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1
IDENTIFICAÇÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA
UFMT/SINOP

DENOMINAÇÃO

MEDICINA

Modalidade

Presencial

Grau Acadêmico

Bacharelado

Regime Acadêmico

Créditos com oferta modular

Forma de Ingresso

Processo Seletivo Unificado; Convênios
Internacionais; Transferência Facultativa;
Mobilidade Acadêmica, etc.

Número de Vagas

60

Modalidade de Ensino

Presencial

Turno de Funcionamento

Integral (matutino e vespertino)

Integralização Curricular

mínimo – 12 (doze) semestres
máximo – 18 (dezoito) semestres

Redimensionamento das turmas para
aulas práticas
Carga Horária Total

30 vagas por turma de aula prática
7.552
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2
PERFIL INSTITUCIONAL
2.1 Histórico da Instituição
O Estado de Mato Grosso possui 903.357,908 Km2. É a terceira maior área
estadual do Brasil, representando 56,23% da Região Centro-Oeste e 10,61% de todo o
território brasileiro. Tem uma população estimada, em 2014, em 3.224.357 hab. 1 e,
atualmente, 141 municípios havendo mais trinta e nove localidades, cuja consulta
plebiscitária já foi autorizada pela Assembléia Legislativa, em pleito à emancipação.
O Mato Grosso é atendido por duas universidades públicas – a UNEMAT e a
UFMT, instituição estadual e federal, respectivamente. A Universidade Federal de Mato
Grosso (UFMT), instituída sob a forma de Fundação, foi criada pela Lei no 5.647, de 10
de dezembro de 1970, pela fusão do Instituto de Ciências e Letras de Cuiabá com a
Faculdade Federal de Direito de Cuiabá, atende a região Centro Sul, com os cursos da
sede, situada na capital Cuiabá. Atualmente, além do Campus sede, existem outros três
campi no interior do estado, o Campus de Rondonópolis que abrange a região sul do
estado; o Campus de Barra do Garças, a região leste e o Campus de Sinop, a região
norte. Com a participação dos governos federal, estadual e municipais, a UFMT busca
interiorizar as ações de ensino, pesquisa e extensão em todo o Estado, através de
Turmas Especiais, Licenciaturas Parceladas, cursos de formação continuada e Ensino a
Distância, atingindo mais de 80 dos 141 municípios, alguns distantes mais de 800 km de
Cuiabá.
A Universidade Federal do Mato Grosso - UFMT desempenha funções sociais
relevantes e, como tal, compromete-se, através de uma inserção ativa na região, com a
construção do devir da sociedade mato-grossense, ofertando cursos em diferentes áreas
do saber. Neste sentido, projeta-se como uma instituição que contribui para o
desenvolvimento econômico-regional, preocupada com a preservação do ecossistema,
com a cultura e com a formação profissional, sendo referência em ensino, pesquisa e
extensão na região.

1

Portal do IBGE, disponível em http://www.ibge.gov.br/estadosat/perfil.php?sigla=mt, acessado em 25/08/2015.
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Em nível de graduação, além dos cursos regulares, a universidade oferece
turmas especiais (em 52 municípios do estado) e cursos de educação à distância (a
partir de 1992). Em nível de pós-graduação, há constante oferta de diversos cursos de
Especialização (Lato Sensu) e 37 cursos em nível de Mestrado e 9 em Doutorado
(Stricto Sensu).
A primeira proposta de implantação do Campus de Sinop / UFMT aconteceu no
ano de 1981, com a doação do terreno de 60 hectares feita pelo Colonizador Ênio
Pipino; mas, somente no ano de 1991, o Conselho Diretor da Universidade criou o
núcleo Pedagógico Norte Mato-Grossense e, no ano de 1992, deu-se a instalação
provisória da UFMT em Sinop. Nesse Campus, em regime de turmas especiais, já
foram oferecidos 4 cursos: Direito, Engenharia Florestal, Ciências Contábeis e Ciências
Biológicas.
A presença da UFMT na região norte do Estado tem como perspectiva atender as
necessidades dos diversos segmentos da sociedade com base na educação superior,
extensão e pesquisa, em busca de constante viabilização de soluções para o
desenvolvimento sustentável do espaço rural, por meio da geração, adaptação e
transferência de conhecimentos e tecnologias. Em razão da vocação econômica e sóciocultural, o Campus investe na consolidação de graduações relacionadas à agropecuária,
à saúde e à formação de professores, em áreas bastante ausentes na região. Atualmente,
oferece dez (10) cursos: Engenharia Agrícola e Ambiental, Agronomia, Engenharia
Florestal, Zootecnia, Enfermagem, Medicina Veterinária, Farmácia, Licenciatura em
Ciências Naturais e Matemática, com habilitação em Física, Matemática e Química.
Quando plenamente implantados, os cursos atenderão em torno de 3.500 alunos.
Devido à sua proximidade com os biomas de Cerrado e Floresta
Amazônica, o Campus da UFMT, instalado em Sinop em 1993,
desenvolve atividades de pesquisa em diversas áreas ligadas ao meio
ambiente (como a climatologia, a geomorfologia e as ciências
biológicas). Sua consolidação, ampliando a produção de
conhecimentos e a formação de recursos humanos adequados à
realidade da região, é essencial na busca de desenvolvimento
sustentável, com a preservação da biodiversidade e das culturas
locais.2

2

Revista Expansão, disponível em http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/expansao/revistaexpansao.pdf,acessado em 10/12/2007.
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2.2. Inserção Regional
Dentre os estados brasileiros, Mato Grosso destaca-se por sua exuberante
vegetação, realidade atestada no próprio nome Mato Grosso. Seu clima é
predominantemente seco, com ocorrência de duas “estações”: a seca (invernoprimavera) e a chuvosa (verão-outono).
Do ponto de vista da sua geomorfologia, o estado tem 11 tipos diferentes de
relevos, com ocorrência de planaltos, chapadas, serras residuais, depressões, planícies e
pantanais. A paisagem natural apresenta três biomas principais: A Floresta Amazônia, o
Cerrado e o Pantanal. Sua hidrografia destaca-se por representar um grande centro
divisor de águas, onde nasce a maioria dos rios de três importantes bacias hidrográficas
brasileiras: a Amazônica, a Platina e a do Araguaia. Exuberância da natureza
comprovada, conforme os dados abaixo, colhidos no portal do IBGE, 2008.
A 551 Km da capital Cuiabá e localizada a 345 m de altitude, o município de
Sinop possui uma área de 3.194 Km2 e é o principal pólo econômico e universitário do
norte do estado, com população de 113.099, segundo dados do IBGE de 2010,
localizando-se às margens da rodovia Br-163. A cidade foi fundada em 13/09/1974 e
seu nome consiste na sigla da Colonizadora (Sociedade Imobiliária Noroeste do Paraná)
que:
Atendendo ao chamamento do Governo Federal, que pretendia à
época, povoar a região amazônica, objetivando a sua integração ao
território nacional, a Colonizadora Sinop aceitou o desafio de
implantar um projeto de colonização particular em uma área
aproximada de seiscentos mil hectares, em plena selva amazônica,
sem qualquer ligação com outras regiões, a não ser por precárias
estradas e picadas abertas no meio da mata.3

Na Figura 1, sua localização pode ser visualizada na micro-região no 20,
denominada Mesorregião Norte Mato-Grossense, cuja área total é de 49.375,919 km² e
população estimada em 2006, pelo IBGE, em 176.041 habitantes. É dividida em nove
municípios, incluindo Sinop.
O Censo Agropecuário 2006 do município de Sinop, apresentado pelo IBGE,
confirma a vocação e o potencial agrícola e ambiental regional.

3

Portal Colonizadora Sinop, disponível em http://www.sub100.com.br/empresas/imob/gruposinop/resp_social.php , acessado em 10/2/2008.
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Figura 1 - Localização de Sinop, que fica na 20ª, entre as
micro-regiões mato-grossenses.

Também há grande potencial estudantil, como se constata pelo portal do IBGE,
baseado em dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
INEP/MEC, que registra 6.765 matrículas no Ensino Médio, em escolas estaduais e
privadas, somente na cidade de Sinop. Em nível de educação superior pública, além da
UFMT, há a Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), que atua no
município desde 1992, oferece os cursos de Licenciatura em Letras, Matemática e
Pedagogia e Bacharelados em Administração, Ciências Contábeis, Economia e
Engenharia Civil.
Como se percebe, a região Norte do Estado de Mato Grosso, composta por 8
microrregiões, com uma população estimada em mais de 600 mil habitantes tem as
atividades econômicas assentadas na agropecuária, com as culturas (principais) de soja,
algodão, arroz, milho, exploração de madeira e pecuária de corte, possuindo alto
potencial para consolidação de um parque industrial, assim como expressiva demanda
de futuros acadêmicos. A consolidação das atividades das universidades – ensino,
pesquisa e extensão – que constituem o suporte necessário para desenvolvimento
científico, tecnológico e cultural do país, não serão possíveis sem o fortalecimento das
instituições públicas.

8

Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Medicina
Universidade Federal de Mato Grosso – Campus Universitário de Sinop – Instituto de Ciências da Saúde (ICS)

2.3. Objetivos, Metas e Missão
O Campus Universitário de Sinop comunga os mesmos objetivos, missão,
metas, princípios e estratégias da comunidade universitária da instituição em seu
conjunto, verbalizados em seu Planejamento Estratégico Participativo e Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI)4.
Em um Planejamento Estratégico Participativo, a comunidade universitária da
instituição em geral formulou propostas de uma universidade autônoma com garantia de
financiamento público, qualidade e inclusão social, ampliação da pós-graduação e
incremento da pesquisa. Concluiu-se que os problemas fundamentais a serem
enfrentados para promover um desenvolvimento sustentável com equidade social em
Mato Grosso resumem-se em 6 grandes eixos: infra-estrutura de transportes, gestão
ambiental, infra-estrutura de saneamento, desigualdades sociais e regionais, educação e
formação profissional e complexo agro-industrial.
Conforme o PDI5 da UFMT para o período de 2013-2018, o processo decisório e
as ações político-administrativas da UFMT deverão se pautar de acordo com os
seguintes princípios:
Ética e democracia;
Formação crítica e qualidade acadêmica;
Autonomia institucional e compromisso social;
Inclusão e pluralidade;
Interação e articulação com a sociedade;
Inovação acadêmica e administrativa;
Sustentabilidade das ações;
Gestão democrática e transparente;
Também estabelece como missão
Formar e qualificar profissionais nas diferentes áreas, produzir
conhecimentos e invações tecnológicas e científicas que contribuam
significativamente para o desenvolvimento regional e nacional
(página 12).

Com base no PDI 2013-2018, a UFMT/CUS possui os objetivos e metas
descritos no Quadro 1.

4
5

Portal da UFMT, disponível em http://www.ufmt.br/ , na versão eletrônica 2013_2018, em pdf, página 12.
Portal da UFMT, disponível em http://www.ufmt.br/, na versão eletrônica 2013_2018, em pdf, página 12.
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Quadro 1 - Objetivos e metas da UFMT/CUS
OBJETIVOS
Melhorar a qualidade no ensino de
graduação.

Estimular a pesquisa em áreas
estratégicas para o desenvolvimento
regional.
Participar de cursos de pós-graduação
na UFMT.

Promover
a
extensão
como
fundamento
do
desenvolvimento
curricular, contribuindo para o
desenvolvimento regional e a melhoria
das condições sociais.
Promover tecnologias de informação e
comunicação aplicadas à educação
(TIC), favorecendo a inovação das
práticas pedagógicas.
Contribuir para o desenvolvimento
industrial, científico e tecnológico do
estado.

Contribuir para a resolução dos
problemas ambientais no estado de
Mato Grosso.

Contribuir para a melhoria da saúde
pública no estado de Mato Grosso.

Contribuir com a valorização da
cultura
mato-grossense
e
do
conhecimento tradicional.

METAS
Atualizar o Projeto Pedagógico de Curso (PPC); dinamizar a
política de estágios e mobilidades; reduzir a evasão e a
repetência; melhorar a qualidade de aulas práticas/campo;
promover formação do corpo docente e administrativo,
objetivando a melhoria do ensino de graduação; participar da
ampliação e modernização da biblioteca do campus Sinop
através de solicitação de novos exemplares; participar da
política institucional de avaliação dos cursos de graduação;
acompanhar a situação dos egressos como forma de avaliar o
curso e estabelecer políticas de educação continuada.
Ampliar e melhorar a qualidade da pesquisa no curso;
articular a pesquisa desenvolvida no curso com o
desenvolvimento regional.
Participar da criação de cursos de pós-graduação e elevar os
conceitos dos cursos de pós-graduação junto a CAPES;
aperfeiçoar a estrutura de funcionamento da pós-graduação;
implantar novos cursos de pós-graduação stricto sensu na
UFMT, fortalecendo a estrutura existente; implantar novos
cursos de pós-graduação lato sensu e estabelecer rotinas de
oferta.
Ampliar a atividade de extensão na UFMT; promover a
socialização do conhecimento e maior interação entre a
UFMT e a sociedade.

Ampliar as tecnologias de informação e comunicação
aplicadas à educação (TIC) para a inovação das práticas
pedagógicas.
Ampliar a atuação da UFMT nas iniciativas de
desenvolvimento sustentável do Estado, mediante formação e
capacitação de recursos humanos e da criação de mecanismos
de apoio ao empreendedorismo e prestação de serviços para a
comunidade; desenvolver projetos de pesquisa e extensão que
contribuam para o desenvolvimento industrial e tecnológico
do Estado; estimular e promover a oportunidade de realização
de estágios e intercâmbios relacionados ao desenvolvimento
industrial, científico e tecnológico.
Ampliar as parcerias com entidades públicas, privadas e
sociedade civil organizada, a fim de programar ações de
formação de recursos humanos e de atividades voltadas para
resolução dos problemas ambientais; ampliar o número de
projetos de pesquisa voltados para a análise e superação dos
problemas ambientais / socioambientais.
Desenvolver atividades de ensino para qualificação de
Recursos Humanos na área de saúde; Fortalecer a integração
da UFMT com a Rede de Saúde para atuação em cooperação e
ampliação dos campos de estágio para discentes; Desenvolver
e ampliar a pesquisa e a extensão no campo da saúde pública
no Estado de Mato Grosso; Desenvolver atividades de
extensão e prestação de serviços para envolver e atender
grupos específicos e demandas diversas no campo da saúde
pública
Ampliar as atividades de extensão que valorizem as
expressões culturais regionais, contribuindo para aliar a
formação profissional à formação cultural.
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Contribuir para a garantia das políticas
de inclusão social e respeito às
diversidades.

