aluno quanto do
docente.
Conteúdo programático (desenvolvimento do componente curricular)
Está atividade será desenvolvida em forma de seminário acadêmico, apresentação de pesquisas, discussões,
debates técnicos e relatos de experiência das/nas comunidades.
Bibliografia Básica
BRONFENBERENNER, U. Bioecologia do Desenvolvimento Humano: Tornando os Seres Humanos mais Humanos.
Porto Alegre: Artmed, 2011..
CZERESNIA, D.; FREITAS, C. M. Promoção da Saúde: Conceitos, Reflexões, Tendências.Rio de Janeiro: Fiocruz;
2003. p. 161-174.
MACHADO, C. L. B.; MANFROI, W. C. Prática Educativa em Medicina. Porto Alegre:Dacasa, 2005.
PEREIRA, J. C. R. Análise de dados qualitativos: estratégias metodológicas para as ciências da saúde, humanas e
sociais. 3.ed. São Paulo: EDUSP/FAPESP, 2001.
POLIGNANO, M. V. Abordagem ecossistêmica da saúde. Belo Horizonte: Instituto Guaicuy, 2012.
Bibliografia Complementar
JOLY, M. C. R. A.; SANTOS, A. A. A.; SISTO, F. F. (Org.). Questões do Cotidiano Universitário. São Paulo: Casa do
Psicólogo, 2005.
RIBEIRO, D. O Povo Brasileiro: A Formação e o Sentido do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2006.
RIBEIRO, R.J. Ao leitor sem medo. São Paulo: Brasiliense, 1984.
SIGERIST, H. E. Civilização & Doença. São Paulo: Hucitec, 2011.
SILVA, M. J. P. Comunicação tem remédio: A comunicação nas relações Interpessoais em saúde. São Paulo: Loyola,
2002.
WESTON, A. A Construcão do Argumento. São Paulo: Martins Fontes, 2009.
VENÂNCIO, S. I. Avaliação para a melhoria da qualidade da estratégia saúde da família - AMQ: estudo de
implantação no estado de São Paulo. São Paulo: Instituto de Saúde, 2008.
VICTORA, C. G.; BARROS, F. C.; VAUGHAN, J. P. Epidemiologia da Desigualdade. 3.ed. São Paulo: Hucitec, 2006.

Nome e Código do Componente Curricular:
Unidade: IMS
DCS- Gestão de Projetos de Investimentos em
Saúde
Código: IMS M77
Modalidade:
Função:
Atividade- Seminário
Profissionalizante
Pré-requisito:
Não possui pré-requisito

Carga Horária: 102 h
102 h (prática)

Natureza:
Optativa

Módulos de alunos: 100 (prático)

Ementa:
A natureza deste componente curricular deve explorar a tríade Saúde-Doença-Cuidado nas dimensões da Política,
Organização, Assistência dos Serviços de Saúde e Imersão Comunitária, em todos os níveis do cuidado. E É uma
atividade de ementa e linguagem aberta, no entanto deve abordar questões polêmicas que se inscrevem nas
demandas de questões de Gestão de Projetos de Investimentos em Saúde, tanto no que diz respeito aos recursos
financeiros quanto humanos e materiais.
Conteúdo programático (desenvolvimento do componente curricular)
Está atividade será desenvolvida em forma de seminário acadêmico, apresentação de pesquisas, discussões,
debates técnicos e relatos de experiência das/nas comunidades.
Bibliografia Básica
CORACIN, M. J. R. F. A. Celebração do Outro: Arquivo, Memória e Identidade. Campinas: Mercado das Letras, 2007.
CZERESNIA, D.; FREITAS, C. M. Promoção da Saúde: Conceitos, Reflexões, Tendências.Rio de Janeiro: Fiocruz;
2003. p. 161-174.
MINAYO, M. C. S.; ASSIS, S. G.; SOUZA, E. R. Avaliação por triangulação de métodos: abordagem de programas
sociais. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2005.
OLIVEIRA, C. C.; CAMPOS, F. C. C. UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. Projeto social: saúde e
cidadania. Belo Horizonte: NESCON: COOPMED/UFMG, 2009.
PINHEIRO, R. et al. Construção Social na Demanda por Cuidado: Revisitando o Direito à Saúde.Rio de Janeiro:
ABRASCO, 2013.
Bibliografia Complementar
JOLY, M. C. R. A.; SANTOS, A. A. A.; SISTO, F. F. (Org.). Questões do Cotidiano Universitário. São Paulo: Casa do
Psicólogo, 2005.
RIBEIRO, D. O Povo Brasileiro: A Formação e o Sentido do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2006.
RIBEIRO, R.J. Ao leitor sem medo. São Paulo: Brasiliense, 1984.
SIGERIST, H. E. Civilização & Doença. São Paulo: Hucitec, 2011.
SILVA, M. J. P. Comunicação tem remédio: A comunicação nas relações Interpessoais em saúde. São Paulo: Loyola,
2002.
WESTON, A. A Construcão do Argumento. São Paulo: Martins Fontes, 2009.
VICTORA, C. G.; BARROS, F. C.; VAUGHAN, J. P. Epidemiologia da Desigualdade. 3.ed. São Paulo: Hucitec, 2006.

