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1. APRESENTAÇÃO 
       

Obedecendo ao novo Regulamento Geral dos Cursos de Graduação, 

elaborado pela Comissão de Implementação do Regulamento Geral dos Cursos de 

Graduação da Pró-Reitoria de Graduação da UFG, a Faculdade de Medicina da 

Universidade Federal de Goiás (UFG), apresenta seu Projeto Pedagógico, 

plenamente adequado às diretrizes deste Regulamento. 

O Projeto Pedagógico da Faculdade de Medicina/UFG, baseia-se no 

disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – Lei n° 9.394 de 

20/12/96 e suas alterações e regulamentações, nas Diretrizes Curriculares do 

Conselho Nacional de Educação (CNE), no Estatuto e Regimento da UFG e no 

Regulamento Geral dos Cursos de Graduação  da UFG, segundo o disposto no Art. 

5o do Regulamento Geral dos Cursos de Graduação. 

      A Faculdade de Medicina da UFG contou com a participação do seu corpo 

docente, discente, técnico-administrativo, além de diferentes segmentos 

representativos da sociedade para a elaboração do seu Projeto Pedagógico, tendo 

sido também apreciado e aprovado pelo seu Conselho Diretor e também obteve a  

aquiescência das outras Unidades Acadêmicas da UFG que oferecem disciplinas ao 

Curso de Medicina.   

      O Projeto busca explicitar os objetivos do Curso e estabelecer os 

princípios norteadores e as expectativas em torno da formação do médico. Além 

disso, delineia a forma em que se dará a integração ensino, pesquisa e extensão 

bem como define suas políticas de gestão de estágio e prática acadêmica e a 

política da Unidade para a qualificação docente. Contempla também os princípios e 

estratégias de avaliação de aprendizagem, duração do curso, estrutura curricular em 

seus diversos desdobramentos: matriz curricular, elenco de disciplinas com as 

respectivas ementas e cargas horárias dos núcleos comum, específico e livre. Por 

fim, sugere um fluxograma para integração curricular e as atividades 

complementares do curso de Medicina. 

 A homologação final do Projeto será feita conforme o Regulamento Geral dos 

Cursos de Graduação e sua consolidação dar-se-á com a aprovação da Resolução 

do Curso de Medicina nas instâncias competentes. 
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2. EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS  
 

 
 

 Autorizada a funcionar pelo então Presidente Juscelino Kubitschek de 

Oliveira através de Decreto Federal nº 48061 de 07 de abril de 1960, a Faculdade 

de Medicina da Universidade Federal de Goiás iniciou suas atividades em 21 de 

abril de 1960 e foi reconhecida em 14 de março de 1968 através do Decreto Federal 

nº 62376 de 11 de março de 1968 e, juntamente com outras 4 unidades acabou 

dando origem à Universidade Federal de Goiás. 

 Inicialmente com turmas de 40 alunos, posteriormente teve o número de 

vagas aumentadas para 110, total que permanece até hoje. 

 É a única Faculdade de Medicina do Estado de Goiás e já graduou mais de 

3.500 médicos, a maioria deles exercendo suas atividades na própria região Centro-

Oeste. Dentre seus ex-alunos estão a maior parte dos gestores do sistema público e 

privado de saúde da região. 

 A história da Faculdade de Medicina registra ao longo do tempo fortes 

ligações com o Sistema Estadual de Saúde, o que pode ser exemplificado pela 

gestão conjunta por mais de trinta anos do Hospital de Doenças Tropicais que hoje 

leva o nome de professor da Faculdade de Medicina. A vocação para a 

regionalização e sua conseqüente preocupação com as chamadas doenças 

tropicais tem orientado o processo de pós-graduação, aprofundando as questões 

epidemiológicas contextualizadas. 

 A tendência mundial e as exigências de mercado fizeram que, fossem 

também estimuladas ações voltadas para as áreas especializadas, o que resultou 

em um direcionamento para atividades de prática médica nesse sentido. 

 Nos dias atuais convivem na graduação em Medicina, professores com 

formação especializada, mas que compreendem a necessidade de dar um novo 

rumo à formação, com orientação para o modelo do médico com visão geral. Há 

boas oportunidades de treinamento em serviço com atuação nas grandes áreas, 

mas na pós-graduação Lato-sensu (Residência) o maior contingente de vagas 

destina-se a áreas especializadas, apesar de já terem sido criadas Residência e 

Curso de Especialização em Saúde da Família.  
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 A estrutura da Universidade com a existência dos Institutos de Ciências 

Biológicas e de Patologia Tropical e Saúde Pública, que têm interface com as 

demais áreas clínicas, faz com que seja necessário estabelecer estratégias de 

mudanças curriculares, respeitando a história e as especificidades da FM.   A boa 

ligação já existente com o Sistema Municipal e Estadual de Saúde tem permitido o 

treinamento de acadêmicos de graduação e pós-graduação nesse sistema e o 

estreitamento e a continuidade dessa ligação prometem o encaminhamento para o 

fim desejado. 

Os pressupostos deste projeto fundamentam-se na formulação de um novo 

modelo pedagógico com a transformação gradativa do fazer curricular; na mudança 

do eixo teórico/prático, levando a des-hospitalização e a des-especialização; na 

capacitação permanente do corpo docente e de um conjunto de tutores destacados 

da equipe técnica do SUS; na modernização e ampliação das fontes de informação 

bibliográfica; na revisão dos critérios de avaliação e na permanente retro-

alimentação dos sistemas de ensino e de prestação de serviços.  

Uma situação peculiar à Universidade Federal de Goiás mantém a formação dos 

profissionais de saúde vinculada a diversos institutos, que respondem por parcelas da 

formação básica: o Instituto de Ciências Biológicas (ICB) e o Instituto de Patologia 

Tropical e Saúde Pública (IPTSP).  

Apesar de inadequada às propostas atuais, essa organização administrativa e 

curricular faz parte da história da Universidade Federal de Goiás e da própria 

Faculdade de Medicina e teve seu momento de glória em outras épocas, 

respondendo pelo avanço científico de diversas áreas do conhecimento, em nível 

regional e nacional. Assim, o processo de mudança agora proposto deve ajustar-se a 

esta realidade e fomentar alterações que respeitem a identidade do curso, os valores 

individuais envolvidos e as limitações burocráticas existentes. 

  Uma nova proposta pedagógica vem sendo gestada e desenvolvida nos quatro 

anos que antecederam à elaboração formal do presente projeto pedagógico, onde 

estão sendo reestruturados os conteúdos e reformulados os procedimentos 

pedagógicos, redefinindo-se o perfil do profissional a ser formado e o papel das 

disciplinas em cada momento do curso. Exercitam-se estratégias de ensino capazes 

de dar unicidade à multiplicidade de conhecimentos e de fontes de informação, 

através da inserção precoce do aluno nas atividades práticas. 
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Pretende-se que, ao se decidirem pelo ingresso no curso de Medicina, os 

alunos tenham claros os objetivos da Faculdade de Medicina e conheçam as 

estratégias utilizadas para alcançá-los. Antevê-se um perfil de escola que seja pólo 

de desenvolvimento, lócus para reflexão, foco de informações e, principalmente, 

fórum de discussões sobre os grandes temas que revestem o processo saúde-

doença, especialmente em nível regional.  

 Assim, o presente projeto pedagógico foi construído centrado no aluno 

como sujeito da aprendizagem e apoiado no professor como facilitador e mediador 

do processo ensino-aprendizagem. Deverá buscar a formação integral e adequada 

do estudante por meio de uma articulação entre o ensino, a pesquisa e a 

extensão/assistência. Em outras palavras, o currículo assumido deve efetivamente 

levar à formação do profissional competente, capaz de responder a uma demanda 

não só específica de sua área de atuação, mas global da sociedade, enquanto 

cidadão. 

O detalhamento da proposta respeita a transversalidade que garante a 

continuidade, buscando atingir o curso com um todo em forma gradual. 

 

 

 

3. OBJETIVOS GERAIS DA FORMAÇÃO 
 

  

 O Curso de Graduação em Medicina da Universidade Federal de Goiás tem 

como objetivo formar profissionais com formação generalista, humanista, crítica e 

reflexiva, capacitado a atuar, pautado em princípios éticos, no processo de saúde-

doença em seus diferentes níveis de atenção, com ações de promoção, 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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4. PRINCÍPIOS NORTEADORES PARA A FORMAÇÃO DO 
MÉDICO 
 
 

O Projeto Pedagógico visa a articulação entre o ensino, pesquisa e 

extensão/assistência, garantindo um ensino crítico, reflexivo e criativo, que leve à 

construção do perfil almejado, estimulando a realização de experimentos e/ou de 

projetos de pesquisa; socializando o conhecimento produzido, levando em conta a 

evolução epistemológica dos modelos explicativos do processo saúde-doença, a 

horizontalidade dos conhecimentos, a verticalidade das disciplinas, a definição de 

eixos temáticos inter e transdisciplinares, a integração com o sistema de saúde, a 

vinculação com a comunidade e o suporte no método científico, conforme os 

princípios detalhados a seguir: 

 
 

4.1- A prática profissional 
 
 
  O projeto busca propiciar a interação ativa do aluno com usuários e 

profissionais de saúde desde o início da formação acadêmica, proporcionando ao 

aluno lidar com problemas reais, assumir responsabilidades crescentes como agente 

prestador de cuidados e atenção, compatíveis com seu grau de autonomia, que se 

consolida na graduação com o internato. Assim, busca favorecer um ensino baseado 

na prática, com foco centrado no ato médico que deve visar o ser humano. Para 

isso, o aluno deverá ser inserido precocemente em atividades práticas relevantes 

para a sua futura vida profissional. Quando os alunos enfrentam os problemas reais 

de sua profissão, já durante sua formação, sua compreensão tende a ser cada vez 

mais crítica e comprometida com a sociedade a qual integram. 

    Considera-se indispensável a inserção dos alunos no sistema prestador de 

serviços de saúde, em um processo participativo que se desenvolve em forma de 

espiral, levando-os a uma prática de ações de promoção e vigilância da saúde; de 

atenção à demanda espontânea e desenvolvimento de ações programáticas; de 

identificação de indicadores sentinelas nas diferentes micro-regiões abordadas e na 

construção de um efetivo sistema de informações que viabilize o planejamento das 

ações globais. Ao participar do processo em diferentes momentos do curso, o aluno 
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poderá observar e interferir em diferentes níveis de complexidade do problema e 

com diferentes enfoques.   

A primeira aproximação deve se dar entre o aluno e o indivíduo inserido em 

seu contexto social mais próximo (a família, seu grupo de vizinhança e os focos 

sociais em que se desenvolvem suas relações sociais) participando de atividades 

de promoção da saúde. A seguir deve se aproximar do indivíduo quando se 

relaciona com o sistema de saúde, desenvolvendo atividades de promoção da 

saúde individual.  A terceira abordagem visa o indivíduo como parte do coletivo, 

dentro do sistema de informação que alimenta as ações e o planejamento do 

Serviço. A seguir o aluno deve acompanhar o indivíduo como usuário do serviço de 

saúde. Tais vivências devem prepará-lo para seu encontro com o indivíduo-

paciente, nas atividades do internato. 