Ampliar a presença da UFMT nos
municípios do estado de Mato Grosso.

Promover ações que estimulem o atendimento às pessoas com
deficiências; participar das políticas públicas e desenvolver
ações de inclusão social, em especial as voltadas para as
populações indígenas, quilombolas, rurais, ribeirinhas e
urbanas de baixa renda; estimular a participação dos alunos
nas políticas de assistência e estudantil, no sentido de garantir
o acesso, a permanência socioeconômica e o sucesso
acadêmico de estudantes de graduação e de pós-graduação,
proporcionando aos discentes espaços de formação
acadêmica, política, esportiva, cultural e de vivência
universitária intercultural.
Interiorizar as atividades acadêmicas de ensino, pesquisa e
extensão.

2.4. Estrutura organizacional administrativa
A estrutura do Campus Universitário de Sinop não é composta de
departamentos; há dez (10) cursos reunidos em três (3) Institutos, a saber: Instituto de
Ciências Agrárias e Ambientais – ICAA onde estão lotadas os cursos de Engenharia
Agrícola e Ambiental, Agronomia, Engenharia Florestal, Zootecnia; Instituto de
Ciências da Saúde – ICS onde estão lotados os cursos de Enfermagem, Medicina
Veterinária, e Farmácia; e Instituto de Ciências Naturais, Humanas e Sociais onde estão
lotados os cursos de Licenciatura em Ciências Naturais e Matemática, com habilitação
em Física, Matemática e Química .
No momento, o Campus conta com a estrutura administrativa constante abaixo,
havendo a perspectiva de novos institutos e faculdades que congregarão novos cursos
com remanejamento dos cursos atuais.6
A atuação de corpo técnico-administrativo, da Congregação dos Institutos
(formada pelo respectivo diretor, pelos coordenadores, por representante discente e
técnico-admnistrativo), os Colegiados de Cursos e a Câmara de Extensão possuem suas
ações sancionadas pelos órgãos deliberativos, de assessoramento superior e executivos
do Campus da sede, na dimensão exposta no Quadro 2.

6

Os institutos têm as atribuições de planejar, executar e avaliar as atividades de ensino, pesquisa e extensão, dando ênfase ao campo das
ciências básicas; e as faculdades, as atribuições de planejar, executar e avaliar as atividades de ensino, pesquisa e extensão, dando ênfase ao
campo das ciências aplicadas.
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Quadro 2 - Estrutura dos Órgãos Deliberativos, de Assessoramento Superior e Executivos da
UFMT.
Órgãos Deliberativos
Conselho Diretor - CD
Conselho Universitário - CONSUNI
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE
Órgãos de Assessoramento Superior
Auditoria Interna
Procuradoria Geral Federal (PGF)
Órgãos Executivos
ÓRGÃO
COORDENAÇÃO
Gabinete
Reitoria
Cerimonial
Comunicação Social- (ASCOM)
Assistência e Benefícios ao Servidor – CABES
Cultura
Biblioteca Central
Vice-Reitoria
Editora Universitária
Hospital Universitário Júlio Müller - HUJM
Hospital Veterinário – HOVET
Gestão de Pessoas
Material
Prefeitura do Campus
Pró-Reitoria Administrativa – PROAD
Gráfica Universitária
Núcleo de Instrumentação
Financeira
Assistênica social
Pró-Reitoria de Assistênica Estudantil Assistência estudantil
- PRAE
Articulação Intercampus e de Moradia
Políticas acadêmicas e ações afirmati vas
Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e
Extensão universitária
Vivência – PROCEV
Vivênica, esporte e lazer
Exames Vestibulares
Pró-Reitoria de Ensino de Graduação –
Administração Escolar - CAE
PROEG
Ensino de Graduação
Pró-Reitoria de Pesquisa –PROPEq
Apoio à Pesquisa
Pró-Reitoria de Ensino de PósPós-Graduação
Graduação – PROPG
Processamento de Dados
Pró-Reitoria de Planejamento –
Planejamento Físico
PROPLAN
Programação e Planejamento Universitário – CPPU

O Campus de Sinop está vinculado ao Campus de Cuiabá, onde se encontra a
administração central (Reitoria, Vice-Reitoria e Pró-Reitorias).
A organização e estrutura do Campus de Sinop têm um perfil diferente dos
demais Institutos das IFES, e igual a dos outros campi do interior da UFMT. Possui uma
Pró-reitoria de Campus, tendo a si subordinado três supervisões, três Institutos, e demais
unidades, não sendo compostos de departamentos, mas apenas cursos e suas
coordenações alocadas a cada Instituto (unidade acadêmica); e havendo oito cursos de
graduação reunidos nestes Institutos.
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Quadro 3 - Estrutura Organizacional em Hierarquia do Campus Universitário de Sinop.
TIPO
Pró-Reitoria

Institutos

Supervisões

Congregação

Direção
Colegiado de Curso

Coordenação de Curso –
cursos lotados no ICAA
Coordenação de Curso –
cursos lotados no ICS
Coordenação de Curso –
cursos lotados no ICNHS
Coordenação de Extensão
(CODEX)
Coordenação
de
Articulação com Estudantes
(CARE)
Coordenação de Cultura

Coordenação de Esporte e
Lazer
Biblioteca
Setor de Transporte
CAE

Composição
Pró-reitor(a) do Campus de Sinop (PROCUS) cargo indicado pelo
reitor(a), subordinado apenas à Reitoria (Campus de Cuiabá), e tem a si
subordinado todos os Institutos, Supervisões e Outras Unidades
(biblioteca, setor transporte, CAE, secretaria geral, protocolo, etc)
existentes no Campus de Sinop.
Unidade acadêmica da estrutura do Campus, onde estão lotados todos os
servidores docentes e técnicos de laboratório, sendo composto por três
unidades, a saber:
Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais – ICAA
Instituto de Ciências da Saúde – ICS
Instituto de Ciências Naturais, Humanas e Sociais – ICNHS
Estrutura de ligação entre a pró-reitoria de interior e as pró-reitorias da
UFMT (sediadas no Campus de Cuiabá), e ainda, de ligação entre as
unidades acadêmicas deste Campus e as primeiras, sendo elas:
Supervisão de Graduação e Extensão
Supervisão de Pós-graduação e Pesquisa
Supervisão de Administração
Diretor(a) do Instituto (Presidente - eleito), Coordenadores de Curso (n.
cursos do Instituto), Representantes dos docentes (1), Representantes dos
discentes (1), Representante dos servidores técnico-administrativos (1)
(todos eleitos).
Diretor(a) do Instituto (cargo eleito)
Coordenador(a) de Curso (Presidente - eleito), Representantes dos
Docentes (de diversas áreas – indicados ou eleitos pelos seus pares),
Representante dos discentes (eleito).
O Colegiado é composto no mínimo por cinco e no máximo por onze
membros.
Coordenador(a) do Curso de Agronomia
Coordenador(a) do Curso de Engenharia Agrícola e Ambiental
Coordenador(a) do Curso de Engenharia Florestal
Coordenador(a) do Curso de Zootecnia
Coordenador(a) do Curso de Enfermagem
Coordenador(a) do Curso de Farmácia
Coordenador(a) do Curso de Medicina
Coordenador(a) do Curso de Medicina Veterinária
Coordenador(a) do Curso de Matemática
Coordenador(a) do Curso de Física;
Coordenador(a) do Curso de Química
Coordenador(a) da Coordenação de Extensão e Câmara de Extensão (um
membro de cada Instituto, discente e técnicos administrativos). Encontrase subordinada à PROCEV e PRÓ-REITORIA DO CAMPUS (PROCUS).
Coordenador(a) da Coordenação de Articulação com Estudantes.
Encontra-se subordinada à PROCEV e PRÓ-REITORIA DO CAMPUS
(PROCUS).
Setor gerido por uma Agente educacional responsável por planejar e
implementar todas as ações de cultura do Campus. Encontra-se
subordinada à PROCEV e PRÓ-REITORIA DO CAMPUS (PROCUS).
Setor gerido por uma Agente educacional responsável por planejar e
implementar todas as ações de esportes do Campus. Encontra-se
subordinada à PROCEV e PRÓ-REITORIA DO CAMPUS (PROCUS).
Coordenado por uma bibliotecária, tendo a si subordinado vários agentes
de biblioteca.
Coordenado pelo Supervisor de Administração, é o setor responsável por
todo transporte do Campus de Sinop.
Setor de registro acadêmico dos discentes, tendo uma secretária que é
supervisionada pelo Supervisor de Graduação e Extensão.
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No momento, o Campus conta com a estrutura administrativa apresentada no
Quadro 3, havendo a perspectiva de criação de novos cursos.

2.5. Áreas de atuação acadêmica da instituição
Na UFMT, dentre as áreas compreendidas como prioritárias para atuação
constam: saúde, ciências humanas e sociais, ciências agrárias, educação e ciências
exatas e tecnológicas, com ênfase na área ambiental. Especificamente no Campus de
Sinop, propõem-se como áreas prioritárias para a atuação da UFMT: Ciências da Saúde,
Ciências Agrárias, Ciências Exatas, Humanas e Tecnológicas.

2.6. Políticas de ensino
Compromissada com a formação de pessoas em diferentes áreas de
conhecimento, a UFMT visa à formação do sujeito coletivo, autônomo, (auto) crítico,
criativo e solidário. Para isso, a UFMT estabeleceu para o Plano de Desenvolvimento
Institucional (PDI) 2013-2018 adota políticas estruturantes, a saber:
 Busca de maior qualidade e de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e
extensão, articulada com as necessidades regionais;
 Ampliação das relações com a sociedade, no sentido de contribuir com o
desenvolvimento regional sustentável;
 Modernizar os sistemas de gestão e avaliação objetivando melhores resultados
administrativos e acadêmicos;
 Promover a melhoria da ambiência universitária;
 Fortalecer a comunicação institucional de forma integrada e articulada com o
sistema de comunicação social;
 Ampliar quantitativa e qualitativamente as ações de bem estar e saúde de forma
articulada com o Sistema Único de Saúde, contribuindo para a melhoria do
ensino e da pesquisa na área da saúde;
 Fortalecer a universidade multicampi (PDI, on-line, versão pdf, pág.102).
 Em consonância institucional, o Campus de Sinop comunga as mesmas políticas
estruturantes de ensino, logicamente voltados para a região norte do estado.

2.7. Políticas de Pesquisa e Extensão
Em pesquisa, o comprometimento com o desenvolvimento regional e avanço da
ciência direcionou a UFMT ao desenvolvimento político de três eixos de pesquisa:
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apoio à criação e consolidação de grupos de pesquisa na UFMT, apoio à formação de
novos pesquisadores e articulação com o desenvolvimento regional.
Em extensão, sintonizada com o Plano Nacional de Extensão, a UFMT articula o
processo educativo, cultural e científico ao ensino e à pesquisa tendo sempre como
referência a sociedade, tanto local quanto estudantil em geral, incluindo seus
acadêmicos.
No Campus Universitário de Sinop, devido à especificidade de entrada coletiva
de docentes e também como forma de menor dispêndio institucional, está sendo
discutida a possibilidade de Mestrados e Doutorados Interinstitucionais (MINTER e
DINTER) em parceria com universidades que atendam ao perfil de capacitação
desejado pelos docentes interessados. A par desse projeto de programa institucional,
também estão sendo definidos os critérios de saídas para capacitação. Aprovado
recentemente na CAPES três (3) programas de mestrado implantados no Campus, sendo
um (1) na Ciências Ambientais, um (1) na Agronomia e um (1) na Zootecnia.
É relevante dizer que a sociedade local, em especial o público-alvo das temáticas
abordadas em cursos, palestras e eventos em geral, mostra-se bastante receptiva a
parcerias e participação com a UFMT/Sinop.
O Programa de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC, implantado na UFMT
desde 1991, implementa pesquisas e monitorias discentes, em convênio com o CNPq e
com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso (FAPEMAT).

2.8. Infra Estrutura Física do Campus de Sinop
A infraestrutura do campus foi planejada para atendimento dos diversos cursos
de Ciências da Saúde existentes na UFMT/Sinop, visto a concepção de uso
multidisciplinar das salas, laboratórios, etc. Desta forma, a apresentação deste item
mostra as áreas que poderão ser utilizadas para o curso de Medicina, assim como são
utilizados, por outros cursos atualmente existentes.
O Campus de Sinop (Figuras 2 e 3) apresenta uma infraestrutura de 58 salas de
aula, 20 Laboratórios, destinados a atender todos os Institutos do Campus, 1 Biblioteca
Central, 1 bloco de Administração, 1 bloco de Coordenação, 2 blocos de sala para 120
professores, 1 Cantina (Figura 4), 1 Acervo Biológico da Amazônia Meridional ABAM, 1 Laboratório Interdisciplinar de Pesquisas Químicas – LIPEQ, 1 Viveiro, 1
Casa de Vegetação, 1 Estação Metereológica, 1 Prédio da STI. Encontram-se em obras
os blocos de Laboratórios de Farmácia, 1 Galpão de Mecanização e Hidráulica e
15
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Laboratórios Engenharia Agrícola e Ambiental, Laboratórios de Agronomia e
Engenharia Florestal e o Restaurante Universitário (RU).
Figura 2 – Vista aérea parcial do campus de Sinop

O ICNHS possui 11 laboratórios: 2 Laboratórios de Química (240 m2); 2
Laboratórios de Informática (160 m2) e 70 computadores; Laboratório de Microscopia
Geral (140 m2); Laboratório de Física (100 m2); Oficina de Física (60 m2); Oficina de
Ensino de Matemática, (60 m2) e Laboratório de Biologia (50 m2), que atendem às aulas
práticas de todo o Campus de Sinop. Conta com 2 Laboratórios voltados ao ensino e à
pesquisa: ABAM, (390 m2) e LIPEQ, (390 m2). O Instituto ocupa 11 salas de aula (90
m2 cada).
Figura 3 – Entrada do bloco de salas de aula I e quiosque