Nome e Código do Componente Curricular:
Unidade: IMS
DCS- Formação de Facilitadores de Educação
Permanente em Saúde
Código: IMS M78
Modalidade:
Função:
Atividade- Seminário
Profissionalizante

Carga Horária: 68 h
68 h (prática)

Natureza:
Optativa

Pré-requisito:
Módulos de alunos: 100 (prático)
Não possui pré-requisito
Ementa:
A natureza deste componente curricular deve explorar a tríade Saúde-Doença-Cuidado nas dimensões da Política,
Organização, Assistência dos Serviços de Saúde e Imersão Comunitária, em todos os níveis do cuidado. É uma
atividade de ementa e linguagem aberta, no entanto deve abordar questões polêmicas que se inscrevem nas
demandas de questões de Formação de Facilitadores de Educação Permanente em Saúde.
Conteúdo programático (desenvolvimento do componente curricular)
Está atividade será desenvolvida em forma de seminário acadêmico, apresentação de pesquisas, discussões,
debates técnicos e relatos de experiência das/nas comunidades.
Bibliografia Básica
CZERESNIA, D.; FREITAS, C. M. Promoção da Saúde: Conceitos, Reflexões, Tendências.Rio de Janeiro: Fiocruz;
2003. p. 161-174.
FEUERWERKER, L.; ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO MÉDICA. Além do discurso de mudança na
educação médica: processos e resultados. São Paulo: Hucitec; Londrina: Rede Unida; Rio de Janeiro: Associação
Brasileira de Educação Médica, 2002.
MACHADO, C. L. B.; MANFROI, W. C. Prática Educativa em Medicina. Porto Alegre:Dacasa, 2005.
PINHEIRO, R. et al. Construção Social na Demanda por Cuidado: Revisitando o Direitoà Saúde.Rio de Janeiro:
ABRASCO, 2013.
STRUCHINER, M.; GIANNELLA, T. R. Organização Pan-Americana de Saúde. Aprendizagem e prática docente na
área da saúde: conceitos, paradigmas e inovações. Washington , D. C.: OPAS, 2005.
Bibliografia Complementar
CANESQUI, A. M.; BELISÁRIO, S. A. Ciências sociais e saúde para o ensino médico. São Paulo: HUCITEC, 2000.
JOLY, M. C. R. A.; SANTOS, A. A. A.; SISTO, F. F. (Org.). Questões do Cotidiano Universitário. São Paulo: Casa do
Psicólogo, 2005.
RIBEIRO, D. O Povo Brasileiro: A Formação e o Sentido do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2006.
RIBEIRO, R.J. Ao leitor sem medo. São Paulo: Brasiliense, 1984.
SIGERIST, H. E. Civilização & Doença. São Paulo: Hucitec, 2011.
SILVA, M. J. P. Comunicação tem remédio: A comunicação nas relações Interpessoais em saúde. São Paulo: Loyola,
2002.
WESTON, A. A Construcão do Argumento. São Paulo: Martins Fontes, 2009.
VICTORA, C. G.; BARROS, F. C.; VAUGHAN, J. P. Epidemiologia da Desigualdade. 3.ed. São Paulo: Hucitec, 2006.