O objetivo é a integração das atividades práticas desenvolvidas pelos alunos 

(apoiados pelos docentes da Faculdade de Medicina), à rotina dos Serviços de 

Saúde sob Gestão Municipal e/ou Estadual. Isto se traduz na participação efetiva 

da Faculdade de Medicina no planejamento, controle e avaliação das ações de 

saúde desenvolvidas nos diferentes níveis de complexidade. No primeiro momento 

essa participação será limitada a espaços sócio-geográficos e serviços de 

atendimento pré-determinados, prevendo-se a ampliação paulatina e sempre 

devidamente documentada. 

 
 

4.2 – A formação técnica 
 
 
O eixo do desenvolvimento curricular será as necessidades de saúde dos 

indivíduos e das populações referidas pelo usuário e identificadas pelo Setor Saúde. 

A construção de um novo padrão de conteúdos curriculares que garanta a 

integração entre os diversos momentos da formação profissional e entre os órgãos 

formador e utilizador dos recursos humanos em formação é o sustentáculo desta 

proposta, cuja finalidade é a de introduzir metodologias capazes de levar o aluno a 

buscar respostas para os problemas de sua prática diária.  

Para tal, serão utilizados diferentes cenários de ensino-aprendizagem que 

permitirão ao aluno conhecer e vivenciar situações variadas de vida, da organização 

da prática e do trabalho em equipe multiprofissional. 
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4.3 – Articulação entre teoria e prática 
 
 
Durante os últimos quatro anos vem sendo discutida a necessidade de  

alteração no enfoque dado às disciplinas da área básica, renovando-se os métodos 

de ensino e os procedimentos de avaliação. Dando início às mudanças curriculares,  

a disciplina "Integração à Prática Hospitalar"  será transformada em "Introdução à 

Saúde Coletiva", onde, em atividades externas à sala de aula, articuladas com as 

equipes do Programa Saúde da Família, experimentam-se atividades conjuntas em 

distritos sanitários da cidade.  

A disciplina Saúde Coletiva, nas suas diferentes abordagens, deve ser um dos 

eixos integradores das atividades, através de seu conteúdo específico que se 

relaciona com as ciências sociais, as políticas de saúde, a metodologia de pesquisa 

e os mecanismos de transmissão das doenças. 

Buscando a integração entre os ciclos básico e profissional e a interação entre 

as disciplinas, já se têm conseguido boa articulação entre as disciplinas Semiologia 

e Patologia Funcional e Aplicada, ainda que mantenham sua individualidade 

administrativa. Registram-se alguns momentos integradores entre as disciplinas 

Farmacologia, Bioestatística e Saúde Coletiva II. Fundem-se os conteúdos de 

Anatomia e Imagenologia. 

Em respeito à especificidade da Universidade Federal de Goiás, na existência 

bastante consolidada dos institutos de ciências básicas, torna-se inviável a 

reformulação curricular decidida unilateralmente. A manutenção da individualidade 

de algumas disciplinas e a associação de outras procuram superar esta questão.  

Propõe-se, portanto, a disciplina Práticas Integradoras, cuja atividade 

contínua e semanal desde o primeiro semestre, lhe dê a oportunidade para integrar 

e contextualizar o conjunto de conhecimentos ministrados. Utilizando-se da 

problematização de situações reais existentes no próprio cenário de práticas 

(programa de saúde da família), os tutores e docentes trarão à discussão um caso 

real que deverá ser analisado com a participação de pelo menos um docente de 

cada uma das disciplinas desde o primeiro semestre. O enfoque será clínico mas 

haverá a oportunidade para a compreensão da importância de cada um dos 

assuntos. Esta estratégia deve se repetir na segunda série, onde já vêm sendo 

desenvolvidos  seminários integradores (de maneira incipiente e com o mesmo 

objetivo), por sugestão do conselho de classe,  como atividade preparatória para os 
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passos futuros, quando se dará a institucionalização da experiência. Na terceira 

série (6o e 7o semestres) o objetivo vem sendo parcialmente alcançado, inicialmente 

por atividade isolada da Patologia e, a partir de 1999, por sugestão do Conselho de 

Classe, com a participação de todas as disciplinas (mensalmente, de forma não 

institucionalizada). No 8o e 9o semestres faz-se necessária apenas uma mudança 

de estratégia de ensino, já que as atividades são eminentemente práticas.  

Assim, as atividades teóricas e práticas deverão estar presentes desde o 

início do curso, permeando toda a formação do médico, de forma integrada e 

interdisciplinar. 

 
 

4.4 – A interdisciplinaridade 
 
 
O presente Projeto Pedagógico objetiva promover a integração e 

interdisciplinaridade em coerência com o eixo de desenvolvimento curricular, 

buscando integrar as dimensões biológicas, psicológicas, sociais e ambientais. 

Pretende também utilizar metodologias que privilegiem a participação ativa do aluno 

na construção do conhecimento e integração entre os conteúdos das disciplinas, 

além de estimular a interação entre ensino, pesquisa e extensão. 

Para que se cumpram os propósitos de interação docente-assistencial, são 

necessárias mudanças conceituais nas disciplinas e ajustes na carga horária. Inicia-

se a articulação entre as disciplinas Saúde Coletiva III e Clínica Médica, para 

facilitar a leitura da realidade vivenciada na experiência de participação do aluno 

nas ações institucionais de saúde.  

 

 
4.5 – A formação ética e a função social do profissional 
 
 

A finalidade do curso de Medicina é a de formar profissionais capazes de 

realizar uma adequada prática médica dentro do contexto social e humanístico em 

que deve ocorrer essa atividade. 

O projeto pedagógico deverá buscar a formação integral e adequada do 

estudante por meio de uma articulação entre o ensino, a pesquisa e a 

extensão/assistência. Será estimulada a Inclusão e a valorização das dimensões 
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ética e humanística na formação do aluno, desenvolvendo atitudes e valores 

orientados para a cidadania e para a solidariedade. Tal formação também será 

assegurada através do vínculo institucional, através da integração ensino-serviço, da 

formação médico-acadêmica às necessidades sociais da saúde, com ênfase no 

Sistema Único de Saúde (SUS).           

Serão estimulados também no currículo, os princípios de flexibilidade, 

integração estudo/trabalho e pluralidade no currículo. 

 

 

5. EXPECTATIVA DE FORMAÇÃO DO MÉDICO 
 

 
5.1. Perfil do Egresso 
 

I - Atenção à saúde: aptidão para desenvolver ações de prevenção, 

promoção, proteção e reabilitação da saúde, tanto em nível individual 

quanto coletivo, assegurando que sua prática seja realizada de forma 

integrada e contínua com as demais instâncias do sistema de saúde, 

sendo capaz de pensar criticamente, de analisar os problemas da 

sociedade e de procurar soluções para os mesmos. Realizar seus serviços 

dentro dos mais altos padrões de qualidade e dos princípios da 

ética/bioética, tendo em conta que a responsabilidade da atenção à saúde 

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

de saúde, tanto em nível individual como coletivo; 

 

II - Tomada de decisões: capacidade de tomar decisões visando o uso 

apropriado, eficácia e custo-efetividade, da força de trabalho, de 

medicamentos, de equipamentos, de procedimentos e de práticas. Para 

este fim, os mesmos devem possuir competências e habilidades para 

avaliar, sistematizar e decidir as condutas mais adequadas, baseadas em 

evidências científicas; 

 

III - Comunicação: ser acessíveis e manter a confidencialidade das 

informações a eles confiadas, na interação com outros profissionais de 
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saúde e o público em geral. A comunicação envolve comunicação verbal, 

não-verbal e habilidades de escrita e leitura; o domínio de, pelo menos, 

uma língua estrangeira e de tecnologias de comunicação e informação; 

 

IV - Liderança: no trabalho em equipe multiprofissional, deverão estar aptos a 

assumir posições de liderança, sempre tendo em vista o bem-estar da 

comunidade. A liderança envolve compromisso, responsabilidade, 

empatia, habilidade para tomada de decisões, comunicação e 

gerenciamento de forma efetiva e eficaz; 

 

V - Administração e gerenciamento: devem estar aptos a tomar iniciativas, 

fazer o gerenciamento e administração tanto da força de trabalho quanto 

dos recursos físicos e materiais e de informação, da mesma forma que 

devem estar aptos a serem empreendedores, gestores, empregadores ou 

lideranças na equipe de saúde;  

 

VI - Educação permanente: ser capazes de aprender continuamente, tanto 

na sua formação, quanto na sua prática. Desta forma, os profissionais de 

saúde devem aprender a aprender e ter responsabilidade e compromisso 

com a sua educação e o treinamento/estágios das futuras gerações de 

profissionais, mas proporcionando condições para que haja benefício 

mútuo entre os futuros profissionais e os profissionais dos serviços, 

inclusive, estimulando e desenvolvendo a mobilidade 

acadêmico/profissional, a formação e a cooperação por meio de redes 

nacionais e internacionais. 

 

 

5.2- Habilidades do Egresso 
 
 

I – promover estilos de vida saudáveis, conciliando as necessidades tanto 

dos seus clientes/pacientes quanto às de sua comunidade, atuando 

como agente de transformação social; 
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II -   atuar nos diferentes níveis de atendimento à saúde, com ênfase nos 

atendimentos primário e secundário;  

   III - comunicar-se adequadamente com os colegas de trabalho, os pacientes 

e seus familiares; 

        IV - informar e educar seus pacientes, familiares e comunidade em relação à 

promoção da saúde, prevenção, tratamento e reabilitação das doenças, 

usando técnicas apropriadas de comunicação; 

V - realizar com proficiência a anamnese e a conseqüente construção da 

história clínica, bem como dominar a arte e a técnica do exame físico; 

VI - dominar os conhecimentos científicos básicos da natureza biopsicosocio-

ambiental subjacentes à prática médica e ter raciocínio crítico na 

interpretação dos dados, na identificação da natureza dos problemas da 

prática médica e na sua resolução; 

VII - diagnosticar e tratar corretamente as principais doenças do ser humano 

em todas as fases do ciclo biológico, tendo como critérios a prevalência 

e o potencial mórbido das doenças, bem como a eficácia da ação 

médica; 

VIII - reconhecer suas limitações e encaminhar, adequadamente, pacientes 

portadores de problemas que fujam ao alcance da sua formação geral; 

IX - otimizar o uso dos recursos propedêuticos, valorizando o método clínico 

em todos seus aspectos; 

X - exercer a medicina utilizando procedimentos diagnósticos e terapêuticos 

com base em evidências científicas; 

XI - utilizar adequadamente recursos semiológicos e terapêuticos, validados 

cientificamente, contemporâneos, hierarquizados para atenção integral à 

saúde, no primeiro, segundo e terceiro níveis de atenção; 

XII - reconhecer a saúde como direito e atuar de forma a garantir a 

integralidade da assistência entendida como conjunto articulado e 

contínuo de ações e serviços preventivos e curativos, individuais e 

coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade 

do sistema; 
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XIII - atuar na proteção e na promoção da saúde e na prevenção de doenças, 

bem como no tratamento e reabilitação dos problemas de saúde e 

acompanhamento do processo de morte; 

XIV - realizar procedimentos clínicos e cirúrgicos indispensáveis para o 

atendimento ambulatorial e para o atendimento inicial das urgências e 

emergências em todas as fases do ciclo biológico; 

XV - conhecer os princípios da metodologia científica, possibilitando-lhe a 

leitura crítica de artigos técnico-científicos e a participação na produção 

de conhecimentos; 

XVI - lidar criticamente com a dinâmica do mercado de trabalho e com as 

políticas de saúde; 

XVII - atuar no sistema hierarquizado de saúde, obedecendo aos princípios 

técnicos e éticos de referência e contra-referência; 

XVIII -cuidar da própria saúde física e mental e buscar seu bem-estar como 

cidadão e como médico; 

XIX - considerar a relação custo-benefício nas decisões médicas, levando em 

conta as reais necessidades da população; 

XX - ter visão do papel social do médico e disposição para atuar em 

atividades de política e de planejamento em saúde; 

XXI - atuar em equipe multiprofissional; 

XXII - manter-se atualizado com a legislação pertinente à saúde. 