O ICAA conta com uma infraestrutura de laboratórios específicos aos cursos: de
sementes, nutrição animal, biologia vegetal e animal, desenho, fitopatologia, tecnologia
de alimentos, viveiro, casa vegetação, estação meteorológica e solos (1.200 m2). Os
laboratórios que estão em fase final de construção são: hidráulica e mecanização (600
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m2), da área de agronomia (400 m2), engenharia agrícola (1.600 m2), e de engenharia
florestal (500 m2), e por fim, uma área de 100 ha para Fazenda Experimental.
Figura 4 – Vista noturna da avenida interna e cantina

O ICS conta com o hospital veterinário que apresenta uma área de 2.304,00 m²
contendo 2 laboratórios de biologia molecular, 1 laboratório de virologia e imunologia,
1 laboratório de microbiologia, 1 laboratório de farmacologia e fisiologia, 1 laboratório
de parasitologia e doenças parasitárias, 1 laboratório de anatomia animal, 1 laboratório
de doenças infecto contagiosas, 1 laboratório de reprodução animal, 1 laboratório de
anatomia patologia e patologia veterinária, 1 laboratório de patologia clínica, 8
ambulatórios de atendimento clínico veterinário de pequenos animais, 1 sala de
diagnóstico por imagem, 1 sala de radiologia veterinária, 2 centros cirúrgicos de
pequenos animais, 1 sala de técnica operatória, 1 centro cirúrgico de animais de grande
porte, 1 sala de radiologia de animais de grande porte, 1 anfiteatro, 1 laboratório de
microscopia com 24 microscópios, 5 salas de professores, sala de lavagem e
esterilização de instrumentais e materiais cirúrgicos.
A

infraestrutura

do

campus

universitário

Sinop,

disponível

para

funcionamento dos seus respectivos cursos, até o presente momento, é composta por
5.340 m2 de área construída. Desta estrutura, o curso de Medicina utiliza:
SALAS DE AULA: Providas de carteiras para o número estipulado de alunos,
além de mesa e cadeira para professor, quadro para marcador e sistema de
aclimatação (ar acondicionado).
BIBLIOTECA: Instalada em um prédio de 600 m2, possui salas para estudos
individuais, amplo acervo bibliográfico, acesso à internet e a periódicos.
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LABORATÓRIOS: Laboratório de Anatomia Humana, Laboratório de
Microbiologia Geral, Laboratório de Práticas Hospitalares, Laboratório de
Ensino de Informática I, Laboratório de Análises Clínicas, Laboratório de
Informática Geral I, Laboratório de Microscopia, Laboratório de Ensino de
Informática II, Laboratório de Microbiologia Geral II.
Cabe ressaltar, ainda, que toda estrutura existente é compartilhada com os outros
cursos existentes no campus.
Destaque-se que, a Universidade deve propiciar condições de acesso para
pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida, de acordo com a Lei nº 10.098, de
19 de dezembro de 2000; Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004; Decreto nº
6.949, de 25 de agosto de 2009; e Portaria nº 3.284, de 7 de novembro de 2003, e
Decreto nº 7.611, de 17 de novembro de 2011, consta:
“O dever do Estado com a educação das pessoas público-alvo
da educação especial será efetivado de acordo com as seguintes
diretrizes:
I - garantia de um sistema educacional inclusivo em todos os
níveis, sem discriminação e com base na igualdade de
oportunidades;
II - aprendizado ao longo de toda a vida;
III - não exclusão do sistema educacional geral, sob alegação
de deficiência;
IV - garantia de ensino fundamental gratuito e compulsório,
asseguradas adaptações razoáveis de acordo com as
necessidades individuais;
V - oferta de apoio necessário, no âmbito do sistema
educacional geral, com vistas a facilitar sua efetiva educação;
VI - adoção de medidas de apoio individualizadas e efetivas, em
ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e
social, de acordo com a meta de inclusão plena;
VII - oferta de educação especial preferencialmente na rede
regular de ensino; e
VIII - apoio técnico e financeiro pelo Poder Público às
instituições privadas sem fins lucrativos, especializadas e com
atuação exclusiva em educação especial.
Nesse sentido, e em vista do atendimento a disposto anteriormente, a UFMT,
campus de Sinop-MT, atualmente possui 25 rampas de acesso às calçadas e passarelas,
60 salas de aulas com acessibilidade facilitada, 14 banheiros adtaptados e acessíveis aos
portadores de necessidades especiais e com mobilidade reduzida.
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3
PERFIL DA REGIÃO NORTE DO MATO GROSSO
3.1 Histórico
A microrregião Teles Pires localiza-se no centro do Estado de Mato Grosso, com
uma área territorial de 80.245,4 km² e com uma população estimada de 223.705
habitantes (Dados:IBGE,TCU,2014).

As principais

atividades

econômicas da

microrregião são: extrativismo vegetal, agricultura e pecuária. Fazem parte desta
microrregião 14 (Quatorze) municípios: Claudia, Feliz Natal, Lucas do Rio Verde,
Nova Mutum, Nova Ubiratã, Santa Carmem, Sinop, Sorriso, União do Sul, Vera, Santa
Rita do Trivelato, Tapurah, Itanhangá, Ipiranga do Norte.
A sede do Escritório Regional de Saúde é Sinop, que se encontra a 504 km da
capital. O município da microrregião mais distante de Cuiabá é União do Sul, localizado
a 750 Km. Os municípios da microrregião Teles Pires estão habilitados na Gestão Plena
da Atenção Básica de acordo com a NOAS-SUS, com exceção de Nova Mutum, Sinop
e Lucas do Rio Verde que estão habilitados na Gestão Plena da Atenção Básica
Ampliada – GPABA e respectivamente com as Portarias: Nº2.428 GM/2002, Nº 1.785
GM/2003.
A microrregião conta com 49 (Quarenta e nove) equipes da saúde da família ESF cuja cobertura é de 84,53% (Dados: dez/2004). A primeira referência para a
microrregião é o Hospital Regional de Sorriso. Este estabelecimento é uma unidade
pública estadual, configurando desta forma o município de Sorriso, como sede de
módulo, garantindo na assistência ambulatorial o 1º, 2º nível e alguns procedimentos do
3º nível de complexidade.
O município de Sorriso conta com os seguintes serviços especializados próprios:
atenção à epilepsia, atenção à tuberculose, atenção psicossocial, cardiologia, controle e
acompanhamento à gestação, cuidados prolongados, eletroencefalografia, emergência,
endoscopia, equipe saúde da família - ESF, fisioterapia, hemoterapia, patologia clínica,
oftalmologia, órtese e prótese, ortopedia, parto de médio risco, planejamento familiar,
programa de agentes

comunitários - PACS, queimados, radiologia, regulação de
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serviços de saúde, suporte nutricional, tomografia computadorizada, ultrassonografia,
urgência, vigilância epidemiológica e sanitária.
Na assistência hospitalar o município conta com 05 (cinco) especialidades:
cirurgia, obstetrícia, clinica médica, pediatria e psiquiatria, constituindo referência para
Lucas do Rio Verde, Nova Ubiratã, Santa Carmem, Santa Rita do Trivelato, Sinop,
Tapurah e União do Sul (Dados: SISPPI/2014). É referência também para outras
microrregiões como Vale do Peixoto (Matupá, Novo Mundo e Peixoto de Azevedo) e
Norte Mato-grossense (Nova Guarita e Nova Canaã do Norte). Referência para Cuiabá
parte da especialidade de psiquiatria e alta complexidade.
A segunda referência para a microrregião é o município de Sinop, caracterizado
também como sede de módulo assistencial, garantindo na assistência ambulatorial o 1˚ e
2˚ nível e alguns procedimentos do 3˚ nível de complexidade.
O município de Sinop conta com os seguintes serviços especializados próprios:
anatomia patológica/citopatologia, atenção à saúde no sistema penitenciário, atenção à
tuberculose, atenção psicossocial, audiologia/otologia, cardiologia, cirurgia vascular,
controle e acompanhamento à gestação, eletroencefalografia, emergência, endoscopia,
equipe da saúde da família - ESF, fisioterapia, hemoterapia, internação hospitalar,
laboratório clínico, odontologia, oftalmologia, oncologia, planejamento familiar,
queimados, quimioterapia, radiologia, reabilitação, regulação de serviços de saúde,
serviço de nefrologia, tomografia computadorizada, ultrassonografia, urgência, UTI
móvel, vigilância epidemiológica e sanitária.
Na assistência hospitalar o município de Sinop conta com 04 (Quatro)
especialidades: cirurgia, obstetrícia, clínica médica e pediatria, constituindo referencia
para os municípios de: Cláudia, Novo Mundo, Santa Carmem, União do Sul, Vera e
Colider, sendo que este último pertence à microrregião Norte Mato-grossense.
Referencia para Cuiabá na área de internação as especialidades de psiquiatria e alta
Complexidade, e para Sorriso referencia parte das especialidades de obstetrícia,
pediatria e cirurgia (Dados: SISPPI).
Foi constituído em 1995 o Consórcio Intermunicipal de Saúde – CIS Teles Pires,
caracterizando-se como 1˚ (Primeiro) modelo que tem como referência um Hospital
Público Estadual. A sede do consórcio intermunicipal é o Hospital Regional de Sorriso,
garantindo as seguintes especialidades: cardiologia, neurologia, otorrinolaringologia,
traumato-ortopedia, anestesiologia, cirurgia geral, ginecologia, obstetrícia, pediatria,
clínica médica, buco maxilo facial, urologia e radiologia. A participação dos municípios
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da microrregião junto ao CIS Teles Pires é de 100% (Cem por cento) complementando
desta forma os serviços públicos.

3.2. Estabelecimentos Hospitalares Existentes
Quadro 4 - Estabelecimentos Hospitalares existentes por Municípios da Regional de Sinop MT,
2015.
Município

Hospital

Claudia

Dona Nilza

Especialidades
Cirurgia geral
Ginecologia
Obstetrícia clinica
Obstétrica cirúrgica
Nefrourologia
Cardiologia clínica
Clínica Geral
Pediatria clínica

Total

Lucas do
Rio Verde

Fundação
Luverdense

Cirurgia geral
Neonatologia
Clínica geral
Unidade de
Isolamento
Obstetrícia clínica
Pediatria clínica

Total
Município

Hospital

Nova
Mutum

Hospital
Municipal de
Nova Mutum

Especialidades
Unid. Isolamento
Cirurgia geral
Clínica geral
Unid. Intermediaria
Obst. Clínica
Obst. Cirúrgica
Pediatria Clínica

Total
Hospital e
Maternidade Dois
Pinheiros

Sinop
Maternidade
Jacarandás

Cirurgia geral
Clínica geral
Unid. Inter. Neonatal
Isolamento
Obst. cirurgica
Obst. clínica
Pediatria clínica
Total
Cirurgia geral
Clínica geral
Obst. Cirúrgica
Obst. Clínica
Pediatria Clínica
Buco Maxilo Facial
Cirurgia geral
Gastroenterologia

Leitos
Não
SUS
1
3
2
2
1
9

Leitos
SUS

Total de
Leitos

Esfera
Adm.

1
1
1
3
4
4
14

1
1
1
4
3
2
6
5
23

Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal

6
10
1

10
2
23
1

16
2
33
2

Municipal
Municipal
Municipal
Municipal

4
8
29
Leitos
Não
SUS
3
6
1
1
1
2
14
3
20
4
2
8
7
6
50
3
15
2
2
14
36
0
3
0

6
8
50

10
16
79

Municipal
Municipal

Leitos
SUS

Total
deLeitos

Esfera
Adm.

1
8
8
1
2
3
5
28

1
11
14
2
3
4
7
42

Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal

1
4
1

1
7
1

Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Estadual
Estadual
Estadual
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Hospital Santo
Antonio

Sorriso

Hospital Regional

Hospital Nossa
Senhora de
Fátima

Tapurah

Total

Hospital
Municipal de
Tapurah

Ginecologia
Nefrologiaurologia
Neurologia
Oftalmologia
Oncologia cirúrgica
Ortop/traumatologia
Otorrinolaringologia
Cardiologia clínica
Clínica geral
Dermatologia clínica
Geriatria clínica
Nefrologia
Neonatologia
Neurologia clínica
Oncologia clínica
Unid. Isolamento
UTI Adulto
Obst. Clínica
Obst. Cirúrgica
Pediatria cirúrgica
Pediatria clínica
Total
Cirurgia geral
Clínica Medica
UTI – Adulto
UTI - NEO
Obstétrica cirúrgica
Pediatria clínica
Crônicos
Psiquiatria
Tisiologia
Total
Cirurgia geral
Ortop/Traumatologia
Clínica geral
Obst. Cirúrgica
Obst. Clínica
Pediatria clínica
Total
Cirurgia geral
Clínica geral
Isolamento
Obstetrícia cirúrgica
Pediatria clínica

0
0
1
0
0
3
0
14
0
6
2
1
0
0
4
0
0
0
2
36

5
2
6
3
2
4
22
-

3
1
1
1
1
3
1
1
3
1
4
5
0
0
1
1
6
13
6
3
10
71
49
28
6
10
12
20
1
1
1

4
10
1
3
4
22

3
1
2
1
1
6
1
1
17
1
10
5
2
1
1
1
10
13
6
3
12
107
49
28
6
10
12
20
1
1
1
128
5
2
6
3
2
4
22
4
10
1
3
4
22

Estadual
Estadual
Estadual
Estadual
Estadual
Estadual
Estadual
Estadual
Estadual
Estadual
Estadual
Estadual
Estadual
Estadual
Estadual
Estadual
Estadual
Estadual
Estadual
Estadual
Estadual
Estadual
Estadual
Estadual
Estadual
Estadual
Estadual
Estadual
Estadual
Estadual
Estadual
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
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3.3. Leitos Hospitalares Existentes
Quadro 5 - Levantamento dos Leitos Clínicos - Pop. 2011 e referente Pop. Dependente do SUS em 86,8%
Microrregiões
de Saúde

TELES PIRES

Municípios

.Pop. Total 2011
(Est.
IBGE/TCU/DATA
US) + Assentados

.Pop. Dependente
do Sus - 86,8%
(com assentados)

.Necessidade Total de
Leitos - 3.0 leitos/1000
hab. (86,8%)

.Leitos Clínicos 26,82% do Total da
Necessidade de Leitos
(86,8%)

.Considerar 85% da
Necessidade Total de
Leitos Clínicos
(86,8%)

.Leitos SUS

Déficit/Superávit
de Leitos

CLAUDIA

11.122

9.654

29,0

7,8

6,6

4,0

(2,6)