Nome e Código do Componente Curricular:
DCS-Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana
Código: IMS M79
Modalidade:
Atividade- Seminário
Pré-requisito:
Não possui pré-requisito

Unidade: IMS

Carga Horária: 68 h
68 h (prática)

Função:
Natureza:
Profissionalizante
Optativa
Módulos de alunos: 100 (prático)

Ementa:
A natureza deste componente curricular deve explorar a tríade Saúde-Doença-Cuidado nas dimensões da Política,
Organização, Assistência dos Serviços de Saúde e Imersão Comunitária, em todos os níveis do cuidado. É uma
atividade de ementa e linguagem aberta, no entanto deve abordar questões polêmicas que se inscrevem nas
demandas de questões de Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana
Conteúdo programático (desenvolvimento do componente curricular)
Está atividade será desenvolvida em forma de seminário acadêmico, apresentação de pesquisas, discussões,
debates técnicos e relatos de experiência das/nas comunidades.
Bibliografia Básica
CZERESNIA, D.; FREITAS, C. M. Promoção da Saúde: Conceitos, Reflexões, Tendências.Rio de Janeiro: Fiocruz;
2003. p. 161-174.
MACHADO, C. L. B.; MANFROI, W. C. Prática Educativa em Medicina. Porto Alegre:Dacasa, 2005.
PINHEIRO, R. Construção Social na Demanda por Cuidado: Revisitando o Direitoà Saúde.Rio de Janeiro:
ABRASCO, 2013.
TAMAYO, A. Cultura e saúde nas organizações. Porto Alegre: Artmed, 2004.
VAISSMAN, M. Alcoolismo no trabalho. Rio de Janeiro: Ed. FIOCRUZ: Garamond, 2004.
Bibliografia Complementar
BRASIL, Ministério da Saúde.; DIAS, E. C.; ALMEIDA, I. M. ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE;
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Doenças relacionadas ao trabalho: manual de procedimentos para os
serviços de saúde. Brasilia , DF: Ministério da Saúde: Organização Pan-Americana da Saúde, 2001.
JOLY, M. C. R. A.; SANTOS, A. A. A.; SISTO, F. F. (Org.). Questões do Cotidiano Universitário. São Paulo: Casa do
Psicólogo, 2005.
RIBEIRO, D. O Povo Brasileiro: A Formação e o Sentido do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2006.
RIBEIRO, R.J. Ao leitor sem medo. São Paulo: Brasiliense, 1984.
SIGERIST, H. E. Civilização & Doença. São Paulo: Hucitec, 2011.
SILVA, M. J. P. Comunicação tem remédio: A comunicação nas relações Interpessoais em saúde. São Paulo: Loyola,
2002.
WESTON, A. A Construcão do Argumento. São Paulo: Martins Fontes, 2009.
VICTORA, C. G.; BARROS, F. C.; VAUGHAN, J. P. Epidemiologia da Desigualdade. 3.ed. São Paulo: Hucitec, 2006.

Nome e Código do Componente Curricular:
DCS- Vigilância do Óbito Materno, Infantil e Fetal
Código: IMS M80
Modalidade:
Atividade- Seminário

Unidade: IMS

Carga Horária: 68 h
68 h (prática)