 

 

 

6. POLÍTICA DE ESTÁGIO E PRÁTICA 
 
 
 
 A formação do médico incluirá além de atividades práticas médicas desde o 

início do curso, o estágio curricular de treinamento em serviço, em regime de 

internato e sob supervisão direta dos docentes da própria Faculdade de Medicina. O 

referido estágio incluirá necessariamente aspectos essenciais nas áreas de Clínica 

Médica, Cirurgia, Ginecologia – Obstetrícia, Pediatria e Saúde Coletiva, devendo 

incluir atividades no primeiro, segundo e terceiro níveis de atenção em cada área. 
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6.1 – Gestão de Estágio e Prática 
 

 O Hospital das Clínicas (HC/UFG) ainda é o principal cenário de práticas na 

formação do profissional médico, embora um consenso entre a Universidade e o 

Sistema Único de Saúde tenha viabilizado profundas e extensas mudanças 

conceituais, que se refletem na implantação de um sistema integrado de referência e 

contra-referência onde fluem os atendimentos nos diferentes níveis de complexidade. 

Tais mudanças, com os corolários dela decorrentes são o principal instrumento de 

transformação curricular na proposta que ora se apresenta. 

       Como atividade preparatória para a implantação das mudanças curriculares, uma 

ação de planejamento integrado entre a Faculdade de Medicina e a Secretaria 

Municipal de Saúde está preparando o deslocamento de importante carga horária 

curricular, nos primeiros semestres do curso, para atividades práticas vinculadas à 

prestação de serviços na área de Atenção Básica em Saúde. Um termo de 

compromisso formal entre as duas instituições deve criar funções específicas para os 

alunos dos quatro primeiros semestres do curso de Medicina, com atuação integrada 

às equipes do Programa Saúde da Família, que se equivalem às funções de agente 

de saúde ou vigilante epidemiológico. Esta estratégia vincula as ações diagnósticas, 

preventivas e terapêuticas às duas instituições (SMS e UFG) e unifica o sistema de 

informações que deve retroalimentar o planejamento das atividades pedagógicas e de 

intervenção.  

 

 

6.2 - Atividades Práticas  
 

  

Para que as atividades práticas sejam realizadas de maneira plena e eficaz, 

são necessários vários anos de treinamentos nos vários cenários que envolvem a 

atividade médica. Tais cenários são explicitados de uma maneira ampla e clara no 

projeto pedagógico proposto para o curso e podem ser divididos em dois grandes 

grupos: os laboratórios hospitalares e os laboratórios extra – hospitalares. 

 Nos ambientes hospitalares as aulas práticas são realizadas em ambulatórios 

para o atendimento clínico e a realização de pequenas cirurgias; em enfermarias nas 
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quais se encontram os pacientes que necessitam de internação hospitalar; em 

centros cirúrgicos e centros obstétricos nos quais são realizadas cirurgias de médio e 

grande porte, partos, curetagens, etc; em laboratórios de patologia clínica e 

anatomopatologia e também em laboratórios de diagnóstico por imagem e métodos 

gráficos. 

 Vale ressaltar que as aulas práticas ministradas em todos os cenários acima 

referidos envolvem diretamente o contacto com o paciente. Pacientes que buscam 

atenção médica diante de um problema de saúde que os afligem, emprestam um 

momento de sofrimento para que além do ato médico seja realizado um ato 

pedagógico, ou seja, uma aula prática. Esse fato possibilita ao professor realizar duas 

funções simultâneas, a didática e a assistencial, que devem ser bem compreendidas  

tanto pelo docente quanto pelo discente, para que os limites sejam observados e para 

que os princípios éticos sejam rigorosamente seguidos. Como conseqüência, tem-se 

que um número pequeno de alunos deve ser orientado por um único docente, para 

que o ato médico não seja comprometido em sua qualidade, para que a ação 

pedagógica seja efetiva e para que o direito à privacidade do paciente seja 

preservado. Em certas circunstâncias, em atendimento ambulatorial ou exame 

diagnóstico invasivo, é necessário um único professor para cada aluno e, não raro, 

como em alguns atos cirúrgicos, há necessidade de dois professores para que cada 

aluno possa realizar a contento as atividades práticas imprescindíveis à sua 

formação. 

 Nos cenários extra-hospitalares a prática a ser realizada pelo aluno não é 

diferente, uma vez que continua centrada na promoção do bem – estar do paciente,  

através de visitas domiciliares, atendimentos em postos de saúde, maternidades para 

gestantes de alto risco e em ações básicas e preventivas. Assim, repete-se a 

necessidade de um pequeno número de alunos por docente, para que os mesmos 

princípios já relatados sejam mantidos, o que gera a necessidade de um grande 

número de professores por disciplina, o que contribui para a formação de um médico 

bem preparado e capaz, com habilidades estruturadas adequadamente para atuar 

como profissional médico útil e confiável à sociedade. 

 Essas particularidades são inerentes ao curso médico e seguem as atuais 

políticas dos Ministérios da Saúde e da Educação, políticas que vêm sendo adotadas 

pelos países mais desenvolvidos do mundo. 
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6.3 – Estágios Supervisionados / Internato 

 

Os estágios propostos pelo curso de Medicina têm por finalidade desenvolver as 

habilidades que os alunos devem apresentar ao final do curso. Estão previstos na 

fase final do currículo e devem ser desenvolvidos sob a forma de “internato”. Nessa 

etapa, tudo o que foi apresentado ao aluno ao longo do curso teórico – prático, 

primeira fase da grade curricular, é reforçado nos cenários  já anteriormente referidos, 

que representam exatamente os cenários que serão experimentados na vida 

profissional pós–acadêmica. 

Na presente proposta o internato terá ampliado seu espaço para além dos 

hospitais, levando os alunos à prática médica em espaços familiares, comunitários e 

ambulatoriais A duração do internato também será ampliada, o que exige   

reformulações na abordagem dos conteúdos e na distribuição da carga horária de 

algumas disciplinas. São alterações que não significam necessariamente uma 

redução na carga horária da disciplina e sim uma mudança no enfoque dos 

conteúdos, que serão detalhadamente discutidos a partir das experiências 

oferecidas pelo internato. 

O objeto de trabalho é a integração das atividades práticas desenvolvidas 

pelos alunos (apoiados pelos docentes da Faculdade de Medicina), à rotina dos 

serviços de saúde sob gestão municipal e/ou estadual. Isto se traduz na 

participação efetiva da Faculdade de Medicina no planejamento, controle e 

avaliação das ações de saúde desenvolvidas nos diferentes níveis de 

complexidade. No primeiro momento esta participação se limita a espaços sócio-

geográficos e serviços de atendimento pré-determinados, prevendo-se a ampliação 

paulatina e sempre devidamente documentada. 

A ênfase das mudanças pedagógicas na fase final do curso está centrada na 

distribuição das atividades do internato entre os diferentes níveis do continuum da 

prestação de serviços de saúde, buscando cumprir a exigência do modelo de 

atenção vigente que propugna a máxima resolutividade em cada nível de atenção. 

Fazendo com que o interno retorne aos cuidados básicos, alicerce da 

transformação do sistema de saúde, a proposta preserva o fluxo entre as ações 

básicas e especializadas na atenção à saúde.   
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Durante o internato o aluno estará envolvido em atividades mais complexas, 

respondendo por obrigações junto a ações programáticas desenvolvidas nas 

unidades de saúde.  É um momento no curso que se caracteriza pela mais concreta 

oportunidade de integração entre teoria e prática, através de situações-problema 

geradas pela experiência de campo e que levam a atividades periódicas de 

pesquisa, consultorias, debates e adoção de novas condutas. É também uma 

oportunidade para que o aluno seja avaliado quanto a sua atitude profissional, 

relação médico-paciente e o respeito às normas institucionais.  

Assim, ao ser introduzido nos hospitais, participando de experiências nas 

várias especialidades, o aluno deve ter a oportunidade para atuar nos níveis de 

mais alta complexidade dentro do sistema, exercitando-se no uso da alta tecnologia, 

sem perder de vista que o objeto de sua atenção é o indivíduo, que por sua vez 

representa e é representado pelo seu entorno social.  

A ampliação do tempo do internato vai permitir o deslocamento da atividade 

preponderantemente hospitalar para uma importante atividade na prestação de 

serviços ambulatoriais e administrativos, com ênfase na atenção primária. 

As modificações curriculares em andamento já têm permitido a ampliação do 

período de internato (10 meses até 2001, 11 meses em 2002, 12 meses em 2003, 

14 meses em 2004 e 16 meses a partir de 2005).  

Com as mudanças ora propostas, a partir de 2007, o internato terá a duração 

de 23 meses, viabilizando a participação dos alunos nos diferentes níveis de 

complexidade do sistema de saúde, possibilitando o treinamento em serviço da 

maneira considerada a mais adequada.  

 Os estágios sob a forma de Internato serão desenvolvidos nas grandes áreas 

da medicina assim distribuídos: Clínica Médica, Clínica Cirúrgica, Ginecologia e 

Obstetrícia, Pediatria, Doenças Infecciosas, Parasitárias e Doenças Dermatológicas, 

Psiquiatria, Urgências, Saúde Comunitária (Internato Rural). Além destas áreas, os 

alunos terão a opção de durante 12 semanas realizarem estágios opcionais em 

qualquer área que julgarem adequadas para a complementação de sua formação 

médica ou geral. O regime de treinamento nesta fase é contínuo com 40 horas 

semanais e 12 horas sob a forma de plantão.   
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7. AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
 
 
 

O Curso de Medicina deverá utilizar metodologias e critérios para 

acompanhamento e avaliação do processo ensino-aprendizagem e do próprio curso, 

em consonância com o sistema de avaliação e a dinâmica curricular definidos pela 

UFG. 

As avaliações dos alunos deverão basear-se nas competências, habilidades e 

conteúdos curriculares desenvolvidos, tendo como referência as Diretrizes 

Curriculares. 
A avaliação individual do aluno no desempenho das atividades práticas 

curriculares será feita no processo, iniciando-se pelos tutores e se consolidando na 

análise sistemática de seus diários de campo, feita pelo professor coordenador da 

disciplina integradora responsável pelo projeto em cada semestre. 