FELIZ NATAL
IPIRANGA DO
NORTE

12.015

10.429

31,3

8,4

7,1

-

(7,1)

5.381

4.671

14,0

3,8

3,2

-

(3,2)

ITANHANGA
LUCAS DO RIO
VERDE

5.419

4.704

14,1

3,8

3,2

-

(3,2)

47.570

41.291

123,9

33,2

28,2

10,0

(18,2)

NOVA MUTUM

33.952

29.470

88,4

23,7

20,2

14,0

(6,2)

NOVA UBIRATA
SANTA
CARMEM
SANTA RITA
TRIVELATO

10.254

8.900

26,7

7,2

6,1

-

(6,1)

4.200

3.646

10,9

2,9

2,5

-

(2,5)

2.585

2.244

6,7

1,8

1,5

-

(1,5)

SINOP

116.013

100.699

302,1

81,0

68,9

14,0

(54,9)

SORRISO

71.080

61.697

185,1

49,6

42,2

28,0

(14,2)

TAPURAH

14.040

12.187

36,6

9,8

8,3

10,0

1,7

UNIAO DO SUL

3.727

3.235

9,7

2,6

2,2

-

(2,2)

10.690

9.279

27,8

7,5

6,3

-

(6,3)

348.048

302.106

906,3

243,1

206,6

80,0

(128,3)

VERA
TELES PIRES Total
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Quadro 6 - Cálculo de Necessidade e Déficit/Auperávit de Leitos de Uti Adulto - Pop. Dependente Do Sus = 86,8%
Microrreg
iões de
Saúde
TELES
PIRES

Municípios

CLAUDIA
FELIZ
NATAL
IPIRANGA
DO NORTE

Pop. Total 2011
(Est.
IBGE/TCU/DA
TAUS) +
Assentados

Pop.
Dependente
do Sus 86,8% (com
assentados)

Necessidade
Total de Leitos 2,5 leitos/1000
hab. (Leitos
Gerais) =
(A/1000)*2,5

11.122

9.654

24,1

1,9

1,7

0,5

0,1

1,6

12.015

10.429

26,1

2,1

1,8

0,6

0,1

1,7

5.381

4.671

11,7

0,9

0,8

0,3

0,0

0,8

Leitos UTI Necessidadede
Necessidade Leitos Necessidad
Necessidade Leitos
8% do
Leitos UTI
UTIObstétricose de leitos
Obstétricos- 28%
Totalde Leitos ADULTO 86%
6% da nec. Leitos
de UTI
do total de leitos
Gerais =
total de Leitos
UTI Adulto =
Adulto =
gerais = (C*28%)
(B*8%)
UTI = (C*86%)
(D*6%)
(D - F)

Leitos
existentes

Déficit/Sup
erávit de
LEITOS

-

(1,6)

-

(1,7)
(0,8)

5.419

4.704

11,8

0,9

0,8

0,3

0,0

0,8

-

47.570

41.291

103,2

8,3

7,1

2,3

0,4

6,7

-

(6,7)

33.952

29.470

73,7

5,9

5,1

1,7

0,3

4,8

-

(4,8)

10.254

8.900

22,3

1,8

1,5

0,5

0,1

1,4

ITANHANGA
LUCAS DO
RIO VERDE
NOVA
MUTUM
NOVA
UBIRATA
SANTA
CARMEM
SANTA RITA
TRIVELATO
SINOP

4.200

3.646

9,1

0,7

0,6

0,2

0,0

0,6

2.585
116.013

2.244
100.699

5,6
251,7

0,4
20,1

0,4
17,3

0,1
5,6

0,0
1,0

0,4
16,3

10,0

(0,4)
(6,3)

SORRISO

71.080

61.697

154,2

12,3

10,6

3,5

0,6

10,0

6,0

(4,0)

14.040

12.187

30,5

2,4

2,1

0,7

0,1

2,0

-

(2,0)

3.727
10.690

3.235
9.279

8,1
23,2

0,6
1,9

0,6
1,6

0,2
0,5

0,0
0,1

0,5
1,5

348.048

302.106

755,3

60,4

52,0

16,9

3,1

48,8

TAPURAH
UNIAO DO
SUL
VERA
TELES PIRES Total

-

-

(0,8)

(1,4)
(0,6)

-

(0,5)
(1,5)

16,0

(32,8)
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Quadro 7 - Total de Unidades por Tipo de Prestador segundo Tipo de Estabelecimento da
Região Teles Pires - Abril/2012.
Tipo de Estabelecimento

Público

Filantrópico

Privado

Total

Central de Regulação de Serviços de Saúde

2

-

-

2

Centro de Apoio a Saúde da Família

1

-

-

1

Centro de Atenção Hemoterápica e ou
Hematológica

1

-

-

1

Centro de Atenção Psicossocial

3

-

-

3

Centro de Saúde/Unidade Básica de Saúde

88

-

-

88

Clinica Especializada/Ambulatório
Especializado

19

4

88

111

Consultório Isolado

7

-

200

207

Farmácia

7

-

-

7

Hospital Geral

4

1

7

12

Hospital/Dia - Isolado

-

-

1

1

Policlínica

1

-

1

2

Posto de Saúde

19

-

-

19

Pronto Atendimento

2

-

-

2

Pronto Socorro Geral

1

-

-

1

Secretaria de Saúde

16

-

-

16

Unidade de Serviço de Apoio de Diagnose e
Terapia

7

-

62

69

Unidade de Atenção à Saúde Indígena

1

-

-

1

Unidade Móvel Pré Hospitalar Urgência/Emergência

3

-

-

3

Unidade Móvel Terrestre

5

-

-

5

187

5

359

551

Total

Fonte: CNES- Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil - Data de acesso-Abril/2012.

Quadro 8 - Rede Física existente em cada Município da Região do Teles Pires.
MUNICIPIO

CLÁUDIA

REDE FISICA
 02 CS;
 01 Hospital;
 01 Unid.
Fisioterapia;
 03 USF

FELIZ NATAL




01 Centro de Saúde;
03 USF

IPIRANGA DO
NORTE




01 Posto de Saúde;
01 CS;
02 Postos de Saúde;
01 CS;
01 USF;
01 Unidade de
Reabilitação.
11 USF;

ITANHANGÁ

LUCAS DO RIO







EQUIPAMENTOS

SADT

REGULAÇÃO

Raio X
Ultrassonografia

Lab. Análises
Clínicas

TFD
Intermunicipal

Raio X
Ultrassonografia
Eletrocardiógrafo

Lab. Análises
Clínicas

Não tem

Não tem

Lab. Análises
Clínicas

Não tem

Equipamentos de
Reabilitação

Não tem

Não tem

Ultrassom;

Lab. Análises

Não tem
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VERDE





NOVA MUTUM

SANTA
CARMEM
SANTA RITA
DO TRIVELATO

SINOP

SORRISO

UNIÃO DO SUL

VERA

Raio-X;
Tomógrafo
Equipamentos de
Reabilitação

Clínicas

TFD
Intermunicipal






02 Postos de Saúde
06 CS
01 Hospital
01 Centro de
Reabilitação

Eletrocardiógrafo

Lab. Análises
Clínicas




01 CS;
01 UFS

Ultrassom;

Não tem




01 Centro de Saúde;
01 Unid.
Reabilitação;







08 CS;
02 Policlínicas;
02 Hospitais;
01 Posto de Saúde
11 USF;








01 Hospital;
04 Postos de Saúde;
02 UBS
17 USF;
01 Unidade Mista;
01 Centro de
Reabilitação;
01 UPA
01 Hospital;
03 USF;
02 Postos de Saúde



TAPURAH

02 CS;
01 Unid.
Reabilitação.
01 Hospital












02 CS
1 Unid. De
Reabilitação

01 CS
01 Posto de Saúde
02 USF

Ultrassom
Raio X
Eletrocardiógrafo
Eq. Reabilitação;
Raio X
Tomógrafo
Ressonância
Magnética
Ultrassom
Eletrocardiógrafo

Não tem

Consultas e
Exames

Consultas e
Exames
TFD
Intermunicipal

TFD
Intermunicipal
Lab. Análises
Clínicas

Raio X
Tomógrafo
Ultrassom
Eletrocardiógrafo

Lab. Análises
Clínicas

Raio X
Ultrassom

Não tem

Consultas e
Exames

Consultas e
Exames
TFD
Intermunicipal

Eletrocardiógrafo

Raio X
Ultrassom
Eletrocardiógrafo

Lab. Análises
Clínicas

Consultas e
Exames
TFD
Intermunicipal

Lab. Análises
Clínicas

Consultas e
Exames

Fonte: CNES - Abril/2012.
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Quadro 9 - Número de unidades por tipo de prestador segundo tipo de estabelecimento da
Regional de Saúde de Sinop, fevereiro 2012.
TIPO DE ESTABELECIMENTO

Público Filantropico

Privado

Total

Central de Regulação de Serviços de Saúde

1

-

-

1

Centro de Atenção Hemoterápica e ou Hematológica

1

-

-

1

Centro de Atenção Psicossocial

3

-

-

3

Centro de Apoio a Saúde da Família

1

-

-

1

Centro de Saude/Unidade Básica de Saúde

83

-

-

83

Clinica Especializada/Ambulatório Especializado

20

-

77

97

Consultório Isolado

3

-

175

178

Farmácia Medic Excepcional e Prog Farmácia Popular

7

-

-

7

Hospital Dia

-

-

1

1

Hospital Geral

3

1

6

10

Policlínica

1

-

1

2

Posto de Saúde

15

-

-

15

Pronto Atendimento

2

-

-

2

Pronto Socorro Geral

1

-

-

1

Secretaria de Saúde

15

-

-

15

Unidade de Atenção à Saúde Indígena

1

-

-

1

Unidade de Serviço de Apoio de Diagnose e Terapia

7

-

59

66

Unidade Móvel Pré Hospitalar - Urgência/Emergência

3

-

-

3

Unidade Móvel Terrestre

4

-

-

4

171

1

319

491

Total

Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil – CNES –Fevereiro, 2012

3.4. Indicadores Epidemiológicos Regionais
No Brasil houve alterações no perfil epidemiológico, no que se refere á
mortalidade, principalmente das doenças do aparelho circulatório e nas causas externas,
ao atingir as populações jovens, sadias e economicamente ativas. Em Mato Grosso,
observou-se um crescimento de 15,5% no coeficiente de mortalidade em 2004 (Boletim
Epidemiológico do estado de MT, 2007). Não fugindo da realidade e com o
desenvolvimento em ascensão da microrregião de Saúde do Teles Pires vem
aumentando a mortalidade ano a ano conforme quadro e gráfico 04 abaixo, em 2010
apresentou maior ocorrência de mortalidade por doenças do aparelho circulatório (281),
porem não menos expressivo por causas externas de morbidade e mortalidade (269)
logo após as neoplasias (162), sendo estas as principais causas de mortalidade.
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Quadro 10 - Distribuição das principais causas de óbitos da Região de Saúde Teles Pires Mato Grosso, 2008 a 2010.
2008

Principais causas de óbito
Causas externas de
morbidade e mortalidade
Doenças do aparelho
circulatório
Neoplasias (tumores)
Doenças do aparelho
respiratório
Algumas afec originadas no
período perinatal
Algumas doenças
infecciosas e parasitárias
Doenças do aparelho
digestivo
Sint sinais e
achadanormexclín e laborat
Outras
Microrregião TP

2009

2010

%
26,6

Nº
(257)

%
29,8

Nº
(321)

%
23,7

Nº
(269)

21,7

(210)

20,1

(217)

24,7

(281)

17,4
8,2

(168)
(79)

13,9
7,1

(150)
(77)

14,3
8,4

(162)
(92)

3,2

(31)

3,5

(38)

3,1

(35)

5,7

(55)

6,3

(68)

6,3

(72)

4,4

(43)

4,5

(48)

5,4

(61)

3,0

(29)

4,1

(44)

1,8

(20)

9,9
6,9

(96)
(968)

10,6
7,5

(114)
1.077)

12,7
7,6

(144)
(1.136)

Fonte – SES-MT/SIM acessado em 08/08/2011 ( dados sujeitos a alterações)

Figura 5 - Distribuição das principais causas de óbitos da Região de Saúde Teles Pires - Mato
Grosso, 2008 a 2010.

Fonte – SES-MT/SIM acessado em 08/08/2011 ( dados sujeitos a alterações)
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Quadro 11 - Taxa Mortalidade por grupo de causas dos municípios da Região de Saúde Teles
Pires - Mato Grosso, 2010.

Neoplasias

Doenças do
aparelho
circulatório,

Doenças do
aparelho
respiratório

Lesões enven e alg
out conseq causas
externas

Total

Cláudia

-

1,75

0,54

1,35

0,86

Feliz Natal

-

9,38

5

-

2,84

MUNICIPIOS

Ipiranga do Norte

-

5,26

6,25

3,7

4,23

Lucas do Rio Verde

2,47

5,22

2,9

1,26

2,86

Nova Mutum

4,44

5,21

2,23

0,68

2,52

Nova Ubiratã

7,14

12,12

5

1,43

5,11

Santa Carmem

5,26

23,53

8,33

3,85

9,46

Sinop

5,91

10,05

8,89

2,17

6,17

Sorriso

6,11

6,29

8,6

1,89

5,01

Tapurah

15,38

13,64

0,85

2,04

3,47

10

4,55

12,5

-

4,29

5,22

7,62

5,25

1,64

4,44

Vera
Total

Fonte - DATASUS acessado em 11/05/2012.