Função:
Profissionalizante

Natureza:
Optativa

Pré-requisito:
Módulos de alunos: 100 (prático)
Não possui pré-requisito
Ementa:
A natureza deste componente curricular deve explorar a tríade Saúde-Doença-Cuidado nas dimensões da Política,
Organização, Assistência dos Serviços de Saúde e Imersão Comunitária, em todos os níveis do cuidado. É uma
atividade de ementa e linguagem aberta, no entanto deve abordar questões polêmicas que se inscrevem nas
demandas de questões interligadas a Vigilância do Óbito Materno, Infantil e Fetal.
Conteúdo programático (desenvolvimento do componente curricular)
Está atividade será desenvolvida em forma de seminário acadêmico, apresentação de pesquisas, discussões,
debates técnicos e relatos de experiência das/nas comunidades.
Bibliografia Básica
BRASIL. Aborto e saúde pública no Brasil: 20 anos. Brasília: Ministério da Saúde, 2009
CARVALHO, M. S. Análise das condições de vida e morte em populações urbanas: uma proposta para os serviços
de saúde. Rio de Janeiro: Fundação Oswaldo Cruz: ENSP, 1993.
CORACIN, M. J. R. F. A. Celebração do Outro: Arquivo, Memória e Identidade. Campinas: Mercado das Letras, 2007.
CZERESNIA, D.; FREITAS, C. M. Promoção da Saúde: Conceitos, Reflexões, Tendências. Rio de Janeiro: Fiocruz;
2003. p. 161-174.
INCONTRI, D.; SANTOS, F. S. A arte de morrer: visões plurais. Bragança Paulista, SP: Comenius, 2007
Bibliografia Complementar
JOLY, M. C. R. A.; SANTOS, A. A. A.; SISTO, F. F. (Org.). Questões do Cotidiano Universitário. São Paulo: Casa do
Psicólogo, 2005.
RIBEIRO, D. O Povo Brasileiro: A Formação e o Sentido do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2006.
RIBEIRO, R.J. Ao leitor sem medo. São Paulo: Brasiliense, 1984.
SIGERIST, H. E. Civilização & Doença. São Paulo: Hucitec, 2011.
SILVA, M. J. P. Comunicação tem remédio: A comunicação nas relações Interpessoais em saúde. São Paulo: Loyola,
2002.
TAVARES, G. R. Do luto à luta. Belo Horizonte: Casa de Minas, 2001.
WESTON, A. A Construcão do Argumento. São Paulo: Martins Fontes, 2009.
VICTORA, C. G.; BARROS, F. C.; VAUGHAN, J. P. Epidemiologia da Desigualdade. 3.ed. São Paulo: Hucitec, 2006.

Nome e Código do Componente Curricular:
Unidade: IMS
DCS- Funcionalidade e avanços das UTI nos
hospitais brasileiros.
Código: IMS M81
Modalidade:
Função:
Atividade- Seminário
Profissionalizante

Carga Horária: 102 h
102 h (prática)

Natureza:
Optativa

Pré-requisito:
Módulos de alunos: 100 (prático)
Não possui pré-requisito
Ementa:
A natureza deste componente curricular deve explorar a tríade Saúde-Doença-Cuidado nas dimensões da Política,
Organização, Assistência dos Serviços de Saúde e Imersão Comunitária, em todos os níveis do cuidado. É uma
atividade de ementa e linguagem aberta, no entanto deve abordar questões polêmicas que se inscrevem nas
demandas de questões interligadas ao tema da funcionalidade e avanços das UTI nos hospitais brasileiros.
Conteúdo programático (desenvolvimento do componente curricular)
Está atividade será desenvolvida em forma de seminário acadêmico, apresentação de pesquisas, discussões,
debates técnicos e relatos de experiência das/nas comunidades.
Bibliografia Básica
BRONFENBERENNER, U. Bioecologia do Desenvolvimento Humano: Tornando os Seres Humanos mais Humanos.
Porto Alegre: Artmed, 2011.
CORACIN, M. J. R. F. A. Celebração do Outro: Arquivo, Memória e Identidade. Campinas: Mercado das Letras, 2007.
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE (BRASIL). Assistência de média e alta complexidade no
SUS. Brasília: CONASS, 2007.
MACHADO, C. L. B.; MANFROI, W. C. Prática Educativa em Medicina. Porto Alegre:Dacasa, 2005.
TOSCANO, L. Condutas médicas: nas emergências, UTI e unidade coronariana. 3. ed. São Paulo: Elsevier, c2009
Bibliografia Complementar
JOLY, M. C. R. A.; SANTOS, A. A. A.; SISTO, F. F. (Org.). Questões do Cotidiano Universitário. São Paulo: Casa do
Psicólogo, 2005.
MARINO, Paul L. Referência rápida em UTI: fatos e fórmulas. Porto Alegre: Artmed, 2010.
RIBEIRO, D. O Povo Brasileiro: A Formação e o Sentido do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2006.
RIBEIRO, R.J. Ao leitor sem medo. São Paulo: Brasiliense, 1984.
SIGERIST, H. E. Civilização & Doença. São Paulo: Hucitec, 2011.
SILVA, M. J. P. Comunicação tem remédio: A comunicação nas relações Interpessoais em saúde. São Paulo: Loyola,
2002.
WESTON, A. A Construcão do Argumento. São Paulo: Martins Fontes, 2009.
VICTORA, C. G.; BARROS, F. C.; VAUGHAN, J. P. Epidemiologia da Desigualdade. 3.ed. São Paulo: Hucitec, 2006.