Cortes transversais de avaliação devem ser feitos nas atividades coletivas, 

envolvendo toda a escola, a rede de saúde e profissionais (work-days) para 

oportunizar a transferência de informações entre os grupos, apresentação de 

resultados e divulgação dos relatórios de atividades. Os resultados parciais devem 

ser apresentados em forma de artigo científico e serão consolidados em momentos 

posteriores, viabilizando a atualização permanente do sistema de informação. 

Durante o internato, o processo de avaliação deve se suportar nas sessões 

clínicas, que substituem os diários de campo da etapa anterior e enfatizam as 

questões filosóficas e do saber & fazer em observação. 

As avaliações dos alunos serão de carater somativo e formativo durante todo o 

curso.  

A avaliação somativa visa avaliar aprendizagem ocorrida ao final de cada 

etapa (disciplina) e deverá ser através de questões dissertativas, de múltipla 

escolha, avaliação observacional, resolução de problemas (casos clínico, p.ex). 

A avaliação formativa se prestará para o acompanhamento do aluno durante o 

processo de aprendizagem e deverá ocorrer através de auto-avaliação; avaliação 

entre os colegas; avaliação pelo professor/tutor/monitor. 

Será muito importante a avaliação do próprio curso, que deverá ocorrer 

constantemente através dos professores/tutores/monitores/alunos ao final de cada 

período das disciplinas; em cada reunião do Conselho de Classe pelo grupo 
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participante; através do avaliador interno mensalmente; através do avaliador 

externo pelo menos a cada tres meses  

 

 

8. ESTRUTURA CURRICULAR 
 
 

8.1- Matriz Curricular 
 
 
 

CO-
REQUISITO 

CHS CHT NU 
CLEO

NATU
REZA 

N. DISCIPLINA UNIDADE 
RESPONS. 

PRÉ- 
REQUISITO 

 

UNIDADE 
RESPONS. 

TEO PRA    
01 Anatomia Humana ICB Vestibular  UFG 2 5 252 NC OBR 
02 Histologia / 

Embriologia 
ICB Vestibular  UFG 2 5 252 NC OBR 

03 Bioquímica  ICB Vestibular  UFG 3  108 NC OBR 
04 Biofísica  ICB Vestibular  UFG 2  72 NC OBR 
05 Fisiologia I ICB Vestibular  UFG 1 3 72 NC OBR 
06 Imagenologia I FM Vestibular  UFG 1 1 72 NE OBR 
07 Introd. à   Saúde 

Coletiva 
FM/IPTSP Vestibular  UFG 1 3,5 162 NE OBR 

08 Práticas 
Integradoras I 

FM Vestibular  UFG 1 1 72 NE OBR 

09 Fisiologia II ICB  Fisiol. I Idem 1 3 80 NC OBR 
10 S. Coletiva I FM/IPTSP  Introd. à S. 

Colet.  
Idem 1 3 160 NE OBR 

11 Práticas 
Integradoras II 

FM Prát. Inte- 
gradoras I 

 Idem 1 1 80 NE OBR 

12 Genética  ICB   Idem 1 1,5 100 NC OBR 
13 Imunologia IPTSP   Idem 2 3 100 NC OBR 
14 Parasitologia IPTSP   Idem 2 3 100 NC OBR 
15 Microbiologia IPTSP   Idem 2 3 100 NC OBR 
16 Patologia Geral IPTSP Histologia / 

Embriologia
 Idem 2 3 100 NC OBR 

17 Farmacologia 
Básica  

ICB Bioquímica  Idem 1 2 60 NC OBR 

18 Bioestatística  ICB   Idem 1 2 60 NC OBR 
19 Bioética  FM   Idem 1 1 40 NE OBR 
20 Semiologia Médica 

I  
FM Anat. 

Humana e 
Fisiologia II 

 Idem 2 6 160 NE OBR 

21 Psicologia Médica 
I  

FM   Idem 1 1 40 NE OBR 

22 Semiologia Médica 
II  

FM Semiologia 
Médica I 

 Idem 1 4 100 NE OBR 

23 S. Colet.  II  IPTESP S. Colet. I  Idem 1 3 160 NE OBR 
24 Psicologia Médica 

II 
FM Psic. Médica 

I 
 ICB/IPTSP/FM 1 1 40 NE OBR 

25 Patologia 
Funcional   

FM Patologia 
Geral 

 Idem 3,5 4 300 NE OBR 
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26 Técnica 
Operatória  

FM Anat. 
Humana 

Imuno 
Parasito 
Micro 

Genética 

Idem 2 9 220 NE OBR 

27 Otorrino  FM Semiol. I  Idem 1 0,5 30 NE OBR 
28 Oftalmo  FM Semiol. I  Idem 1 0,5 30 NE OBR 
29 Medicina Legal  FM Bioética  Idem 1,5 1,5 60 NE OBR 
30 Imagenologia II FM Imag.  I  Idem 1 2 60 NE OBR 
31 Clín. Médica I  FM Semiol. II  Idem 4 8,5 250 NE OBR 
32 Farm. Aplicada I  FM Farmaco 

Semiol. II 
 Idem 1,5  30 NE OBR 

33 Clínica Médica II  FM Cl. Méd. I 
Pat. 

Funcional 

 Idem 3 7 200 NE OBR 

34 Farm.Aplicada II   FM Farm. 
Aplicada I 

 Idem 1,5  30 NE OBR 

35 S. Colet. III  IPTESP S. Colet. II  idem 1,5 1,5 60 NE OBR 
36 DIP/Dermato  IPTSP Cl. Méd. I 

Pat. Func. 
 Idem 04 06 200 NE OBR 

37 Psiquiatria  FM Psicologia II  Idem 02 03 100 NE OBR 
38 Clínica Cirúrgica FM Téc. Operat.

Cl. Médica I
 Idem 04 08 240 NE OBR 

39 Gineco/ 
Obstetrícia  

FM Téc. Operat.
Cl. Médica I

 Idem 04 06 200 NE OBR 

40 Pediatria  FM Cl. Médica 
II 

 Idem 05 09 280 NE OBR 

41 Traumatologia 
/Ortopedia 

FM Téc. Operat.
Cl. Méd I 

 Idem 01 02 60 NE OBR 

42 Clínica Médica FM *  ICB/IPTSP/FM 4 36 560 NE OBR 
43 Clínica Cirúrgica FM *  ICB/IPTSP/FM 4 36 560 NE OBR 
44 Pediatria FM *  ICB/IPTSP/FM 4 36 560 NE OBR 
45 Gineco/Obstetr. FM *  ICB/IPTSP/FM 4 36 560 NE OBR 
46 DIP IPTSP *  ICB/IPTSP/FM 4 36 240 NE OBR 
47 Práticas 

Comunitárias 
(I.Rural) 

FM *  ICB/IPTSP/FM 4 36 320 NE OBR 

48 Urgências FM *  ICB/IPTSP/FM 4 36 240 NE OBR 
49 Psiquiatria  

(Saúde Mental) 
FM *  ICB/IPTSP/FM 4 36 160 NE OBR 

50 Plantões FM *  FM  12 1104 NE OBR 
51 Estágios Eletivos FM *  FM 4 36 480 NE OBR 

 
LEGENDAS 
     
NÚCLEO DAS DISCIPLINAS  CARGA HORÁRIA  DAS DISCIPLINA  
NC – NÚCLEO COMUM   CHS – CARGA HORÁRIA SEMANAL 
NE – NÚCLEO ESPECÍFICO  CHT – CARGA HORÁRIA TOTAL 
NL – NÚCLEO LIVRE   TEO – TEORIA  PRA – PRÁTICA 
 
NATUREZA DAS DISCIPLINAS 
 
OBR – OBRIGATÓRIA 
OPT – OPTATIVA 
COM – COMPULSÓRIA 
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* - Para inscrição no Estágio Supervisionado (Internato) é necessário aprovação em 
todas as disciplinas do núcleo comum e núcleo específico.  

 
No período de Estágios Eletivos, os acadêmicos terão a possibilidade de realizar 
estágios adicionais de sua escolha, por um período total de 12 semanas (4 semanas 
em cada) perfazendo um total de 480 horas e mais 12 horas de plantão semanal (já 
incluídas nas horas de plantões). Estes serão realizados em áreas onde não ocorra 
o internato regular. 
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8.2- Elenco de disciplinas com carga horária, objetivos e 
ementas 
 
 
1. ANATOMIA HUMANA  
 
OBJETIVOS: 
Fornecer uma visão geral da arquitetura e função dos sistemas orgânicos, face os 
conhecimentos teóricos e práticos das diversas regiões anátomo-topográficas do 
corpo humano como base para a prática médica. Fornecer conhecimentos básicos 
relativos à anatomia funcional do sistema nervoso. 
 
EMENTA: 
Visão global e indissociada das estruturas que compõem os diversos sistemas 
orgânicos. Noção geral das relações que compõem os diversos sistemas orgânicos. 
Os métodos de estudo descritivos, dissecativos e de imagens aplicados para integrar 
a anatomia com outras ciências. 
 
 
2. HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA SEGMENTAR   
 
OBJETIVOS: 
A Histologia é uma disciplina básica e diversificada que complementa as 
informações apresentadas nas disciplinas de anatomia, fisiologia, biologia celular, 
bioquímica, endocrinologia e imunologia. O conhecimento de todas as disciplinas 
mencionadas é essencial à formação do médico. Sendo assim, faz parte dos 
objetivos apresentar de modo consistente e atualizado, informações sobre as 
células, órgãos e tecidos e seu desenvolvimento, estudando a estrutura e 
ultraestrutura dos tecidos básicos e dos órgãos. 
 
EMENTA:  
Introdução ao Estudo da Histologia. Citologia. Tecido Cartilaginoso, Tecido Ósseo, 
Sangue. Tecido Conjuntivo propriamente dito. Tecido Epitelial. Tecido Muscular. 
Tecido Nervoso. Sistema Circulatório. Sistema Linfático. Sistema Respiratório. 
Glândulas Endócrinas. Sistema Digestivo. Glândulas Anexas do Sistema Digestivo. 
Sistema Urinário.Reprodutor Masculino. Reprodutor Feminino. Anexos Embrionários. 
Formação dos Folhetos Embrionários. Da primeira a oitava semana de vida intra-
uterina. Principais etapas do Desenvolvimento Intra-uterino. 
 
 
3. BIOQUÍMICA   
 
OBJETIVOS:  
Tem como objetivo inicial, na parte teórica, estudar os aspectos gerais da estrutura e 
função das principais macromoléculas. Posteriormente, considerando o sistema vivo 
como um sistema aberto, pretende-se introduzir o assunto, dando uma visão geral 
do metabolismo, bem como as informações pertinentes e necessárias para o 
entendimento dos processos celulares que fornecem e transferem material e energia 
entre os organismos vivos. Paralelamente, na parte prática, o aluno participará de 
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experimentos que se interrelacionem com a parte teórica, proporcionando dessa 
forma a ampliação e um maior entendimento dos mecanismos moleculares desses 
processos celulares. 
 