Nos Quadros 10-11 e Figura 5, referentes à taxa de mortalidade por grupos de
causas em 2010 dos municípios da Região, nota-se a maior taxa de mortalidade de 7,62
são das doenças do aparelho circulatório, com concentração no município de Santa
Carmem com 23,53 em proporção a população, com também apresenta a maior taxa
com 9,46 das causas do CID 10 pesquisadas, com o menor registro foi o município de
Claúdia com 0,86 de taxa de mortalidade, observa-se que nos municípios de Claúdia,
Feliz Natal e Ipiranga do Norte não houve registro da taxa de mortalidade por neoplasia
sendo esta a terceira causa de mortalidade na região.
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4
PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE GRADUAÇÃO
EM MEDICINA (PPC)
4.1. Criação do curso
A criação do Curso de Graduação em Medicina da Universidade Federal de
Mato Grosso – Campus de Sinop foi autorizado pelo Ministério de Educação (MEC) em
05/06/2012 com 60 vagas, respaldada em estudo que comprova a necessidade do ensino
de medicina na região norte de Mato Grosso, pois no Estado de Mato Grosso há 1,1
médicos para cada mil habitantes.
Neste contexto, a Universidade Federal de Mato Grosso propôs a criação do
Curso de Medicina em Sinop visando formar um profissional preparado para o exercício
da Clínica Geral, sendo capaz de diagnosticar, utilizando com coerência o auxílio de
laboratório, e tratar as principais doenças da região. Devendo, também, estar apto a
exercer sua função de liderança dentro das comunidades com o intuito de desenvolver
programas de medicina sanitária no campo da profilaxia e prevenção, fator de alto
relevo na redução dos custos dos serviços de saúde e de aumento na expectativa de vida
da população.
A missão do Curso de Medicina é formar o médico generalista através de
metodologias de ensino adequadas e em ambientes apropriados, proporcionando-lhe
formação compatível com os vários níveis de atenção à saúde e conhecimento técnicocientífico e humanístico que o capacite a identificar, conhecer, vivenciar os problemas
de saúde do indivíduo e da comunidade e a participar da solução dos mesmos, agindo
com criatividade, espírito crítico-científico e de acordo com princípios éticos.
Esta proposta de Projeto Político Pedagógico do Curso de Medicina do Campus
Universitário de Sinop está focado no estudante tendo o professor como um facilitador
do aprendizado, nos conteúdos integradores, não valorizando a disciplina em si, busca
dar uma visão ampla do todo, integrando de forma vertical e horizontal todas as áreas
abordadas no decorrer do curso.
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O Modelo Pedagógico para a construção do currículo é baseado em
Componentes Curriculares Temáticos, Interdisciplinares, sob os quais se construirão os
eixos integradores e os conteúdos dos diversos saberes envolvidos.

4.2 Justificativa da Reestruturação do Projeto Pedagógico
Como a atualização, desenvolvimento e aperfeiçoamento do curso de graduação
em medicina e, consequentemente da formação de seus alunos, é um processo dinâmico
e ininterrupto, entende-se ser necessário realizar ajustes sistemáticos e frequentes, com
o intuito de proporcionar maior qualidade.
Assim, a reestruturação do Projeto Pedagógico do Curso de Medicina do campus
de Sinop foi motivada especialmente, pela publicação das novas Diretrizes Curriculares
Nacionais (DCNs) dos cursos de graduação em medicina, por meio da RESOLUÇÃO
CNE/CESNº 3, DE 20 DE JUNHO DE 2014, a qual preconiza que os cursos de
medicina deverão ter projeto pedagógico centrado no aluno como sujeito da
aprendizagem e apoiado no professor, através da implantação de metodologias ativas;
também corroborado pela Comissão de acompanhamento dos Cursos Médicos Criados
no Processo de Expansão das Instituições Federais de Ensino Superior – Ministério da
Educação,

no

relatório

de

acompanhamento

(...)

recomendamos

que

seja

reestruturado/repensado o PPC como um todo. Entendemos que a intencionalidade do
projeto está em acordo com a proposta do Projeto de Expansão de Cursos de Medicina
das IFES, entretanto a matriz curricular e a metodologia utilizada precisa ser revista o
mais breve possível (...). Esta reestruturação também foi motivada pela identificação dos
seguintes fatores:
a) Percepção positiva dos estudantes em relação ao potencial das sessões tutoriais
para o aprendizado da medicina;
b) Necessidade de inserir o aluno nos serviços de saúde do SUS desde o primeiro
ano do curso, a fim de propiciar a oportunidade de interação com usuários,
profissionais de saúde e para lidar com problemas reais;
c) A baixa motivação para as ações de integração com a comunidade, fruto do
planejamento inadequado das ações em decorrência da estruturação do PPC
atual;
d) Atividades práticas deficientes;
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e) Necessidade de aumentar a representação clínica de componentes curriculares
subaproveitados;
f) Componetes Curriculares com cargas horárias muito extensas, impossibilitando
a flexibilização da diversidade de conteúdos;
g) Esgotamento do ciclo básico no primeiro ano do curso, impossibilitando a
integração desse ciclo com os ciclos profissionalizantes;
h) Dificuldade de operacionalização da matriz curricular atual, devido ao número
reduzido do corpo docente.
Diante do exposto, o Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso de medicina
definiu ser o momento adequado para a modificação do modelo atual, com o objetivo de
atender tanto às recomendações das novas DCNs, quanto da comissão de
acompanhamento do MEC. Ademais, acredita-se que a estrutura proposta contribuirá de
maneira significativa, com a formação pretendida do egresso: generalista, humanista,
crítica, reflexiva e ética.
Desta forma, com base nos pontos acima elencados, e com apoio de todo o corpo
docente e dos representantes discentes, a versão proposta procura aprimorar a versão
atual, por meio da implementaçãos dos seguintes aspectos:
a) Introdução de um modelo de gestão curricular com foco na qualidade do ensino;
b) Garantia da avaliação formativa como principal ferramenta de ensino;
c) Introdução de um novo modelo de integração com a comunidade, propiciando
um maior nível de comprometimento do estudante (componente curricular
transversal – Interação comunitária);
d) Garantia de oferta e aprendizado de habilidades básicas para o exercício
profissional (componente curricular transversal – Habilidades clínicas e atitudes)
e) Reordenamento de componentes curriculares que necessitavam de maior
representação dentro do currículo;
f) Maior participação da atenção primária e inserção da saúde mental e eletivo nas
atividades do internato.
É válido ressaltar que, na concepção da nova matriz curricular houve articulação
com o curso de medicina campus Rondonópolis, e por isso esta matriz possuí
equivalênica com a matriz do referido curso.
As modificações propostas estão descritas nas Tabelas abaixo:
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Quadro 12 - Justificativa de mudanças na matriz curricular.
ESTRUTURA ATUAL (2013)
ESTRUTURA PROPOSTA (2016)
Carga
Carga
Componente Curricular horária Componente Curricular horária
JUSTIFICATIVA
(horas)
(horas)
1º Semestre
Introdução ao Estudo da
96
Modificados para aumentar a
Medicina
representação clínica de componente
curricular subaproveitado,
com
Concepção e Formação do
Introdução ao Estudo da
128
vistas a melhor integração do ciclo
400
Ser Humano
Medicina I
básico
com
o
ciclo
profissionalizante.
60
Metabolismo
Psicologia Médica
128
Componente curricular transversais
(Semestral)
Habilidades Clínicas e
64
Atitudes I

-

Interação Comunitária I
2º Semestre
Locomoção
Introdução ao Estudo da
Medicina II

400

Introdução à Metodologia
Científica

60

128

Funções Biológicas

128

Abrangência das ações de
80
saúde
Componente curricular transversais
(Semestral)
Habilidades
Atitudes II

-

64

Clínicas

e

Interação Comunitária II
Saúde do Adulto I

3º Semestre
300 Proliferação Celular

Bases de Agressão e Defesa

120

Saúde e Sociedade I

60

-

64

80

Mecanismos de Agressão e
Defesa

150

Farmacologia Geral

60

Diagnóstico por imagem

120

Saúde e Sociedade II

90

128

Percepção, Consciência e
112
Emoção
Componente curricular transversais
(Semestral)
Habilidades Clínicas e
96
Atitudes III
Interação Comunitária III
4º Semestre

Saúde da Criança I

64

Febre,
Infecção

Inflamação

Ambiente e Saúde
Saúde da Criança I

64
e

96
96
128

Incluídos para garantir a oferta e
aprendizado de habilidades básicas
para o exercício profissional e
introduzir um novo modelo de
integração do aluno com a
comunidade.
Modificados para aumentar a
representação clínica de componente
curricular subaproveitado,
com
vistas a melhor integração do ciclo
básico
com
o
ciclo
profissionalizante.
Incluídos para garantir a oferta e
aprendizado de habilidades básicas
para o exercício profissional e
introduzir um novo modelo de
integração do aluno com a
comunidade.

Modificados para aumentar a
representação clínica de componente
curricular subaproveitado,
com
vistas a melhor integração do ciclo
básico
com
o
ciclo
profissionalizante.
Incluídos para garantir a oferta e
aprendizado de habilidades básicas
para o exercício profissional e
introduzir um novo modelo de
integração do aluno com a
comunidade.
Modificados para aumentar a
representação clínica de componente
curricular subaproveitado,
com
vistas a melhor integração do ciclo
básico
com
o
ciclo
profissionalizante.
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Componente curricular transversais
(Semestral)
Habilidades Clínicas e
96
Atitudes IV

_

Interação Comunitária IV
5º Semestre

64

Saúde do Adulto II

80
150

Saúde da Mulher I

Saúde da Criança II

150
Saúde e Sociedade III
120
Introdução as Técnicas
Cirúrgicas e anestésicas

60

128
Saúde da Mulher
80

Dor

Componente curricular transversais
(Semestral)

Habilidades
Atitudes V

_

Clínicas

e

Interação Comunitária V

Saúde da Criança II

150

Saúde do Adulto III

90

Saúde e Sociedade IV

60

Fadiga, Perda de Peso e
Anemia

Clínicas

e

Interação Comunitária VI
7º Semestre
Problemas
Mentais
60
Comportamentais

Saúde do Adulto IV

390

Medicina de Urgência

90

-

96

128

64
e

Manifestações Externas das
Doenças

96

80

Dispneia, Dor torácica e
96
Edema
Componente curricular Transversais
(Semestral)
Habilidades
Atitudes VII

Clínicas

Interação Comunitária VII

Incluídos para garantir a oferta e
aprendizado de habilidades básicas
para o exercício profissional e
introduzir um novo modelo de
integração do aluno com a
comunidade.

96

Processo
de
Envelhecimento
96
Componente curricular Transversais
(Semestral)
Habilidades
Atitudes VI

_

128

Modificados para aumentar a
representação clínica de componente
curricular subaproveitado,
com
vistas a melhor integração do ciclo
básico
com
o
ciclo
profissionalizante.

64

6º Semestre
Desordens nutricionais e
150
metabólicas

Saúde da Mulher II

Farmacologia Clínica

Incluídos para garantir a oferta e
aprendizado de habilidades básicas
para o exercício profissional e
introduzir um novo modelo de
integração do aluno com a
comunidade.

e

128

64

Modificados para aumentar a
representação clínica de componente
curricular subaproveitado,
com
vistas a melhor integração do ciclo
básico
com
o
ciclo
profissionalizante.
Incluídos para garantir a oferta e
aprendizado de habilidades básicas
para o exercício profissional e
introduzir um novo modelo de
integração do aluno com a
comunidade.

Modificados para aumentar a
representação clínica de componente
curricular subaproveitado,
com
vistas a melhor integração do ciclo
básico
com
o
ciclo
profissionalizante.
Incluídos para garantir a oferta e
aprendizado de habilidades básicas
para o exercício profissional e
introduzir um novo modelo de
integração do aluno com a
comunidade.
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Saúde do Adulto V

Medicina Legal,
Deontologia e Direitos
Médicos

8º Semestre
Dor abdominal,
390 Vômito e Icterícia
Sangue
e
hematológicos

Diarreia,

96

distúrbios

96

90
Emergência
96
Componente curricular Transversais
(Semestral)
Habilidades
Atitudes VIII

_

Clínicas

e

Interação Comunitária VIII
9º e 10º Semestres
Internato em Pediatria I
Internato em Ginecologia e
Obstetrícia I

350
Internato em Pediatria
350
Internato em Ginecologia e
Obstetrícia
350

Internato em Clínica
Médica I

350

Internato em Ginecologia e
Obstetrícia II

64

Internato em Medicina da
Família e Comunidade I

350

Internato em Medicina da
Família e Comunidade II e
Saúde Coletiva
Internato em Urgência e
Emergência

350

Internato Clínica Cirúrgica

480

480

480

320

480

480

350
Internato em Saúde
Coletiva (Rural)

Internato em Clínica Médica

480

350
Internato em Clínica
Médica II

Internato em Saúde Mental

160

350
Internato em Urgência e
Emergência

Incluídos para garantir a oferta e
aprendizado de habilidades básicas
para o exercício profissional e
introduzir um novo modelo de
integração do aluno com a
comunidade.

9º, 10º, 11º e 12º Semestre

Internato em Medicina da
Família e Comunidade

Internato em Clínica
Cirúrgica
11º e 12º Semestre
Internato em Pediatria II

128

Modificados para aumentar a
representação clínica de componente
curricular subaproveitado,
com
vistas a melhor integração do ciclo
básico
com
o
ciclo
profissionalizante.

Internato Eletivo

.O internato foi reestruturado e será
oferecido por um período de dois
anos, sendo que a cada ano o aluno
vivenciará pelo menos quatro áreas
diferentes.
. Foi incorporada a área de saúde
mental em atendimento às novas
DCNs.
. O internato eletivo foi incorporado
para proporcionar o aluno a
oportunidade de retornar à área de
sua preferência e/ou vivenciar uma
área diferente em outra instituição.
. A carga horária foi reestruturada a
fim de possibilitar o rodízio dos
alunos
de
forma
ordenada,
considerando a oferta de serviços de
saúde da região e proporcionar o
cumprimento do limite da carga
horária semanal estabelecida nas
novas DCNs.

160

350

Componentes curriculares Optativos
Didática aplicada a saúde
60
---Informática aplicada a
60
saúde
Libras
60
Libras
Doenças Tropicais
60
Doenças Tropicais
Fitoterapia
60
Fitoterapia
Homeopatia
60
Homeopatia
Interação Medicamentosa
60
Interação Medicamentosa
--Sexualidade Humana

Excluída por não ter docente
habilitado na área
32
48
48
64
32
32

Passa a ter equivalência de carga
horária com as disciplinas optativas
ofertadas em outros cursos do
campus
Incluídas por serem consideradas de
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Introdução à interpretação de
exames de diagnóstico por
imagem

32

Hemoterapia

32

Seguimento
Ambulatório
Prematuro de Risco

32

Tópicos
Especiais
Neurociências

32

em

Toxicologia Forense
Antropologia
da
culturas e sociedades

grande importância para a formação
complementar do profissional
médico.