ANEXO VII
CORRELAÇÃO APROXIMADA DOS CONTEÚDOS TRADICIONAIS COM AS ATIVIDADES PROPOSTAS NO PPP DE MEDICINA
DO IMS/UFBA (quadro apenas norteador).
NUCLEO TEMÁTICO I- UNIVERSIDADE, CIÊNCIA E OUTRAS MEDICINAS POSSÍVEIS
ATIVIDADES
GIPES–Cultura, arte e natureza: produção e promoção da saúde
GIPES – Docência médica e organização dos serviços de saúde
GEAC – Práticas integrativas e complementares no SUS
GEAC – Elementos estruturantes de uma sociedade saudável
RPC - Portfólio on line
DCS

CONTEÚDOS TRADICIONAIS ENVOLVIDOS
Ecologia; Educação Ambiental; Subjetividade, História e Cultura,
Saúde Coletiva, Ginecologia e Obstetrícia, Cirurgia,
Saúde Coletiva, Enfermagem, Nutrição, Assistência Farmacêutica
Sociologia, Ecologia, Nutrição, Educação, Educação Ambiental,
Biotecnologia.
MTC, TCC, Produção do Texto acadêmico
Optativa

OPS

Fechamento do Núcleo Temático
NUCLEO TEMÁTICO II - CONCEPÇÃO E NASCIMENTO

ATIVIDADES
GIPES – Elementos do fazer médico da concepção ao nascimento

CONTEÚDOS TRADICIONAIS ENVOLVIDOS
Ginecologia e Obstetrícia, Gestão do Cuidado, Enfermagem da
Criança, Enfermagem e Obstetrícia, Nutrição Materno Infantil,
Fisioterapia
GIPES – Elementos do fazer médico da concepção ao nascimento de alto Patologia, Genética humana e médica, Bioquímica, Embriologia,
risco
Ginecologia e Obstetrícia.
GEAC – Saúde, qualidade de vida e políticas públicas
GEAC – Participação e controle social no SUS
RPC - Assistência à gestante e ao RN
Produção do texto acadêmico/ Metodologia do Trabalho Científico
DCS
Optativa
OPS
Fechamento do Núcleo Temático
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NUCLEO TEMÁTICO III - SAÚDE NA INFÂNCIA E NA ADOLESCÊNCIA
ATIVIDADES
GEAC – Dimensões éticas e históricas do desenvolvimento humano

DCS

CONTEÚDOS TRADICIONAIS ENVOLVIDOS
História; Antropologia; Filosofia; Sociologia; Psicologia do
Desenvolvimento.
Pediatria, Enfermagem da Criança e do adolescente, Cirurgia
Pediátrica, Neonatologista, Fisioterapia, Enfermagem da Criança e
do adolescente.
Anatomia, fisiologia humana, patologia, Pediatria, Microbiologia,
Imunologia, Parasitologia, Farmacologia, Nutrição, Cirurgia
Pediátrica, Neonatologista
Clinica Médica, Enfermagem da Criança, Imunização, Analises
Clínicas, Psicologia do Desenvolvimento, Pediatria
Enfermagem, Nutrição, Clinica Geral, Sociologia, Psicologia,
Educação
Optativa