EMENTA: 
A lógica molecular da vida, a água. Biomoléculas: carboidratos, lipídeos, 
aminoácidos, proteínas, vitaminas e coenzimas. Enzimas e seus aspectos cinéticos 
e regulatórios. A célula viva, biomembranas. Bioenergética. Metabolismo de 
carboidratos, lipídeos e compostos nitrogenados. Regulação e integração metabólica 
 
 
4. BIOFÍSICA   
 
OBJETIVOS: 
Identificar e discutir a aplicação dos principais conceitos de Física à Medicina e da 
ligação entre eles. Compreender a bioenergética dos processos celulares. O estudo 
da água, sua estrutura, interação com macromoléculas. O efeito das variações do 
pH e a capacidade tamponante dos sistemas biológicos. Conhecer as estruturas das 
membranas biológicas, os tipos de radiações e sua interelação com a matéria. 
 
EMENTA : 
Introdução à Biofísica. Radioatividade e Radiações. Água e soluções. Métodos 
biofísicos de estudo. Membrana biológica. Contração muscular. Biofísica da 
circulação, da respiração, da função renal, da audição e da visão.  
 
 
5. FISIOLOGIA HUMANA I 
  
OBJETIVOS: 
Compreender os mecanismos de funcionamento dos tecidos, órgãos e sistemas do 
corpo humano, de forma integrada, de modo que tenha uma visão global do ser 
humano e suas reações aos agentes externos. 
 
EMENTA:  
Fisiologia geral. Neurofisiologia, Fisiologia dos aparelhos cardiovascular, respiratório, 
renal, digestivo. Fisiologia endócrina, da reprodução e do sangue. Funcionamento 
do corpo humano, espaços, conteúdos, funções e ações. 
 
 
6. IMAGENOLOGIA I 
 
OBJETIVOS: 
Conhecer os princípios da imagenologia e sua aplicabilidade à prática médica. 
Integrar a imagenologia também com as disciplinas básicas, facilitando seu estudo.  
 
EMENTA: 
Noções básicas da radiação ionizante. Densidades radiológicas. Anatomia 
radiográfica do esqueleto. Anatomia radiográfica dos órgãos internos.  
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 7. INTRODUÇÃO À SAÚDE COLETIVA 
   
OBJETIVOS: 
Conhecer o papel do médico na comunidade, assim como a sua compreensão em 
relação à política de saúde brasileira. Despertar a responsabilidade profissional 
através do contato com as questões de saúde. Reconhecer a importância da postura 
do profissional frente ao paciente, família, comunidade e equipe multiprofissional.  
 
EMENTA: 
Programa de Assistência à Saúde da Família. Relação aluno-paciente. Noções 
básicas de saúde para a assistência na comunidade. Integração curricular nos 
sentidos horizontal e vertical em relação à saúde coletiva. Relação médico-paciente. 
Aspectos éticos, morais, sociais na prática médica. 
 
 
8. PRÁTICAS INTEGRADORAS I  
 
OBJETIVOS: 
Dar ao aluno a compreensão da importância dos conhecimentos adquiridos nas 
disciplinas básicas para sua aplicação na prática clínica. 
 
EMENTA: 
Integração das disciplinas básicas para aplicação clínica. Bases para o raciocínio 
clínico. Estrutura de casos clínicos.  Relação médico-paciente. Aspectos éticos, 
morais, sociais e fisiopatológicos na prática médica. 
 
 
9. FISIOLOGIA HUMANA II   
 
OBJETIVOS: 
Compreender os mecanismos de funcionamento dos tecidos, órgãos e sistemas do 
corpo humano, de forma integrada, de modo que tenha uma visão global do ser 
humano e suas reações aos agentes externos. 
 
EMENTA:  
Fisiologia geral. Neurofisiologia, Fisiologia dos aparelhos cardiovascular, respiratório, 
renal e digestivo. Fisiologia endócrina, da reprodução e do sangue. Funcionamento 
do corpo humano, espaços, conteúdos, funções e ações. 
 
10. SAÚDE COLETIVA I 
 
OBJETIVOS:  
Compreender o processo saúde-doença como parte do processo social. Conhecer e 
praticar os modelos básicos de pesquisa (descritiva e analítica) 
 
EMENTA: 
A determinação social da doença. A prática médica como prática social. Políticas de 
saúde e organização dos serviços de Saúde Pública. Metodologia de Pesquisa. 
Relação médico-paciente. Aspectos éticos, morais, sociais. 
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11. GENÉTICA  
 
OBJETIVOS : 
Conhecer os princípios básicos da genética na prática médica. 
 
EMENTA : 
Interação genótipo e ambiente. Ação do gen nos aspectos que interessam à 
genética humana e à genética médica. Equilíbrio da frequência gênica. Noções 
sobre o código genético, erros, defeitos e doenças genéticas. 
 
 
12. PATOLOGIA GERAL 
 
OBJETIVOS : 
Conhecer os processos patogênicos gerais. 
 
EMENTA : 
Gênese e evolução dos processos patogênicos gerais. Reações e alterações 
orgânicas às agressões de agentes externos. 
 
 
 
13. PARASITOLOGIA  
 
OBJETIVOS : 
Conhecer artrópodes, helmintos e protozoários que atuam na integridade do homem. 
 
EMENTA : 
Informações básicas sobre helmintos, protozoários e artrópodes de maior 
importância nosológica, quanto à sua biomorfologia e diagnóstico. Importância das 
doenças parasitárias no contexto sócio-econômico e parasitas mais importantes na 
medicina tropical brasileira. Condições de prevenção e tratamento. 
 
 
 
14. MICROBIOLOGIA 
 
OBJETIVOS : 
Conhecer as bactérias, fungos e virus de maneira geral e especificar os agentes 
microbianos de atuação no homem 
 
EMENTA : 
Morfologia e citologia geral das bactérias, fungos e virus. Procedimentos diante de 
infecção. Noções sobre fisiologia e reprodução, métodos de identificação, isolamento 
e mecanismos de ação de antibióticos e quimioterápico 
 
 
15. IMUNOLOGIA  
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OBJETIVOS : 
Conhecer os princípios de imunologia básica e os processos de imunização. 
 
EMENTA : 
Sistema imunitário, doenças auto-imunes, reaçoes de imunização. Imunização 
natural e artificial. Reações antígeno-anticorpo. Imunidade e seu mecanismo. 
Sensibilidade, alergia e anafilaxia. Imunohematologia, imunoquímica e 
imunomicroscopia. 
 
 
 
16. BIOÉTICA 
 
OBJETIVOS : 
Conhecer os princípios éticos que regem a prática médica baseados no Código de 
Ética Médica e nas declarações de Nuremberg, Genebra, Helsinque, etc.    
 
EMENTA : 
Princípios fundamentais. Direito do médico. Responsabilidade profissional. Relação 
com pacientes e familiares. Direitos humanos. Doação e transplante de órgãos e 
tecidos. Relação entre médicos. Remuneração profissional. Segredo médico. 
Atestado e boletim médico. Perícia médica. Publicidade e trabalhos científicos. 
 
 
 
17. FARMACOLOGIA BASICA   
 
OBJETIVOS : 
Conhecer os fármacos e seus efeitos no organismo humano, criando pensamento 
crítico como base para uma utilização criteriosa dos mesmos.  
 
EMENTA : 
Farmacologia básica. Farmacologia do sistema nervoso periférico. Farmacologia do 
sistema nervoso central. Farmacologia cardiovascular e renal. Farmacologia do trato 
gastrointestinal. Farmacologia das respostas inflamatórias e imunológicas. 
Antimicrobianos. 
 
 
 
18. PSICOLOGIA MÉDICA I  
 
OBJETIVOS : 
Propiciar ao aluno condições de auto-conhecimento. Reflexão sobre suas 
aspirações, necessidades e limitações pessoais. Melhoria das relações 
interpessoais. Expectativas quanto a vocação e desempenho. 
 
EMENTA : 
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Auto-conhecimento. Participação e percepção do significado do outro. Interação. 
Trabalho em grupo. Repercussão mental da saúde e da doença. Relação médico-
paciente. Aspectos éticos, morais, sociais na prática médica. 
 
 
 
19. BIOESTATISTICA 
 
OBJETIVOS : 
Conhecer e utilizar os princípios básicos da metodologia estatística e da aplicação 
da estatística experimental às Ciências Biológicas e Ciências da Saúde. 
 
EMENTA : 
Conceitos gerais. Estatística descritiva e Experimental. 
 
 
 
20. PRATICAS INTEGRADORAS II  
 
OBJETIVOS: 
Dar a compreensão da importância dos conhecimentos adquiridos nas disciplinas 
básicas para sua aplicação na prática clínica. 
 
EMENTA: 
Integração das disciplinas básicas para aplicação clínica. Bases para o raciocínio 
clínico. Estrutura de casos clínicos.  Relação médico-paciente. Aspectos éticos, 
morais, sociais e fisiopatológicos na prática médica. 
 
 
 
21. SEMIOLOGIA MEDICA I 
 
OBJETIVOS : 
Conhecer e desenvolver habilidades fundamentais para examinar um paciente 
chegando ao diagnóstico das síndromes clínicas. 
 
EMENTA :  
Semiologia geral e propedêutica de aparelhos e sistemas correlacionados ao estudo 
de patologias gerais e específicas de órgãos, aparelhos e sistemas, bem como sua 
identificação radiológica. Estudo geral dos sistemas respiratório, cardiovascular, 
digestivo, nervoso, locomotor, urinário. Prática de enfermagem. Relação médico-
paciente. Aspectos éticos, morais, sociais e fisiopatológicos na prática médica. 
 
 
22. SEMIOLOGIA MEDICA II 
 
OBJETIVOS : 
Conhecer e desenvolver habilidades fundamentais para examinar o paciente 
chegando ao diagnóstico das síndromes clínicas. 
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EMENTA :  
Semiologia geral e propedêutica de aparelhos e sistemas correlacionados ao estudo 
de patologias gerais e específicas de órgãos, aparelhos e sistemas, bem como sua 
identificação radiológica. Estudo geral dos sistemas respiratório, cardiovascular, 
digestivo, nervoso, locomotor, urinário. Prática de enfermagem. Relação médico-
paciente. Aspectos éticos, morais, sociais e fisiopatológicos na prática médica. 
 
 
 
 
23. PATOLOGIA FUNCIONAL   
 
OBJETIVOS: 
Identificar as alterações anatômicas macroscópicas e fisiopatológicas, 
correlacionando-as à Semiologia e à Clínica. 
 
EMENTA : 
Anatomia Patológica. Citopatologia e patologia clínica dos diversos sistemas, 
aparelhos e órgãos. Sessões anatomo-clínicas incluindo patologias clínicas dos 
diversos sistemas, aparelhos e órgãos, com correlação clínica, cirúrgica e com 
diagnóstico por imagens e por exames de laboratório. Métodos de coleta e fixação 
do material para exame.  
 
 
 
24. TECNICA OPERATORIA 
 
OBJETIVOS:  
Proceder ao exame do paciente com indicação cirúrgica, escolher técnicas e 
executar cirurgias adequadamente. Conhecer técnicas de intubação e noções de 
anestesiologia. 
 
EMENTA:  
Preparação manual e adestramento as atividades de cirurgia com realização prévia 
em animais de laboratório vivos, cadáveres humanos e acompanhamento em 
cirurgias executadas como medida terapêutica em pacientes. 
 
