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UNIDADE MÓDULO CÓDIGO CARGA HORÁRIO NÚMERO 

ACADÊMICA/CURSO   HORÁRIA  DE VAGA(S) 
      

 

Faculdade de Medicina Humanidades II
1
 FME0105 80h  Terça-feira, das 07:10 às 11:40 01 (UMA) 

      

 

CRITÉRIO DE SELEÇÃO: Média global do histórico escolar do Ensino Médio OU do Ensino Superior (o requerente com ensino superior completo deverá optar 

pelo envio de um dos históricos). Em caso de empate, o critério final para classificação será a maior nota em componente(s) curricular(es) da área de biológica(s). 

      

 

INSCRIÇÕES: Serão exclusivamente eletrônicas, de 28/05 a 03/06/19, com o envio dos documentos necessários, conforme item IV, digitalizados de forma legível 

para o e-mail coord.fmufg@gmail.com. 

 

 

      Profa. Dra. Rosane Ribeiro Figueiredo Alves                                                                                          Prof. Dr. Antonio Fernando Carneiro 

     Coordenadora do Curso de Medicina/UFG                                                                                     Diretor da Faculdade de Medicina/UFG 

       

                                                      
1
 Conteúdos: Bioética II; História da medicina II; Psicologia médica II. Ementa: Os dilemas éticos na modernidade. A ética do início da vida. A ética do final da vida. A arte de 

curar nos tempos da colônia, medicina indígena e jesuítica, a medicina brasileira no século XIX, a medicina brasileira no século XX. A história da Faculdade de Medicina de 

Goiás. A história das especialidades médicas: ginecologia e obstetrícia, psiquiatria, geriatria, anestesiologia, medicina legal, cirurgia, radiologia e diagnóstico por imagens, 

cardiologia, ortopedia, oncologia, pediatria, história da sexualidade humana, história da bioética e da pesquisa. História das doenças mais importantes: epidemias, tuberculose, 

sífilis, hansen, doença de Chagas, doenças infecciosas, esquizofrenia e outras. Biografias de médicos célebres: Pasteur, Lister, Koch, Semmelweis, Oswaldo Cruz, Carlos Chagas e 

outros. Aspectos inerentes à relação médico-paciente de acordo com o ciclo da vida e morte. Fases e dinâmicas, reações, crises e desadaptações. Dilemas relacionais e éticos. 

Situações difíceis. Comunicações dolorosas. A dinâmica de atendimento hospitalar e a relação médico-paciente em cenários específicos. 