OPS

Fechamento do Núcleo Temático

GEAC - Agravos prevalentes na clinica da criança e do adolescente

GIPES – Saberes anatomo-fisiopatológicos da infância à adolescência

GIPES – Saúde e cuidado biopsicossocial da infância à adolescência
RPC – Infância e adolescência: acidentes, letalidade e violências

NUCLEO TEMÁTICO IV - SAÚDE DA PESSOA NA IDADE ADULTA
ATIVIDADES
CONTEÚDOS TRADICIONAIS ENVOLVIDOS
GIPES – Asp. anatomofisiopatológicos e morfofuncionais em agr. no Anatomia; Fisiologia humana, Histologia, Microbiologia, Imunologia,
adulto
Bioquímica e Farmacologia, Clinica Médica, Ginecologia e
Obstetrícia, Cirurgia Geral, Anestesia, Oncologia
GIPES - O saber médico em urgência e emergência na clinica da pes.
Adulta.
Clinica Médica, Ginecologia e Ostetrícia, Enfermagem, Farmácia,
Cirurgia Geral, Terapia Intensiva, Ortopedia, Anestesia
GEAC - Traumas e violências: abordagem e tratamento na idade adulta
Clinica Médica, Ginecologia e Ostetrícia, Enfermagem, Psicologia,
Saúde Mental
DCS
Optativa
OPS
RPC - TRÂNSITO: O paradoxo do tempo para o SAMU

Fechamento do Núcleo Temático
Antropologia, Sociologia, Clinica Médica, Saúde Mental, Saúde
Coletiva.
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NUCLÉO TEMÁTICO V: TANATOLOGIA E MORTE
ATIVIDADES
GEAC – De Thanatos ao Cyborg: dimensões do saber/fazer médico
GIPES – A morte e suas variantes: aspectos biopsicossociais
GEAC – Morte, mutilação e limites terapêuticos da profissão médica
OPS
RPC - Intertextualidade em Saúde: Relatórios/ Registros/Diários
DCS

CONTEÚDOS TRADICIONAIS ENVOLVIDOS
Bioética, Genética, Educação, Biotecnologia, Clinica geral,
Farmácia e Cosmética, Cirurgia, Médico Legista, Oncologia
Clínica Médica, Histologia, Patologia, Biologia Celular e Molecular,
Fisiologia Humana, Bioquímica, Cirurgia Geral
Clínica Médica, Cirurgia, Assistência farmacêutica, Ortopedia
Fechamento do Núcleo Temático
Produção do texto acadêmico/ Metodologia do Trabalho Científico
Optativa

NÚCLEO TEMÁTICO VI - CUIDADO E ATENÇÂO INTEGRAL A PORTADORES DE DOENÇAS PREVALENTES E ESPECÍFICAS
ATIVIDADES
GEAC – conduta diagnóstica e terapêutica nas doenças transmissíveis
GIPES – Elementos estruturantes do fazer médico nas doenças crônicas
GIPES – Projeto de vida com portadores de doenças específicas
GEAC – Organização dos processos de trabalho no SUS
DCS
OPS
RPC - Doenças crônicas, saúde mental e saúde do cuidador

CONTEÚDOS TRADICIONAIS ENVOLVIDOS
Saúde Mental, Microbiologia,
Imunologia,
Farmacologia,
Patologia, Infectologia
Nutrição, Enfermagem, Farmácia, Psicologia, Clínica Médica,
Infectologia, Saúde Coletiva
Saúde Coletiva, Epidemiologia, Metodologia do Trabalho Científico,
Clinica Médica, Pediatria, Ginecologia e Obstetrícia, Infectologia
Assistência e Gestão do Cuidado, Politicas Públicas de Saúde,
Optativa
Fechamento do Núcleo Temático
Antropologia, Sociologia, Saúde Coletiva, Saúde Mental, Educação,
Psicologia
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NUCLEO TEMÁTICO VII– SAÚDE DA PESSOA IDOSA
CONTEÚDOS TRADICIONAIS ENVOLVIDOS
Imunologia, Biologia celular e molecular, Histologia, genética,
Anatomia, Farmacologia, Patologia
GIPES – Envelhecimento: aspectos psicossociais e indicadores de saúde
Epidemiologia, Psicologia, Antropologia.
GIPES – Idosos: aspectos clínicos, fisiopat. e terap. de agr. prevalentes
Clinica Médica, Psiquiatria, Psicologia, Nutricão, Enfermagem,
Geriatria, Oncologia, Ortopedia, Cirurgia Geral
ACCS
Optativa
RPC – Planos terapêuticos de idosos em contextos de produção de Enfermagem, Epidemiologia, Educação em Saúde, Farmácia,
saúde
Terapia Ocupacional.
OPS
Fechamento do Núcleo Temático
ATIVIDADES
GEAC - Bases biológicas, moleculares e imunológicas do envelhecimento