 
 
25. SAÚDE COLETIVA II 
 
OBJETIVOS:  
Compreender o processo saúde-doença como parte do processo social. Conhecer e 
praticar os modelos básicos de pesquisa (descritiva e analítica) 
 
EMENTA: 
A determinação social da doença. A prática médica como prática social. Políticas de 
saúde e organização dos serviços de Saúde Pública. Metodologia de Pesquisa. 
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26. OTORRINOLARINGOLOGIA 
  
OBJETIVOS:   
Conhecer as necessidades básicas em otorrinolaringologia e adotar procedimentos 
urgentes. 
 
EMENTA:  
Propedêutica em otorrinolaringologia. Conduta terapêutica das principais afecções 
em otorrinolaringologia. Conduta terapêutica nas urgências. Relação médico-
paciente. Aspectos éticos, morais, sociais e fisiopatológicos na prática médica. 
 
 
27. OFTALMOLOGIA 
 
OBJETIVOS:   
Conhecer as necessidades básicas em oftalmologia e adotar procedimentos 
urgentes. 
 
EMENTA:  
Propedêutica em otorrinolaringologia. Conduta terapêutica das principais afecções 
em otorrinolaringologia. Conduta terapêutica nas urgências. Relação médico-
paciente. Aspectos éticos, morais, sociais e fisiopatológicos na prática médica. 
 
 
28. CLINICA MÉDICA I 
 
OBJETIVOS:  
Identificar e tratar as enfermidades clínicas mais comuns e aplicar medidas de 
prevenção dos males 
 
EMENTA:  
Estudo global das patologias clínicas mais comuns. Medidas de prevenção e 
tratamento. Relação médico-paciente. Aspectos éticos, morais, sociais e 
fisiopatológicos na prática médica. 
 
 
 
29. FARMACOLOGIA APLICADA I  
 
OBJETIVOS : 
Uso racional dos medicamentos tendo como base conhecimentos farmacocinétidos, 
toxicológicos, epidemiológicos e clínicos. 
 
EMENTA :  
Análise da atuação dos fármacos sobre o organismo humano sadio ou doente 
(farmacodinâmica) e a ação do organismo humano sobre os fármacos 
(farmacocinética). Avaliação da utilidade terapêutica dos fármacos. Determinação da 
segurança dos fármacos. Análise da toxicidade dos fármacos. Informação para o uso 
adequado dos fármacos (prescrição, indicação e posologia). 
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30. MEDICINA LEGAL 
 
OBJETIVOS:  
Fornecer noções básicas da Medicina Legal, mostrando sua importância atual e 
suas implicações com a Psicopatologia , o Direito e a Criminalística. 
 
EMENTA : 
Introdução à Medicina Legal e suas escolas doutrinárias. Documentos médico-
legais. Criminologia. Criminalística. A personalidade do criminoso. Psicopatologia 
Forense.  Infortunística. Traumatologia Forense. Tanatologia. Sexologia Forense 
 
 
31. IMAGENOLOGIA II 
 
OBJETIVOS:  
Conhecer os princípios da radiologia e da ultra-sonografia,. Interpretar exames 
radiológicos e ultra-sonográficos 
 
EMENTA: 
Princípios da radiologia e da ultra-sonografia e sua aplicação nos estudos os 
aparelhos cardiovascular, respiratório, digestivo e urinário do adulto e da criança. 
Sistema nervoso e enfermidades ósseas. 

 
32. PSICOLOGIA MÉDICA II  
 
OBJETIVOS : 
Propiciar ao aluno condições de auto-conhecimento. Reflexão sobre suas 
aspirações, necessidades e limitações pessoais. Melhoria das relações 
interpessoais. Expectativas quanto a vocação e desempenho. 
 
EMENTA : 
Auto-conhecimento. Participação e percepção do significado do outro. Interação. 
Trabalho em grupo. Repercussão mental da saúde e da doença. Relação médico-
paciente. Aspectos éticos, morais, sociais e fisiopatológicos na prática médica. 
 
 
33. CLINICA MÉDICA II 
 
OBJETIVOS:  
Identificar e tratar as enfermidades clínicas mais comuns e aplicar medidas de 
prevenção dos males 
 
EMENTA:  
Estudo global das patologias clínicas mais comuns. Medidas de prevenção e 
tratamento.  Relação médico-paciente. Aspectos éticos, morais, sociais e 
fisiopatológicos na prática médica. 
 
 
34.FARMACOLOGIA APLICADA II  
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OBJETIVOS : 
Uso racional dos medicamentos tendo como base conhecimentos farmacocinétidos, 
toxicológicos, epidemioógicos e clínicos. 
 
EMENTA :  
Análise da atuação dos fármacos sobre o organismo humano sadio ou doente 
(farmacodinâmica) e a ação do organismo humano sobre os fármacos 
(farmacocinética). Avaliação da utilidade terapêutica dos fármacos. Determinação da 
segurança dos fármacos. Análise da toxicidade dos fármacos. Informação para o uso 
adequado dos fármacos (prescição, indicação e posologia). 
 
 
 
 
35. SAÚDE COLETIVA III 
 
OBJETIVOS: 
Aplicar os conhecimentos adquiridos em Saúde Coletiva I e II ao nível da prática 
individual e coletiva de saúde. 
 
 
EMENTA: 
Epidemiologia aplicada ao controle das doenças transmissíveis e não transmissíveis. 
Saúde ocupacional. 
 
 
 
36. DOENÇAS INFECCIOSAS E PARASITÁRIAS E DERMATOLOGIA 
 
OBJETIVOS : 
Conhecer, prevenir e tratar os problemas mais frequentes da patologia tropical e das 
principais dermatoses. 
 
EMENTA : 
Doenças parasitárias mais frequentes, prevenção e tratamento. Prevenção e 
tratamento de doenças decorrentes de agentes infecciosos. Diagnóstico e 
tratamento das principais dermatoses. Relação médico-paciente. Aspectos éticos, 
morais, sociais e fisiopatológicos na prática médica. 
 
 
 
37. PSIQUIATRIA 
 
OBJETIVOS: 
Estabelecer  relações entre as emoções e os distúrbios psiquiátricos. Dar ao aluno 
noções básicas de psiquiatria. 
 
EMENTA:  
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Mecanismos da ansiedade. Personalidade neurótica e doenças psicossomáticas na 
infância  e manifestações nos órgãos, sistemas e aparelhos do homem. Psiquiatria e 
observação psiquiátrica. Síndromes. Classificações. Formas de psicoses e suas 
manifestações. Higiene Mental. Distúrbios da sexualidade. Psiquiatria forense. 
Psicofarmacoterapia. Relação médico-paciente. Aspectos éticos, morais, sociais e 
fisiopatológicos na prática médica. 
 
 

 
38. CLÍNICA CIRÚRGICA 
 
OBJETIVOS : 
Conhecimento das patologias mais comuns na área de  cirurgia geral e de 
especialidades. Identificação e conduta nas urgências e emergências cirúrgicas. 
 
EMENTA :  
Diagnóstico das principais patologias cirúrgicas. Pré e pós-operatório. Diagnóstico 
das principais complicações cirúrgicas. Indicações das principais cirurgias de 
urgências. Atos cirúrgicos de urgência. Relação médico-paciente. Aspectos éticos, 
morais, sociais e fisiopatológicos na prática médica. 
 
 

39. GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA 
 
OBJETIVOS : 
Identificar os problemas ginecológicos mais frequentes e apresentar orientação 
adequada. Conhecer as modificações da gravidez e assistir adequadamente à 
gestante durante o ciclo grávido-puerperal. 
 
EMENTA :  
Semiologia em ginecologia. Função menstrual. Alteração da função menstrual. 
Vulvovaginites. Infertilidade. Fisiologia do ciclo grávido-puerperal. Diagnóstico da 
gravidez. Propedêutica clínica da gestação. Medicina fetal. Assistência ao ciclo 
grávido-puerperal. Climatério. Patologia cervical. Oncologia ginecológica. 
Hemorragias obstétricas. Intercorrências clínicas e obstétricas do ciclo grávido-
puerperal. Relação médico-paciente. Aspectos éticos, morais, sociais e 
fisiopatológicos na prática médica. 
 
 
 
40. PEDIATRIA 
 
OBJETIVOS : 
Capacitar o aluno no atendimento à saúde da criança. Capacitar o aluno no 
atendimento das doenças pediátricas mais comuns. 
 
EMENTA : 
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Crescimento e desenvolvimento na infância e adolescência. Aleitamento materno. 
Alimentação da criança e adolescente. Imunizações na infância e adolescência. 
Prevenção das doenças mais comuns na infância e adolescência. Diagnóstico e 
tratamento das doenças mais comuns na infância e adolescência.  Relação médico-
paciente. Aspectos éticos, morais, sociais e fisiopatológicos na prática médica. 
 
 
 
41. TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA 
 
OBJETIVOS : 
Identificar, tratar ou orientar as afecções mais comuns ortopédico-traumáticas. 
 
EMENTA : 
Deformidades congênitas, doenças ortopédicas adquiridas na infância, adolescência 
e idade adulta. Lesões traumáticas dos sistema músculo-esquelético. Imobilizações 
provisórias e aparelhos gessados. Deformidades da face, enxertos de pele e 
retalhos. Relação médico-paciente. Aspectos éticos, morais, sociais e 
fisiopatológicos na prática médica. 
 
 
 
42. ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM CLÍNICA MÉDICA  
 
OBJETIVOS : 
Treinamento na identificação e tratamento as enfermidades clínicas mais comuns e 
aplicação de medidas de prevenção dos males. 
 
EMENTA: 
Estudo global das patologias clínicas mais comuns. Medidas de prevenção e 
tratamento. Relação médico-paciente. Aspectos éticos, morais, sociais e 
fisiopatológicos na prática médica. 
 
 
 
43. ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM CLÍNICA CIRÚRGICA  
 
OBJETIVOS : 
Treinamento sobre as patologias mais comuns na área de cirurgia geral e de 
especialidades. Identificação e conduta nas urgências e emergências cirúrgicas. 
 
EMENTA :  
Diagnóstico das principais patologias cirúrgicas. Pré e pós-operatório. Diagnóstico 
das principais complicações cirúrgicas. Indicações das principais cirurgias de 
urgências. Atos cirúrgicos de urgência. Relação médico-paciente. Aspectos éticos, 
morais, sociais e fisiopatológicos na prática médica. 
 
 
44. ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM PEDIATRIA  
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OBJETIVOS : 
Treinar o aluno no atendimento à saúde da criança. Treinar o aluno no atendimento 
das doenças pediátricas mais comuns. 
 
EMENTA : 
Crescimento e desenvolvimento na infância e adolescência. Aleitamento materno. 
Alimentação da criança e adolescente. Imunizações na infância e adolescência. 
Prevenção das doenças mais comuns na infância e adolescência. Diagnóstico e 
tratamento das doenças mais comuns na infância e adolescência. Relação médico-
paciente. Aspectos éticos, morais, sociais e fisiopatológicos na prática médica. 
 
 
 
45. ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA  
 
OBJETIVOS : 
Treinar na identificação dos problemas ginecológicos mais frequentes  e na 
apresentação de orientação adequada. Treinar no conhecimento das modificações 
da gravidez e na assistência adequada à gestante durante o ciclo grávido-puerperal. 
 