32
Saúde:

64

Empreendedorismo

32

Inglês instrumental

32

Assistência Multiprofissional
na Promoção, Proteção e Apoio
ao Aleitamento Materno

32
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Quadro 13 - Alterações e justificativas propostas para a nova versão.
VERSÃO ATUAL:
No item 3.7 Organização
Curricular,
não
havia
abordagem de conteúdos
relacionados
com
a
educação
das
relações
étnico-raciais (lei nº 10.639
de 2003).
No
item
3.8
Matriz
Curricular do Curso de
Medicina estava baseada nos
ciclos da vida.
Tópico 3.18 Planilhas
de atividades

VERSÃO PROPOSTA:
Inclusão de conteúdos relacionados com a
educação das relações étnico-raciais no
componente curricular transversal de Interação
Comunitária.

JUSTIFICATIVA
Adequação em conformidade com
a lei nº 10.639/2003 que
estabelece obrigatoriedade da
temática história e cultura afrobrasileira.

Matriz curricular baseada em componentes
curriculares temáticos e interdisciplinares.

Tópico 3.20 Atividades
Complementares

Tópico 3.18 Atividades complementares
Descrição dos objetivos a serem alcançados
através das atividades complementares.

Ementa atual

Ementa proposta

Apêndice 2
Regulamento do internato do
Curso
em
Medicina
UFMT/SINOP
Capítulo III – Da duração
Art.
3º. O
Internato
consistirá de no mínimo
dezoito meses ininterruptos.

Apêndice 2
Regulamento do internato do Curso em
Medicina UFMT/SINOP
Capítulo III – Da duração
Art. 3º. O Internato consistirá de 23 (vinte e
três) meses,

Apêndice 2
Regulamento do internato do
Curso
em
Medicina
UFMT/SINOP
Art. 4º. Durante o Internato
o aluno realizará estágios
nas áreas de Clínica Médica,
Pediatria, Ginecologia e
Obstetrícia, Medicina da
Família e Comunitária,
Clínica Cirúrgica, Saúde
Coletiva e Urgência e
Emergência.

Apêndice 2
Regulamento do internato do Curso em
Medicina UFMT/SINOP
Capítulo IV – Da área de atuação
Art. 4º. O Internato tem por objetivo capacitar
os alunos da medicina para a prática dos
ensinamentos adquiridos durante os anos
anteriores de estudo, e torná-los médicos
generalistas e capazes de promover a saúde
básica e atendimentos gerais nas áreas de
Clínica Médica, Cirurgia, GinecologiaObstetrícia, Pediatria, Saúde Coletiva e Saúde
Mental.

Reorganização dos componentes
curriculares com vistas a melhor
integração do ciclo básico com o
ciclo profissionalizante.
Foi excluída, pois cada atividade
desempenhada pelo aluno será
descrita no manual do aluno em
cada componentes curriculares ou
estágio específico, permitindo que
cada componentes curriculares ou
estágio apresente a sua planilha
específica.
Deixar explicito os objetivos e a
importância da realização das
atividades complementares para o
desenvolvimento do formando.
As ementas foram modificadas de
acordo com o conteúdo específico
de
cada
componentes
curriculares, com o objetivo de
melhor integrar as diferentes
áreas do conhecimento.
Foi realizada a alteração da
duração do internato de no
mínimo 18 meses para 23 meses
com o objetivo de permitir a
rotatividade dos alunos nas
diversas áreas de estágio do
internato. Também foi detalhado
em parágrafos (parágrafo de 1 a
6) as diretrizes que regulamentam
o mesmo.
Foi acrescentado a áreas de Saúde
Mental em adequação às novas
DCNs.

Excluída

Art. 6º. O principal programa de extensão do
curso médico é representado pela Integração
Ensino-Serviço-Comunidade que se apresenta

Foram acrescentados o Art. 6 e
parágrafos 1 e 2 em adequação às
novas
DCNs,
descrevendo
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de maneira transversal em toda duração do
curso, do primeiro ao sexto ano. As atividades
de estágio em serviço/comunidade nos quatro
primeiros anos do curso serão desenvolvidas
nos eixos de Habilidades Médicas e Atitudes e
Interação Comunitária.

Apêndice 3
Tabela. Grupo 1, 2 e 3.
Atividades contabilizadas
em Pontos

Apêndice 3
Tabela. Grupo 1, 2 e 3.
Atividades contabilizadas em Horas
Art. 9º – Compete à Comissão de Atividades
Complementares:
f) Emitir, em até três meses, uma
declaração de controle do
registro
das
Atividades
Complementares de cada aluno
contendo a carga horária total
anual.
Art. 15º – a solicitação da validação das
atividades
complementares
é
de
responsabilidade do aluno, assim como
observar os prazos e critérios para a
apresentação dos documentos comprobatórios
perante a comissão.

Apêndice 4 – Regulamento do sistema de
avaliação do processo ensino/aprendizagem do
curso
de
graduação
em
Medicina
UFMT/Sinop.

detalhadamente os eixos de
Habilidades Clínicas e Atitudes e
Interação Comunitária.
O eixo de Habilidades clínicas e
Atitudes tem por objetivo garantir
a oferta e aprendizado de
habilidades básicas para o
exercício profissional.
O eixo de Interação Comunitária
tem por objetivo introduzir um
novo modelo de integração do
aluno com a comunidade.
As atividades complementares
passarão a ser contatas em horas
ao invés de pontos, uma vez que
será assim contabilizada para o
currículo.
Foi adicionado o ítem f no artigo
9º para descrever o prazo para o
registro
das
Atividades
Complementares de cada aluno
contendo a carga horária total
anual.

Foi adicionado o artigo 15º para
descrever a responsabilidade do
aluno em observar os prazos e
critérios para a apresentação dos
documentos
comprobatórios
perante a comissão para a
contabilização
das
horas
desempenhadas nas atividades
complementares.
Foi adicionado o apêndice 4 com
o objetivo de adequar os métodos
de avaliação às novas DCNs

O Quadro 14 apresenta o plano de adaptação e o comparativo de equivalência
dos componentes curriculares da matriz atual com a matriz proposta.
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Quadro 14 - Quadro de equivalência e plano de adaptação entre a matriz atual e a matriz proposta do curso de Medicina

Estrutura curricular ATUAL (2013)
Componente curricular

CH

Introdução ao Estudo da Medicina I

400

Psicologia Médica

60

Introdução ao Estudo da Medicina II

400

Introdução à Metodologia Científica

60

Saúde do Adulto I

300

Bases de agressão e defesa
Saúde e Sociedade I
Saúde da Criança I
Farmacologia geral
Diagnóstico por imagem
Saúde e sociedade II

120
60
150
60
120
90

QUADRO DE EQUIVALÊNCIA
Estrutura curricular PROPOSTA (2016)
Componente curricular
Introdução ao Estudo da Medicina
Concepção e Formação do Ser Humano
Metabolismo
Habilidades Clínicas e Atitudes I
Interação Comunitária I
Locomoção
Funções Biológicas
Habilidades Clínicas e Atitudes II
Abrangência das Ações de Saúde
Interação Comunitária II
Proliferação Celular
Percepção, Consciência e Emoção
Habilidades Clínicas e Atitudes III
Mecanismos de Agressão e Defesa
Interação Comunitária III
Saúde da Criança I
Febre, Inflamação e Infecção
Ambiente e Saúde
Interação comunitária IV

CH
96
128
128
64
64
128
128
64
80
64
80
112
96
128
64
128
96
96
64

Aproveitamento
(total/parcial)
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total
Total

OBSERVAÇÃO: O Quadro de equivalência foi feito até o quarto semestre uma vez que, os ingressantes antes do ano de 2016, serão
matriculados na nova matriz curricular alterada em conformidade com a Resolução CNE/CES Nº 3, de 20 de junho de 2014, que institui as
Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de graduação em Medicina.
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A implantação da nova matriz curricular terá início no período letivo 2016/01 e
seguirá os seguintes critérios:

4.3 MIGRAÇÃO DE MATRIZ CURRICULAR
Discentes ingressantes a partir de 2016/01 iniciarão o curso na nova
matriz curricular;
Discentes ingressantes, anterior ao ano de 2016, migrarão para a nova
matriz curricular mediante Plano de Adaptação, com base no Quadro de
Equivalência (Quadro 14) e assinarão o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (TCLE);
 Os discentes reprovados em algum componente curricular da matriz atual
(2013) poderão cursar os novos componentes curriculares que serão
oferecidos, de acordo com o Quadro de Equivalência (Quadro 14).

4.3.1 VIGÊNCIA DA MATRIZ DE 2013:
A matriz atual (2013) aprovada pela Resolução Consepe N° 73, de 12 de Junho
de 2013, será revogada com a aprovação deste Projeto Pedagógico.
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4.4 Princípios gerais norteadores do PPC
O Curso de Graduação em Medicina, em consonância com as novas Diretrizes
Curriculares, pretende implantar este projeto pedagógico construído coletivamente,
centrado no estudante como sujeito da aprendizagem, cuja finalidade é a formação
integral e adequada do estudante por meio de uma articulação entre o ensino, pesquisa,
extensão e assistência.
Na formulação do referido PPC houve a preocupação em atender à LDB – Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei no 9.234, de 20 de dezembro de 1996)
e as regulamentações do Conselho Nacional de Educação – Câmara de Educação
Superior (Resolução CNE/CES Nº 3, de 20 de junho de 2014), que institui as
Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Medicina. Os princípios
adotados foram os seguintes:
a) O Curso deverá obedecer às Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de
Medicina no Brasil seguindo a Resolução CNE/CES Nº 3, de 20 de junho de 2014.
b) Regime de créditos com oferta modular.
c) Competências e habilidades claramente definidas que devem ser adquiridas pelo
aluno, desde o primeiro semestre até o último.
d) O modelo pedagógico do curso está elaborado em componentes curriculares
temáticos e interdisciplinares.
e) O eixo Interação Comunitária: o estudante, a sociedade e a interação comunitária,
sendo esta última de fundamental importância na construção de um quadro teóricoprático global significativo e mais próximo dos desafios que enfrentará na realidade
profissional dinâmica, em que atuará depois de formado.
f) O professor atuará como facilitador no processo ensino-aprendizagem, diferente do
modelo

antigo,

havendo

como

consequência uma disponibilidade

maior,

principalmente fora da sala de aula.
g) Deverá haver integração total entre a área básica e a profissionalizante, bem como
integração entre os componentes curriculares que possuam interface pedagógica.
h) Utilização desde os primeiros semestres do curso das seguintes metodologias:
medicina baseada em narrativas e a medicina baseada em evidências, podendo em
alguns casos utilizar a metodologia da problematização, bem como outras que a
equipe achar conveniente.
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Além dos princípios citados acima, serão também considerados os seguintes:
I. Integração das antigas disciplinas – a construção curricular será com base em
conteúdos distribuídos em componentes curriculares temáticos e interdisciplinares e
não em disciplinas isoladas, buscando reduzir a fragmentação do conhecimento.
Mesmo em disciplinas isoladas buscar-se-á uma maior interface no seu
desenvolvimento.
II. Integração básico-clínico: assumindo esta articulação como desafio a ser superado de
forma processual, com participação de docentes oriundos das áreas básicas e clínicas,
visando superar a dicotomia existente entre o ensino básico e o profissionalizante, tão
comuns na formação tradicional.
III. Início de atividades práticas desde o primeiro semestre do curso, junto à
comunidade, possibilitando o estudante a obter autonomia crescente no exercício de
suas atividades.
IV. Atuação em diferentes cenários da prática profissional, valorizando a Atenção
Primária em Saúde:
a) Atuação nas Unidades Básicas de Saúde e na Comunidade, preocupando-se
também com a adequação física daquelas.
b) Atuação do aluno junto à comunidade, com visão global do Sistema Único de
Saúde (SUS), com ênfase no perfil epidemiológico e integrando com outras
Instituições que atuam nesse contexto.
c) Ambulatórios de Nível Secundário, ligados principalmente com as Policlínicas e
ambulatórios especializados do SUS.
d) Hospitais: atividades de atenção à saúde de nível terciário.
V. Estratégias pedagógicas que favoreçam a auto-aprendizagem: motivando os
estudantes a buscar ativamente informações e a aprender em contexto da prática
profissional com perspectiva problematizadora.
VI. Responsabilidade crescente do graduando com seu processo de formação.
VII. Tempo pró-aluno: valorizam-se espaços na organização curricular para que os
estudantes possam dedicar-se às atividades complementares de estudo, reflexão ou
lazer.
VIII. Disciplinas optativas: pretende uma formação diferenciada a partir do interesse do
graduando de forma a propiciar o aprofundamento e/ou a atualização do
conhecimento teórico-prático em áreas de maior interesse do aluno.
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Os variados contextos de aprendizagem adotados neste currículo pretendem
superar o modelo hospitalocêntrico de formação possibilitando ao graduando formar-se
para atuar na promoção, proteção e recuperação da saúde.
Faz-se necessário promover a articulação entre a Universidade como instituição
formadora e, principalmente, com as Secretarias de Saúde responsáveis pela maioria dos
serviços ofertados à população, tendo como eixo central a integração ensino-serviço,
com a consequente inserção dos estudantes no cenário real de práticas que é a Rede do
SUS.
A abordagem interdisciplinar e o trabalho em equipe multiprofissional serão
utilizados pela instituição formadora na graduação, o que resultará em equipes de saúde
comprometida com o SUS.
A preponderância da rede básica não elimina os níveis mais complexos, sendo
que as linhas de cuidado (da promoção à recuperação) representam a estratégia do SUS
para enfrentar o enorme desafio de otimizar os recursos disponíveis nesta proposta
ousada que é um sistema universal e equânime.
A atenção básica ou atenção primária em saúde caracteriza-se por um conjunto
de ações de saúde no âmbito individual ou coletivo que abrangem a promoção e
proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e
manutenção da saúde. Será desenvolvida por meio do exercício de práticas gerencias e
sanitárias democráticas e participativas, sob forma de trabalho em equipe, dirigida a
populações de territórios delimitados, pelas quais assume a responsabilidade sanitária,
considerando a dinâmica existente no território em que vivem essas populações.
A Estratégia de Saúde da Família, hoje em franca expansão, em todo o território
nacional, busca ampliar a cobertura da população, assegurando um padrão de serviços
compatível com a melhoria da qualidade de vida.
A proposta do Projeto Político Pedagógico do Curso de Medicina da UFMT/
Sinop, visa formar profissionais capacitados para o atendimento das necessidades
básicas de saúde da comunidade, adotando estratégias multidisciplinares para a
promoção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento e reabilitação.