NUCLEO TEMÁTICO VIII - COLETIVOS NA SAÚDE E EQUIDADE DO CUIDADO
ATIVIDADES
GIPES – Processos de autonomia: a decisão do plano terapêutico

CONTEÚDOS TRADICIONAIS ENVOLVIDOS

Assistência Farmacêutica, Psicologia Social, Saúde Coletiva
GEAC – Grupos populacionais e enfrentamento das iniquidades em Antropologia, Clinica Médica, Saúde Mental, Pediatria, Sociologia,
saúde
Educação em Saúde, Saúde Coletiva
GEAC – Direitos humanos e cultura surda: LIBRAS
Sociologia, Antropologia, Filosofia, Libras
GIPES - A formação em exercício do docente médico.
Clínica Médica, Educação em Saúde, Sociologia, Filosofia
DCS
Optativa
OPS
RPC - Escrita formativa e processos avaliativos interpares

Fechamento do Núcleo Temático
Sociologia, Psicologia, Saúde Mental.
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ANEXO VIII
CRONOGRAMA PROPOSTO PARA LIBERAÇÃO DOS CÓDIGOS DE VAGAS

TIPO

PROPOSTO PELO MEC

2015

2016

2017

2018

2019

Docentes

80

30*

15

15

10

10

Técnicos Classe E

16

----

8

----

8

------

Técnicos Classe D

24

----

12

----

12

------

*Códigos liberados no dia 05/08/2015, conforme Diário Oficial da União, seção 01, página 284.
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ANEXO IX
DOCUMENTAÇÃO
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PORTARIAS QUE INSTITUIRAM AS COMISSÕES DE ELABORAÇÃO E REFORMULAÇÃO DO PROJETO
POLÍTICO PEDAGÓGICO DO CURSO DE MEDICINA DO IMS / UFBA

ATA DA 76ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DO IMS/UFBA (aprovação pela
Congregação, da implantação do curso de medicina no IMS/UFBA)

ATA DA 90ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DO IMS/UFBA (aprovação do reenvio ao cae
do projeto reformulado)

PARECER 807/CAE (aprovação da primeira versão do PPP de medicina – processo número
23066.034285/14-29)
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OFÍCIO 089/2015 - DDES/SESu/MEC (parecer técnico emitido pela Comissão do MEC sobre a
primeira versão do PPP de medicina)

OFÍCIO 07/2015 – DIFES/SESu/MEC (publicação dos PRIMEIROS 30 códigos de vagas para a
implantação do curso de Medicina)

OFÍCIO 1084/2013 – GAB UFBA (encaminha toda a documentação de tramitação – UFBA/MEC e negociação para a implantação do curso de Medicina no IMS/UFBA)
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MOÇAO DE APOIO À IMPLANTAÇÃO DO CURSO DE MEDICINA, EMITAIDA PELO CONSELHO
MUNICIPAL DE SAÚDE.

TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO PELA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE EM APOIO À
IMPLANTAÇÃO DO CURSO DE MEDICNA DO IMS/UFBA

TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA A
IMPLANTAÇÃO DO CURSO DE MEDICINA DO IMS/UFBA
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ANEXO X

PROJETO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL
QUE JÁ SE ENCONTRA EM FUNCIONAMENTO
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