EMENTA :  
Semiologia em ginecologia. Função menstrual. Alteração da função menstrual. 
Vulvovaginites. Infertilidade. Fisiologia do ciclo grávido-puerperal. Diagnóstico da 
gravidez. Propedêutica clínica da gestação. Medicina fetal. Assistência ao ciclo 
grávido-puerperal. Climatério. Patologia cervical. Oncologia ginecológica. 
Hemorragias obstétricas. Intercorrências clínicas e obstétricas do ciclo grávido-
puerperal. Relação médico-paciente. Aspectos éticos, morais, sociais e 
fisiopatológicos na prática médica. 
 
 
 
46. ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM SAÚDE MENTAL (PSIQUIATRIA)  
 
OBJETIVOS:  
Treinamento no diagnóstico dos distúrbios psiquiátricos mais frequentes. 
Treinamento nas condutas mais comuns e nas ações de prevençao e promoção à 
saúde mental.  
 
EMENTA:  
Mecanismos da ansiedade. Personalidade neurótica e doenças psicossomáticas na 
infância  e manifestações nos órgãos, sistemas e aparelhos do homem. Psiquiatria e 
observação psiquiátrica. Síndromes. Classificações. Formas de psicoses e suas 
manifestações. Higiene Mental. Distúrbios da sexualidade. Psiquiatria forense. 
Psicofarmacoterapia. Relação médico-paciente. Aspectos éticos, morais, sociais e 
fisiopatológicos na prática médica. 
 
 
 
47. ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM URGÊNCIAS  
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OBJETIVOS :  
Treinamento no atendimento das urgências e emergências. 
 
EMENTA :  
Identificação de urgências e emergências. Procedimentos de reanimação. 
Indicações de unidades de terapia intensiva. Relação médico-paciente. Aspectos 
éticos, morais, sociais e fisiopatológicos na prática médica. 
 
 
 
 
48. ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM DOENÇAS INFECCIOSAS, PARASITÁRIAS 
E DERMATOLOGIA  
 
OBJETIVOS : 
Treinar na identificação, prevenção e tratamento dos problemas mais frequentes da 
patologia tropical e das principais dermatoses. 
 
EMENTA : 
Doenças parasitárias mais frequentes, prevenção e tratamento. Prevenção e 
tratamento de doenças decorrentes de agentes infecciosos. Diagnóstico e 
tratamento das principais dermatoses. Relação médico-paciente. Aspectos éticos, 
morais, sociais e fisiopatológicos na prática médica. 
 
 
 
 
49. ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM SAÚDE COMUNITÁRIA  
 
OBJETIVOS : 
Treinar nas ações de saúde junto à comunidade. Identificação, tratamento das 
patologias de demanda em crianças, adultos e idosos em núcleo urbano diferente da 
área original de atuação. Treinamento em educação em saúde. Treinamento em 
promoção de saúde.  
 
EMENTA :  
Educação em saúde. Promoção em saúde. Prevenção de doenças. Diagnóstico e 
tratamento das doenças mais comuns. Relação médico-paciente. Aspectos éticos, 
morais, sociais e fisiopatológicos na prática médica. 
 
 
 
50. ESTÁGIO SUPERVISIONADO SOB A FORMA DE PLANTÕES 
 
OBJETIVOS: 
Treinar no atendimento das intercorrências médicas em geral. Treinamento das 
atitudes frente a intercorrências médicas nas diversas áreas – Clínica Médica, 
Clínica Cirúrgica, Pediatria, Ginecologia e Obstetrícia, Doenças Infecciosas e 
Parasitárias, Traumatologia, Psiquiatria. 
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EMENTA:  
Atendimento de intercorrências médicas em enfermarias, ambulatórios e pronto-
socorros. Relação médico-paciente. Aspectos éticos, morais, sociais e 
fisiopatológicos na prática médica. 
 
 
51. ESTÁGIO SUPERVISIONADO ELETIVOS 
 
OBJETIVOS: 
Treinamento na identificação e tratamento as enfermidades clínicas e/ou cirúrgicas 
mais e aplicação de medidas de prevenção dos males em áreas não contempladas 
pelo internado regular, de livre escolha dos acadêmicos, desde que oferecidas pelos 
diversos departamentos da Faculdade de Medicina (p.ex: Ortopedia, Oftalmologia, 
Otorrinolaringologia, Cirurgia Plástica, Administração em Saúde, Fisiatria, 
Mastologia, Liga de Hipertensão e Fatores de Risco Cardiovascular, CERPEPE, 
NECASA, etc)  . 
 
EMENTA: 
Estudo global das patologias clínicas mais comuns. Medidas de prevenção e 
tratamento. Relação médico-paciente. Aspectos éticos, morais, sociais e 
fisiopatológicos na prática médica. 
 
 
 
 
8.3 - Distribuição das Disciplinas (Núcleo Comum e Núcleo 
Específico) 
 
 
DISCIPLINAS DO NÚCLEO COMUM 
 
N. DISCIPLINA 
01 Anatomia  
02 Histologia/Embriologia  
03 Bioquímica 
04 Biofísica  
05 Fisiologia I 
06 Fisiologia II 
07 Genética  
08 Imunologia 
09 Parasitologia 
10 Microbiologia 
11 Patologia Geral 
12 Farmacologia Básica 
13 Bioestatística 
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DISCIPLINAS DO NÚCLEO ESPECÍFICO 
 
 
 
 DISCIPLINAS 
01 Imagenologia I 
02 Introdução à Saúde Coletiva 
03 Práticas Integradoras I 
04 Práticas Integradoras II 
05 Saúde Coletiva I 
06 Bioética  
07 Semiologia Médica I 
08 Semiologia Médica II 
09 Psicologia Médica I 
10 Psicologia Médica II 
11 Saúde Coletiva   II  
12 Saúde Coletiva  III 
13 Patologia Funcional 
14 Técnica Operatória 
15 Otorrino  
16 Oftalmo  
17 Imagenologia II 
18 Medicina Legal  
19 Clínica Médica I  
20 Clínica Médica II  
21 Farmacologia Aplicada I (Terapêutica Clínica I) 
22 Farmacologia Aplicada II (Terapêutica Clínica II) 
23 DIP/Dermato  
24 Psiquiatria 
25 Clínica Cirúrgica 
26 Gineco/Obstetrícia  
27 Pediatria  
28 Traumatologia/Ortopedia 
29 Estágio Supervisionado em Clínica Médica 
30  Estágio Supervisionado em Clínica Cirúrgica 
31  Estágio Supervisionado em Pediatria 
32 Estágio Supervisionado em 

Ginecologia/Obstetrícia 
33 Estágio Supervisionado em Saúde Mental 

(Psiquiatria)  
34 Estágio Supervisionado em Urgências 
35 Estágio Supervisionado em Doenças Infecciosas 

Parasitárias e Dermatologia 
36 Estágio Supervisionado em Saúde Comunitária 

(I.Rural) 
37 Estágio Supervisionado sob a forma de Plantões
38 Estágio Supervisionado Eletivo  
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DISTRIBUIÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE ACORDO COMO OS 
NÚCLEOS 
 
  
    

CARGA HORÁRIA HORAS 
NÚCLEO COMUM 1456 (16%) 
NÚCLEO ESPECÍFICO 7740 (84%) 
TOTAL PARCIAL 9196 (100%) 
NÚCLEO LIVRE 460 
ATIVIDADES COMPLEMENTARES 150 
TOTAL GERAL 9806 

 
 
 
 

8.4 - SUGESTÃO DE FLUXO 
 
 
1ª e 2o SEMESTRES 

DISCIPLINA CARGA 
HORÁRIA 

Anatomia Humana (anual) 252 
Imagenologia I (anual) 72 
Práticas Integradoras I (anual) 72 
Introdução à Saúde Coletiva (anual) 162 
Fisiologia Humana I (2o semestre) 72 
Bioquímica (anual) 108 
Biofísica (anual) 72 
Histologia /Embriologia (anual) 252 

TOTAL 1062 
 
 
3ª e 4o SEMESTRES 
Fisiologia Humana II (3o semestre) 80 
Saúde Coletiva I (anual) 160 
Genética (anual) 100 
Patologia Geral (semestral) 100 
Parasitologia (semestral) 100 
Microbiologia (semestral) 100 
Imunologia (semestral) 100 
Bioética (semestral)  40 
Farmacologia Básica (anual)  60 
Psicologia Médica I (semestral) 40 
Bioestatística (anual)   60 
Práticas Integradoras II (anual) 80 
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Semiologia Médica I (semestral) 160 
TOTAL 1.180 

 
 
5ª e 6o  SEMESTRES 
Semiologia Médica II (semestral) 100 
Patologia Funcional (anual) 300 
Técnica Operatória (semestral) 240 
Saúde Coletiva II (anual) 160 
Otorrinolaringologia (semestral) 30 
Oftalmologia (semestral) 30 
Clínica Médica I (semestral) 250 
Terapêutica Clínica I (semestral) 30 
Medicina Legal (semestral) 60 
Imagenologia II (semestral) 60 
Psicologia Médica II (semestral) 20 

TOTAL 1.280 
 
  
7ª e 8o SEMESTRES 
Clínica Médica II (semestral) 200 
Terapêutica Clínica II (semetral) 30 
Saúde Coletiva III (semestral) 60 
Doenças Infecciosas, Parasitárias e Dermatologia (semestral) 200 
Psiquiatria (semestral) 100 
Clínica Cirúrgica (semestral) 240 
Ginecologia e Obstetrícia (semestral)   200 
Pediatria (semestral) 280 
Traumatologia e Ortopedia (semestral) 60 

TOTAL 1.370 
 
 
 
9ª ao  12a SEMESTRES  

Estágio em Regime de Internato 4304 horas 
Estágio Supervisionado em Clínica Médica  560 
Estágio Supervisionado em Clínica Cirúrgica   560 
Estágio Supervisionado em Pediatria 560 
Estágio Supervisionado em Ginecologia e Obstetrícia 560 
Estágio Supervisionado em Psiquiatria 160 
Estágio Supervisionado em Urgências 240 
Estágio Supervisionado em Doenças Infecciosas e 
Parasitárias/Dermatologia 

240 

Estágio Supervisionado em Saúde Comunitária 320 
Estágio Supervisionado sob a forma de Plantões  1104 

TOTAL 4.304 
Estágio Supervisionado Eletivo 480  
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Férias 208  
 
Estágio em Regime de Internato com 96 semanas de duração sendo 92 semanas úteis e 4 

semanas de férias - 40 horas semanais + 12 horas de plantão – total 52 horas semanais 

 
CARGA HORÁRIA DO CURSO  9.196 horas 
Núcleo Livre 460 horas 
Atividades Complementares 150 horas 
CARGA HORÁRIA TOTAL 9806 horas 
 
 
   

8.4.1 – Sugestão de Integralização Curricular 
 

SUGESTÃO DE FLUXOGRAMA 
 

Disc 1O  2O   3O  4O  5O 6O  7O  8O  9O  10O  11O  12O 
 

Anatom.  X X           

Histol./ 
Embriol.  