4.4.1. Eixos de Desenvolvimento Curricular
São propostos três eixos para o desenvolvimento do Curso, cada um deles com
três vetores específicos, como se apresentam abaixo:
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A. Orientações Teóricas
A. 1. Determinantes do processo saúde-doença;
A. 2. Pesquisa ajustada à atenção primária à saúde e aos problemas regionais;
A. 3. Educação permanente.
B. Cenários de Prática
B. 1. Integração ensino-serviço, com ênfase no SUS;
B. 2. Utilização dos diversos níveis hierárquicos de atenção à saúde;
B. 3. Integração dos serviços próprios da Universidade com outros serviços de saúde
públicos e privados.
C. Orientação Pedagógica
C. 1. Aprendizagem ativa com ênfase na integração teoria-prática;
C. 2. Integração entre o ciclo básico e profissionalizante;
C. 3. Análise crítica dos serviços
Assume-se que a classificação nos eixos propostos corre o risco de promover
simplificações, mas, ao mesmo tempo, é necessário que o projeto dê direcionalidade ao
processo de reorientação da formação. Cada um dos eixos é decomposto em outros três
vetores, os quais servem para orientar os parâmetros que devem, conjuntamente, nortear
o respectivo eixo.

4.5 Objetivos
4.5.1 Geral
Formar o médico generalista comprometido com a sociedade proporcionandolhe formação compatível com os vários níveis de atenção à saúde e conhecimento
técnico, científico e humanístico que o capacite a identificar, conhecer, vivenciar os
problemas de saúde do indivíduo e da comunidade e a participar da solução dos
mesmos, agindo com criatividade, espírito crítico-científico e de acordo com princípios
éticos.

4.5.2 Específicos
 Estimular a curiosidade técnico, científica e interesse permanente pela
aprendizagem, com iniciativa na busca do conhecimento;
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 Ter espírito crítico e consciência da transitoriedade de teorias e técnicas,
assumindo a necessidade de aprender ao longo de toda a vida profissional;
 Adquirir domínio dos conhecimentos necessários à compreensão dos processos
relacionados com a prática médica;
 Ter iniciativa criadora e senso de responsabilidade na busca de soluções para os
problemas médicos-assistenciais de sua competência;
 Compreender a dimensão social da saúde;
 Estar preparado e motivado para participar de programas que visem informar e
educar as pessoas no sentido de promover e preservar a saúde e prevenir
doenças, incluindo o auto-cuidado;
 Saber trabalhar em equipe, aceitar e atribuir responsabilidade com maturidade
para fazer e receber críticas de forma construtiva e respeitosa;
 Engajar-se nos processos decisórios que envolvam interesse da comunidade,
principalmente no processo de análise e implantação de um sistema de saúde que
garanta a efetivação dos princípios constitucionais;
 Ter ética e sensibilidade humana.

4.6 Perfil profissional do egresso
O objetivo geral do programa é a integração ensino-serviço, visando à
reorientação da formação profissional, assegurando uma abordagem integral do
processo saúde-doença com ênfase na atenção básica, promovendo transformações nos
processos de geração de conhecimentos, ensino e aprendizagem e de prestação de
serviços à população.
A partir daí deverá possibilitar a formação de profissionais médicos generalistas
com visão humanística e conhecimentos, habilidades e atitudes que permitam o
adequado desempenho das suas atividades e estejam capacitados para a autoaprendizagem. Os profissionais formados devem, ainda, ter conhecimento da
organização do sistema de saúde vigente no país, das características do mercado de
trabalho e estar preparados para trabalhar em equipe e conscientes das suas
responsabilidades sociais.

45

Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Medicina
Universidade Federal de Mato Grosso – Campus Universitário de Sinop – Instituto de Ciências da Saúde (ICS)

4.7 Campos de atuação do egresso
O egresso do Curso de Medicina/UFMT poderá atuar em diferentes cenários da
prática profissional, valorizando a Atenção Primária em Saúde:
a) Atuação nas Unidades Básicas de Saúde e na Comunidade, preocupando-se também
com a adequação física daquelas na dependência de recursos governamentais (federal,
estadual e municipal).
b) Atuação junto à comunidade, com visão global do Sistema Único de Saúde (SUS),
com ênfase no perfil epidemiológico e integrando com outras Instituições que atuam
nesse contexto.
c) Ambulatórios de Nível Secundário, ligados principalmente com as Policlínicas e
ambulatórios especializados do SUS.
d) Hospitais: atividades de atenção à saúde de nível terciário.

4.8 Definição das competências e habilidades
A formação do médico tem por objetivo dotar o profissional dos conhecimentos
requeridos para o exercício das seguintes competências e habilidades gerais
estabelecidas nas Diretrizes Curriculares do Curso de Medicina:
I – Atenção à saúde: Os profissionais da saúde, em seu âmbito profissional, devem
estar aptos a desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação da
saúde, tanto em nível individual quanto coletivo. Cada profissional deve assegurar 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. Os profissionais devem 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.
II – Tomada de decisões: O trabalho dos profissionais da saúde deve estar
fundamentado na 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;
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III – Comunicação: Os profissionais da saúde devem ser acessíveis e devem manter a
confidencialidade das informações a eles confiadas, na interação com outros
profissionais da 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, os profissionais da saúde
deverão estar aptos para assumir posições de liderança, sempre tendo em vista o bem
estar da comunidade. A liderança envolve compromisso, responsabilidade, empatia,
habilidade para tomar decisões, comunicação e gerenciamento de forma efetiva e eficaz.
V – Administração e gerenciamento: Os profissionais 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. Devem estar aptos a serem
empreendedores, gestores, empregadores ou lideranças na equipe de saúde.
VI – Educação permanente: Os profissionais devem ser capazes de aprender
continuamente, tanto na sua formação, quanto na sua prática. Dessa forma, os
profissionais da saúde devem aprender a aprender e ter responsabilidade, bem como
compromisso com a sua educação e com o treinamento/estágios das futuras gerações de
profissionais, mas proporcionando condições para que haja beneficio 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.
A formação do médico tem por objetivo dotar o profissional dos conhecimentos
requeridos para o exercício das seguintes competências e habilidades específicas:
I – promover estilos de vida saudáveis, conciliando as necessidades tanto dos seus
clientes/pacientes quanto as de sua comunidade, atuando como agente de transformação
social;
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;
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V - realizar com proficiência a anamnese e a consequente 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 para atenção integral à saúde em todos os 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;
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 de saúde, obedecendo aos princípios técnicos e éticos de
referência e contra-referência;
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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; e
XXII - manter-se atualizado com a legislação pertinente à saúde.
O graduando durante o curso deverá adquirir competências nas ciências
biológicas, com apreço pelas pessoas e pela vida. Ao concluir seu curso, é esperado que
apresente:
 Conhecimento das bases morfológicas e fisiológicas da medicina;
 Conhecimento das bases da medicina celular e molecular;
 Conhecimento da estrutura e função de órgãos, sistemas e aparelhos que permita
acompanhar processos fisiológicos e de doença;
 Entendimento crítico de princípios diagnósticos e terapêuticos que possibilitem o
exercício profissional baseado na melhor evidência médico-científica;
 Competência para diagnosticar, tratar e orientar portadores das doenças mais
prevalentes, reconhecendo os limites de sua ação;
 Competência para o desempenho ético da profissão;
 Compreensão das dimensões biológica, psicológica, social no processo saúdedoença;
 Conhecimentos básicos de promoção de saúde e prevenção de doenças;
 Capacidade para o trabalho em equipe multiprofissional e interdisciplinar;
 Conhecimento do método científico.

4.9 Organização Curricular
A estrutura curricular do curso de Medicina da UFMT/Sinop incentiva uma
sólida formação generalista dentro de uma perspectiva que assegura a flexibilidade, a
diversidade e a qualidade, permitindo competências e habilidades diferenciadas em um
mesmo programa. A estrutura curricular construída foi baseada no perfil profissional
pretendido, fundamentado nas demandas de cuidado da região no qual o curso está
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instalado e na certeza de que este perfil contribuirá para o fortalecimento da Medicina
como profissão e do médico como agente social de mudanças.
Atendendo as Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de graduação em
Medicina, Resolução CNE/CES Nº 3, de 20 de junho de 2014, os conteúdos essenciais
para o Curso de Graduação em Medicina devem estar relacionados com todo o processo
saúde-doença do cidadão, da família e da comunidade e referenciados à realidade
epidemiológica e profissional, proporcionando a integralidade das ações do cuidar em
medicina.
O currículo é organizado em componentes curriculares verticiais que abordam
áreas específicas do conhecimento e componentes curriculares transversais com
atividades de Interação Comunitária e de Habilidades Clínicas e de Atitudes, atividades
Complementares e disciplinas optativas. Uma vez que o curso tem regime acadêmico
crédito com oferta modular, a carga horária, os conteúdos programáticos e relação
teoria/ prática constará no plano de ensino de cada componente curricular.
Quanto à realização de componentes curriculares optativos, o acadêmico terá a
liberdade de realizar em outros cursos de graduação e após a conclusão solicitará à
Coordenação de Curso, por meio de processo, o registro desses componentes
curriculares em seu histórico.
Nos conteúdos a serem trabalhados nos componentes curriculares estão
contemplados conteúdos relacionados a:
 Educação das Relações Étnico-raciais, em cumprimento a Lei 11.645/2008,
Decreto nº 4.281/2002 e os conteúdos relacionados às políticas de Educação
em Direitos Humanos, conforme parecer CNE/CP nº 8, de 06/03/2012,
resolução CNE/CP nº 1 de 30/05/2012. No curso de medicina estas temáticas
são abordadas nos componentes curriculares obrigatórios de Interação
Comunitária I-VIII e Habilidades Clínicas e Atitudes I-VIII e no componente
curricular optativo Antropologia;
 Políticas de Educação Ambiental, em cumprimento a Lei 9.795/1999, Decreto
no 4.281/2002. os quais serão contemplados nos componentes curriculares
Abrangência das Ações de Saúde e Ambiente e Saúde. No curso de medicina
estas temáticas são abordadas nos componentes curriculares obrigatórios
Abrangênica das ações de saúde e Saúde e Ambiente;
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 Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos: a Resolução CNE/CP nº 1 de
30 de maio de 2002, estabelece Diretrizes Nacionais para a Educação em
Direitos Humanos e o Parecer CNE/CP nº 08 de 06 de março de 2012, dispõe
sobre as Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos. A
abordagem de conteúdos pertinentes às políticas de Educação em Direitos
Humanos é contemplada nos componentes curriculares obrigatórios de
Interação Comunitária I-VIII .
 Condições de acesso para pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida,
deverão ser observadas referências legais: a Lei nº 10.098 de 19 de dezembro de
2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da
acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade
reduzida, e dá outras providências. O Decreto nº 5.296 de 2 de dezembro de
2004, que regulamenta as Leis nº 10.048, de 8 de novembro de 2000, que dá
prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e 10.098, de 19 de
dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a
promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com
mobilidade reduzida, e dá outras providências. Decreto nº 6.949 de 25 de agosto
de 2009, que promulga a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas
com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 30
de março de 2007. O Decreto nº 7.611 de 17 de novembro de 2011 que dispõe
sobre a educação especial, o atendimento educacional especializado e dá outras
providências e a Portaria nº 3.284 de 7 de novembro de 2003, que dispõe sobre
requisitos de acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências, para instruir
os processos de autorização e de reconhecimento de cursos, e de
credenciamento de instituições.
Nesse sentido, a UFMT, campus Sinop, vem investindo para atender a este
indicador. Várias adaptações foram realizadas em especial nas instalações sanitárias e
rampas de acesso aos prédios. As construções mais recentes já estão adequadas para
atender aos portadores de necessidades especiais. Considerando o preceito
constitucional de igualdade, a UFMT se preocupa em construir espaços que possam
favorecer o acesso a todas as diferenças. Neste sentido, parte de sua infraestrutura se
encontra adaptada ao acesso de portadores de necessidades especiais no Campus
Universitário de Sinop (CUS).
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A Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS está inserida como componente
curricular optativo. A identificação dos portadores de necessidades especiais é feita no
Processo Seletivo. A partir daí, a UFMT se estrutura para atender às necessidades
apresentadas pelo ingressante.
Resguarda também, na hipótese de que pessoa com transtorno do espectro autista,
conforme caracterizado pela Lei n° 12.764, de 27 de dezembro de 2012, ingresse no
curso e considerando que nos termos de seu art. 1º, § 2º, trata-se de uma pessoa com
deficiência, o Colegiado de Curso promoverá, até o 15º dia letivo, reunião específica
com todos os docentes do curso para particularizar, em relação a tal discente, as cinco
acessibilidades que o curso busca assegurar a toda pessoa com necessidade especial.
Adicionalmente, no mesmo intervalo de tempo, na hipótese de que haja comprovação da
necessidade de acompanhante especializado, oficiará ao Diretor da Unidade - com cópia
ao Pró-Reitor do Campus, Pró-Reitor Acadêmico, Pró-Reitor de Assistência Estudantil solicitando providências para atendimento a esse direito, conforme assegurado no art.
3º, parágrafo único da Lei 12.764/2012.
Ademais, os conteúdos a serem abordados nos componentes curriculares devem
contemplar os conhecimentos das bases moleculares e celulares dos processos normais e
alterados, da estrutura e função dos tecidos, órgãos, sistemas e aparelhos, aplicados aos
problemas de sua prática e na forma como o médico o utiliza; a compreensão dos
determinantes sociais; culturais; étnico-raciais;

comportamentais; psicológicos;

ecológicos e de conservação e melhorias da qualidade ambiental; éticos e legais.
A promoção dos direitos humanos favorecendo a inclusão social, econômica e
cultural e proteção dos direitos de pessoas com transtorno do espectro autista; a
abordagem do processo saúde-doença do indivíduo e da população, em seus múltiplos
aspectos de determinação, ocorrência e intervenção; a compreensão e domínio da
propedêutica médica (capacidade de realizar história clínica, exame físico, sinais e
sintomas); capacidade reflexiva e compreensão ética, psicológica e humanística da
relação médico-paciente, conhecimento fisiopatológico dos sinais e sintomas;
capacidade reflexiva e compreensão ética, psicológica e humanística da relação médicopaciente.
Os componentes curriculares abordam conhecimentos cognitivos, atitudinais e
procedimentais constituindo os fundamentos para a graduação do profissional médico.
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A formação médica está direcionada às necessidades de saúde da população e do
Sistema Único de Saúde, visando a integralidade da assistência à saúde.
As Atividades Complementares permitem que o acadêmico também se dedique
às outras áreas do conhecimento, de acordo com suas preferências e aptidões, tendo
como finalidade enriquecer o processo de ensino-aprendizagem.
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4.9.1 Matriz curricular do curso de Medicina
Quadro 15 - Matriz curricular do curso de graduação em Medicina UFMT/Sinop
MATRIZ CURRICULAR
Carga Horária (em horas)

Natureza

Componente Curricular

OPT/OBR*

U.A.O

Carga em Créditos

Requisitos

T

PD

PAC

TOTAL

T

PD

PAC

TOTAL

Pré-req.