X X           

Bioquím.  X X           

Biofísica  X X           
Fisiol.I   X           
Imag. I X X           

Intr. a S. Coletiva   X X           
Prát. Integr. I X X           

Genética    X X         
Fisiol.II   X          
Imunol.   X          

Parasitol.   X          
Microbiol.    X         

Patol. Geral(S)    X         
Farmaco. Básica    X          

Bioest. I   X X         
Prát. Integr. II    X X         
Deonto. Médica    X          
Semiol. Médica I     X         
Psicol. Médica I     X         

SC  I   X X         
Semiol. Médica II     X        
Psicol.Médica II     X        
Patol. Funcion.       X X       

SC II      X X       
Téc. Oper.      X        
Otorrino      X        
Oftalmo       X       
Imag.II       X       

Med. Leg.       X       

SEMESTRES 
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C. Méd. I       X       
Terap. I       X       
C Méd. II        X      
Terap. II        X      
DIP/Der 

mato 
      X      

Psiquiatria         X     
C. Cirúrg.       X      

G/O        X     
Pediatr.        X     

Traumato/Ortoped.        X     
C. Méd.(i)         X    

Cl. Cirúr (.i)           X  
Pediatr.(i)          X   

G/O(i)            X 
DIP(i)            X 

P. Com.(i) (I.Rural)         X    
Urgênc.(i)           X  
Psiquiat(i)          X   
Plantões         X X X X 

 
 
 
9 – CALENDÁRIO ACADÊMICO 
 

Devido às especificidades do Curso de Medicina e sua articulação com o 

Sistema de Saúde, bem como a carga horária necessária à formação do médico, o 

Calendário Acadêmico da Universidade Federal de Goiás deverá sofrer as 

adequações necessárias para que se cumpra o previsto no presente Projeto 

Pedagógico.  

A duração do ano letivo deverá ser de 36 semanas para os dois primeiros 

semestres. A partir do 3o semestre serão iniciadas no primeiro dia útil de fevereiro e 

o ano letivo deverá contar com 40 semanas divididas nos dois semestres. Serão 

estabelecidos duas semanas de férias no mês de julho, mais duas semanas em 

dezembro e 30 dias no mês de janeiro, perfazendo um total de 45 dias no final do 

ano. No período de Estágio Supervisionado/Internato as atividades serão 

desenvolvidas de maneira contínua, havendo o período de 30 dias de férias para os 

acadêmicos, os quais serão estabelecidos individualmente, de comum acordo com 

a coordenação do Internato e coordenação de Disciplinas. 

A proposta do calendário acadêmico da Faculdade de Medicina deverá ser 

aprovada pela Câmara de Graduação e pelo CEPEC. 
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10. ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
 
 
 

 O projeto pedagógico do Curso de Medicina deverá contemplar atividades 

complementares, que representam o conjunto de atividades acadêmicas em que os 

alunos participam sem vínculo empregatício, como em pesquisas, conferências, 

seminários, palestras, congressos, debates e outras atividades científicas, artísticas 

e culturais, escolhidas e desenvolvidas pelos alunos durante o período disponível 

para integralização curricular: 

 

• A carga horária das atividades complementares totalizará um mínimo de 

cento e cinquenta (150) horas para efeito de integralização curricular. 

• A Coordenação do Curso de Medicina definirá os critérios para a validação 

dos atividades complementares, bem como computará e registrará aquelas 

que forem validadas. 

 

 

 

11. INTEGRAÇÃO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 
 
 
 

Apesar de o Hospital das Clínicas da UFG se caracterizar até o presente 

momento como o principal cenário de práticas, é preciso ressaltar que ali são 

desenvolvidos diversos projetos que fazem interface com a comunidade e envolvem 

atividades multiprofissionais e interdisciplinares, funcionando como precursoras das 

mudanças curriculares agora formalmente propostas. Mencionam-se, como grupos 

consolidados de ensino, pesquisa eextensão em diversas áreas: Centro de 

Referência em Transtornos Epilépticos (CERTEPE), Núcleo de Apoio aos 

Adolescentes (NECASA), Centro de Referência em Oftalmologia (CEROF), Serviço 

de Trauma e Emergência (SIATE), diversas Ligas (Hipertensão Arterial, Diabetes, 

Ostomizados, Trauma, DST) e núcleos culturais (Cine Clube e Centro de Extensão 

Cultural), Serviço de Prevenção do Câncer de Mama, Serviço de Apoio à Fertilidade 
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Humana, Laboratório de Doença de Chagas e Grupo de Estudos em Genética 

Humana. 

Estas atividades são integradoras de diferentes especialidades médicas e não 

médicas, onde se destaca a presença de nutricionistas, enfermeiros e psicólogos. 

Além disso, são projetos que desenvolvem atividades integradas ao Sistema Unico 

de Saúde, no atendimento ao paciente, no desenvolvimento de pesquisas ou na 

formação dos profissionais da rede pública e dos alunos que passam por lá. 

Buscam garantir a interface entre a universidade, o sistema de saúde e a 

população, favorecendo a aprendizagem feita na prática, suportada pela 

metodologia científica e integrada ao sistema prestador de serviços. Tais projetos 

se caracterizam também como estratégia de educação continuada, funcionando 

como núcleos geradores de atividades, produtores de conhecimento e aglutinadores 

de recursos humanos.  

 

 

 

12. POLÍTICA DE QUALIFICAÇÃO DOCENTE E TÉCNICO - 
ADMINISTRATIVO 
 

 

 Nos últimos nove anos a Faculdade de Medicina teve grande evolução do 

ponto de vista da qualificação do seu corpo docente. Em 1994 apenas 17% dos 

docentes eram portadores dos títulos de mestre ou de doutor. A partir daí houve 

grande estímulo à qualificação e ao final de 1999 já eram 29% os mestres e 

doutores.  

O incentivo continuou com a implementação de dois mestrados inter-

instituicionais (com UFMG e USP), adicionado ao fato de que vários docentes se 

dirigiram a outras instituições para cursar Pós-Graduação Stricto sensu. 

A instituição na UFG do Consórcio de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, 

juntamente com a UNB e UFMT proporcionou, no final de 2002, a seleção dos 

primeiros 11 pós-graduandos para esse programa. 

Trata-se de modelo único de pós-graduação, arrojado e inovador por ser 

Multi-Institucional e verdadeiramente Inter-Disciplinar. Engloba em sua filosofia o 

conceito mais amplo de saúde, envolvendo todos os profissionais de saúde e 
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permitindo a ampliação deste horizonte com a possibilidade da incorporação de 

outros profissionais que têm inter-face com a área de saúde, como aqueles da 

Educação, Filosofia, História, Antropologia, etc.   

No mês de junho de 2003 foram selecionados mais 21 pós-graduandos para 

mestrado e doutorado dentro do Consórcio UNB/UFG/UFMT, o que torna este 

programa em um dos maiores da Universidade. 

O próximo passo é a constituição do Programa de Pós-Graduação em 

Ciências da Saúde da própria Universidade Federal de Goiás, que sem dúvida vai 

representar um novo passo à frente na pós-graduação em na UFG. 

No final de 2003 a Faculdade de Medicina estará com 60% de seus docentes 

portando os títulos de Mestre ou de Doutor.  

A reorganização do Setor de Pós-Graduação e Pesquisa da Faculdade de 

Medicina, que passou a ter ação catalisadora na área, proporcionou num primeiro 

momento, a identificação de mais de 100 projetos de pesquisa em andamento.  

Além das condições para a qualificação Stricto sensu do seu corpo docente, a 

Faculdade de Medicina tem se preocupado com a atualização pedagógica dos 

professores. Ao longo dos últimos quatro anos foram oferecidos cursos de 

qualificação em ensino superior, sob a forma de módulos, em número de três.  

A proposta para 2003 e anos subsequentes é o oferecimento contínuo de 

cursos de qualificação nessa temática, sob a forma de módulos.  

Já foram realizados no segundo semestre de 2003 dois Cursos de 

Qualificação para Docentes, sendo divididos em 04 módulos (Planejamento de 

Ensino, Práticas Pedagógicas, Informática no Ensino Médico e Avaliação). Teve a 

participação de mais de 80 docentes que puderam se beneficiar com a iniciativa. 

Vale ressaltar que os Cursos foram abertos aos demais docentes da UFG e 

contamos com a participação de alguns colegas de outras unidades. 

Concomitantemente estão sendo estimuladas as participações dos 

professores nos Congressos de Educação Médica, preferencialmente com atuação 

ativa e com a apresentação de trabalhos na área de educação médica, 

desenvolvidos na Faculdade de Medicina. No ano de 2003 tivemos a participação de 

mais de 30 docentes em Atividades ligadas a Educação Médica, com a 

apresentação de 09 trabalhos sobre o assunto. 
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Com relação aos servidores técnico-administrativos já existentes, será 

estimulada maior qualificação e re-qualificação de acordo com os objetivos da 

Unidade e dos interessados.   

Pretende-se desenvolver ação junto aos órgãos diretivos da UFG no sentido 

de reposição dos quadros técnico-administrativos para melhor resposta da Unidade 

às necessidades acadêmicas na graduação, pós-graduação, extensão, pesquisa e 

serviço.  

O setor de Extensão da Faculdade também encontra-se em fase de  

reorganização, havendo também num primeiro momento, o registro efetivo de mais 

de 70 projetos de extensão  em andamento, com grande repercussão social.  

 

 
 
13. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 
 

O processo de mudança curricular está implantado no curso de Medicina da 

UFG, desenvolvendo-se em um ritmo próprio, que respeita a história, as limitações e 

o potencial da instituição. Este projeto busca reforço para consolidar a proposta que 

vem sendo perseguida, apoiando ações concretas que viabilizem a implantação do 

novo modelo pedagógico, no qual se privilegia a implementação de metodologia no 

processo ensinar-aprender que estimule o aluno a refletir sobre a realidade social e 

aprenda a aprender; a definição de estratégias pedagógicas que articulem o saber; o 

saber fazer e o saber conviver, visando desenvolver o aprender a aprender, o 

aprender a ser, o aprender a fazer, o aprender a viver juntos e o aprender a 

conhecer que constitui atributos indispensáveis à formação do médico. 

Esta proposta se fundamenta na institucionalização da parceria entre a 

Faculdade de Medicina e as Secretarias Estadual e Municipal de Saúde, assumida 

por seus signatários, aprovada nas instâncias administrativas competentes e 

autorizada por convênio amplo de cooperação técnica assinado entre os Governos 

Estadual e Municipal e a Reitoria da Universidade Federal de Goiás. 

Percebe-se a importância das ações preparatórias que vêm sendo 

desenvolvidas ao longo dos últimos anos, permitindo uma transição suave do antigo 

para o modelo pedagógico proposto que, além de mudar o foco dos conteúdos 
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curriculares, alterar a grade curricular, retirar precocemente o aluno do ambiente 

puramente acadêmico, centra-se em novo conceito de ensino e aprendizagem, que 

procurará levar o aluno a aprender/fazendo e transformando-o em sujeito de seu 

próprio processo de aprendizagem. Assim, delineia-se uma proposta arrojada, onde 

se altera fundamentalmente a formação no curso médico em direção a uma visão 

ampliada de currículo onde se pretende formar não apenas profissionais 

competentes, mas também cidadãos comprometidos com a sociedade a que 

pertencem. 

A implantação e o desenvolvimento do presente Projeto Pedagógico deverá ser 

acompanhado e permanentemente avaliado, a fim de permitir os ajustes que se 

fizerem necessários ao seu aperfeiçoamento. 
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