Coreq.

Introdução ao Estudo da Medicina
Concepção e Formação do Ser
Humano
Metabolismo
Habilidades Clínicas e Atitudes I
Interação Comunitária I
Locomoção
Funções Biológicas
Abrangências das Ações de Saúde

OBR

ICS

96

-

-

96

6

-

-

6

-

-

OBR

ICS

96

32

-

128

6

2

-

8

-

-

OBR
OBR
OBR
OBR
OBR
OBR

ICS
ICS
ICS
ICS
ICS
ICS

96
16
80
96
80

32
48
64
48
32
-

-

128
64
64
128
128
80

6
1
5
6
5

2
3
4
3
2
-

-

8
4
4
8
8
5

-

-

Habilidades Clínicas e Atitudes II

OBR

ICS

16

48

-

64

1

3

-

4

Interação Comunitária II

OBR

ICS

-

64

-

64

-

4

-

4

Proliferação Celular
Mecanismos de Agressão e Defesa
Percepção, Consciência e Emoção

OBR
OBR
OBR

ICS
ICS
ICS

64
112
112

16
16
-

-

80
128
112

4
7
7

1
1
-

-

5
8
7

Habilidades Clínicas e Atitudes III

OBR

ICS

32

64

-

96

2

4

-

6

Interação Comunitária III

OBR

ICS

-

64

-

64

-

4

-

4

Habilidades
Clínicas e
Atitudes I
Interação
Comunitária I
Habilidades
Clínicas e
Atitudes II
Interação
Comunitária II

-
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Febre, Inflamação e Infecção
Ambiente e Saúde
Saúde da Criança I

OBR
OBR
OBR

ICS
ICS
ICS

96
96
128

-

-

96
96
128

6
6
8

-

-

6
6
8

Habilidades Clínicas e Atitudes IV

OBR

ICS

32

64

-

96

2

4

-

6

Interação Comunitária IV

OBR

ICS

-

64

-

64

-

4

-

4

Saúde da Criança II
Saúde da Mulher
Dor

OBR
OBR
OBR

ICS
ICS
ICS

80
128
80

-

-

80
128
80

5
8
5

-

-

5
8
5

Habilidades Clínicas e Atitudes V

OBR

ICS

48

80

-

128

3

5

-

8

Interação Comunitária V

OBR

ICS

-

64

-

64

-

4

-

4

Desordens Nutricionais e Metabólicas
Fadiga, Perda de Peso e Anemia
Processo de Envelhecimento

OBR
OBR
OBR

ICS
ICS
ICS

96
96
96

-

-

96
96
96

6
6
6

-

-

6
6
6

Habilidades Clínicas e Atitudes VI

OBR

ICS

48

80

-

128

3

5

-

8

Interação Comunitária VI

OBR

ICS

-

64

-

64

-

4

-

4

Habilidades
Clínicas e
Atitudes III
Interação
Comunitária III
Habilidades
Clínicas e
Atitudes IV
Interação
Comunitária IV
Habilidades
Clínicas e
Atitudes V
Interação
Comunitária V

OBR

ICS

96

-

-

96

6

-

-

6

-

-

OBR
OBR

ICS
ICS

80
96

-

-

80
96

5
6

-

-

5
6

-

-

Habilidades Clínicas e Atitudes VII

OBR

ICS

48

80

-

128

3

5

-

8

Interação Comunitária VII

OBR

ICS

-

64

-

64

-

4

-

4

Problemas Mentais e
Comportamentais
Manifestações Externas das Doenças
Dispnéia, Dor Torácica e Edema

-

-

Habilidades
Clínicas e Atitudes
VI
Interação
Comunitária VI
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Dor Abdominal, Diarréia, Vômito e
Icterícia
Sangue e Distúrbios Hematológicos
Emergência

OBR

ICS

96

-

-

96

6

-

-

6

-

-

OBR
OBR

ICS
ICS

96
96

-

-

96
96

6
6

-

-

6
6

-

-

Habilidades Clínicas e Atitudes VIII

OBR

ICS

48

80

-

128

3

5

-

8

Interação Comunitária VIII

OBR

ICS

-

64

-

64

-

4

-

4

Internato em Pediatria
Internato em Ginecologia e Obstetrícia
Internato em Medicina da Família e
Comunidade I
Internato em Medicina da Família e
Comunidade II e Saúde Coletiva
Internato em Urgência e Emergência
Internato em Clínica Cirúrgica
Internato em Clínica Médica
Internato em Saúde Mental
Internato Eletivo

OBR
OBR

ICS
ICS

-

480
480

-

480
480

-

30
30

-

30
30

OBR

ICS

-

480

-

480

-

30

-

30

OBR

ICS

-

320

-

320

-

20

-

20

OBR
OBR
OBR
OBR
OBR

ICS
ICS
ICS
ICS
ICS

-

480
480
480
160
160

-

480
480
480
160
160

-

30
30
30
10
10

-

30
30
30
10
10

Habilidades
Clínicas e
Atitudes VII
Interação
Comunitária VII

-

Todos os componentes
curriculares

-

* Legenda: OPT – Componente optativo; OBR – Componente obrigatório. U.A.O. – Unidade acadêmica ofertante; T – Atividade teórica; PD – Prática na disciplina; PAC – Prática de aula de campo.
** ENADE: em conformidade com a legislação.
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Quadro 16 – Rol dos Componentes Curriculares Optativos do curso de graduação em Medicina UFMT/Sinop
MATRIZ CURRICULAR
ROL DOS COMPONENTES CURRICULARES OPTATIVOS

Natureza
Componente Curricular

Carga Horária (em horas)

OPT/OBR
*

U.A.O

Libras

OPT

Interações Medicamentosas

Carga em Créditos

Requisitos

T

PD

PAC

TOTAL

T

PD

PAC

TOTAL

Pré-req.

Co-req.

ICS

32

-

-

32

2

-

-

2

-

-

OPT

ICS

32

-

-

32

2

-

-

2

-

-

Sexualidade Humana

OPT

ICS

32

-

-

32

2

-

-

2

-

-

Introdução à Interpretação de Exames de
Diagnóstico por Imagem

OPT

ICS

32

-

-

32

2

-

-

2

-

-

Hemoterapia

OPT

ICS

26

6

-

32

1,7

0,3

-

2

-

-

Seguimento Ambulatório Prematuro de
Risco

OPT

ICS

32

-

-

32

2

-

-

2

-

-

Tópicos Especiais em Neurociência

OPT

ICS

32

-

-

32

2

-

-

2

-

-

Doenças Tropicais

OPT

ICS

48

-

-

48

3

-

-

3

-

-

Fitoterapia

OPT

ICS

48

-

-

48

3

-

-

3

-

-

Homeopatia

OPT

ICS

64

-

-

64

4

-

-

4

-

-

Toxicologia Forense

OPT

ICS

32

-

-

32

2

-

-

2

-

-

Antropologia da Saúde: Culturas e
Sociedades

OPT

ICS

64

-

-

64

4

-

-

4

-

-

Empreendedorismo

OPT

ICS

48

-

-

48

3

-

-

3

-

-

Inglês Instrumental

OPT

ICS

32

-

-

32

2

-

-

2

-

-

Assistência Multiprofissional na Promoção,
Proteção e Apoio ao Aleitamento Materno

OPT

ICS

32

-

-

32

2

-

-

2

-

-

OBS: Cabe ressaltar que o rol de componentes curriculares optativos foram estabelecidos juntamente com os demais cursos afins da unidade
acadêmica para que o discente do curso de medicina possa cursá-lo quando oferecido por outro curso e ter aproveitamento.
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4.10 Representação gráfica do perfil de formação

1° SEMESTRE

PERÍODO

PERIODIZAÇÃO CURRICULAR
***As ementas referentes aos componentes curriculares encontram-se no Apêndice A.
PERIODIZAÇÃO CURRICULAR
Natureza
Componentes Curriculares

OPT/OBR*

Carga Horária (em horas)
U.A.O

T

PD

PAC

TOTAL

T

PD

PAC

TOTAL

Pré-req.

Coreq.

96

-

-

96

6

-

-

6

-

-

OBR

Concepção e Formação do Ser Humano

OBR

ICS
ICS

96

32

-

128

6

2

-

8

-

-

OBR

ICS

96

32

-

128

6

2

-

8

-

-

OBR

ICS

16

48

-

64

1

3

-

4

-

-

OBR

ICS

-

64

-

64

-

4

-

4

-

-

304

176

-

480

19

11

-

30

OBR

ICS

80

48

-

128

5

3

-

8

-

-

OBR

ICS

96

32

-

128

6

2

-

8

-

-

OBR

ICS

80

-

-

80

5

-

-

5

-

-

16

48

-

64

1

3

-

4

Habilidades
Clínicas e
Atitudes I

-

-

64

-

64

-

4

-

4

Interação
Comunitária I

-

272

192

-

464

17

12

-

29

Metabolismo
Habilidades Clínicas e Atitudes I
Interação comunitária I
Locomoção

2° SEMESTRE

Requisitos

Introdução ao Estudo da Medicina

SUBTOTAL:
Funções Biológicas
Abrangências das Ações de Saúde

ICS
Habilidades Clínicas e Atitudes II

OBR

Interação Comunitária II

OBR

ICS

SUBTOTAL:
3° SEMESTRE

Carga em Créditos

Proliferação Celular

OBR

ICS

64

16

-

80

4

1

-

5

-

-

Mecanismos de Agressão e Defesa

OBR

ICS

112

16

-

128

7

1

-

8

-

-

Percepção, Consciência e Emoção

OBR

ICS

112

-

-

112

7

-

-

7

-

-

Habilidades Clínicas e Atitudes III

OBR

ICS

32

64

-

96

2

4

-

6

Habilidades
Clínicas e
Atitudes II

-
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Interação Comunitária III

OBR

ICS

4° SEMESTRE

SUBTOTAL:
Febre, Inflamação e Infecção

OBR

Ambiente e Saúde

OBR

ICS
ICS

OBR

ICS

Saúde da Criança I

5° SEMESTRE

-

6

-

-

-

6

-

-

-

-

8

-

-

2

4

-

6

Habilidades
Clínicas e
Atitudes III

-

64

-

4

-

4

Interação
Comunitária III

-

-

480

22

8

-

30

64

-

64

-

4

-

4

320

160

-

480

20

10

-

30

96

-

-

96

6

-

-

96

-

-

96

6

-

128

-

-

128

8

32

64

-

96

-

64

-

352

128

ICS
Habilidades Clínicas e Atitudes IV

OBR

Interação Comunitária IV

OBR

ICS

SUBTOTAL:
Saúde da Criança II

OBR

80

-

-

80

5

-

-

5

-

-

OBR

ICS
ICS

Saúde da Mulher

128

-

-

128

8

-

-

8

-

-

Dor

OBR

ICS

80

-

-

80

5

-

-

5

-

-

Habilidades Clínicas e Atitudes V

OBR

48

80

-

128

3

5

-

8

Habilidades
Clínicas e
Atitudes IV

-

Interação Comunitária V

OBR

-

64

-

64

-

4

-

4

Interação
Comunitária IV

-

336

144

-

480

21

9

-

30

96

-

-

96

6

-

-

6

-

-

96

-

-

96

6

-

-

6

-

-

96

-

-

96

6

-

6

-

-

48

80

-

128

3

5

-

8

Habilidades
Clínicas e
Atitudes V

-

-

64

-

64

-

4

-

4

Interação
Comunitária V

-

336

144

-

480

21

9

-

30

ICS

ICS

SUBTOTAL:
6° SEMESTRE

Interação
Comunitária II

-

Desordens Nutricionais e Metabólicas

OBR

Fadiga, Perda de Peso e Anemia

OBR

ICS
ICS

Processo de Envelhecimento

OBR

ICS

Habilidades Clínicas e Atitudes VI

OBR

Interação Comunitária VI

OBR

ICS

SUBTOTAL:

ICS

59

7° SEMESTRE
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Problemas Mentais e Comportamentais

OBR

Manifestações Externas das Doenças
Dispnéia, Dor Torácica e Edema

96

-

-

96

6

-

-

6

-

-

OBR

ICS
ICS

80

-

-

80

5

-

-

5

-

-

OBR

ICS

96

-

-

96

6

-

-

6

-

-

ICS
Habilidades Clínicas e Atitudes VII

OBR

Interação Comunitária VII

OBR

ICS

SUBTOTAL:
8° SEMESTRE

Dor Abdominal, Diarréia, Vômito e Icterícia
Sangue e Distúrbios Hematológicos
Emergência

80

-

128

3

5

-

8

-

64

-

64

-

4

-

4

Interação
Comunitária VI

-

320

144

-

464

20

9

-

29

OBR

ICS

96

-

-

96

6

-

-

6

-

-

OBR

ICS

96

-

-

96

6

-

-

6

-

-

OBR

ICS

96

-

-

96

6

-

-

6

-

-

48

80

-

128

3

5

-

8

Habilidades
Clínicas e
Atitudes VII

-

-

64

-

64

-

4

-

4

Interação
Comunitária VII

-

336

144

-

480

21

9

-

30

ICS
Habilidades Clínicas e Atitudes VIII

OBR

Interação Comunitária VIII

OBR

ICS

SUBTOTAL:
Internato em Pediatria

OBR

ICS

-

480

-

480

-

30

-

30

Internato em Ginecologia e Obstetrícia

OBR

ICS

-

480

-

480

-

30

-

30

-

480

-

480

-

30

-

30

-

320

-

320

-

20

-

20

ICS

Internato em Medicina da Família e
Comunidade I

OBR

Internato em Medicina da Família e
Comunidade II e Saúde Coletiva

OBR

Internato em Urgência e Emergência

OBR

ICS

-

480

-

480

-

30

-

30

OBR

ICS

-

480

-

480

-

30

-

30

OBR

ICS

-

480

-

480

-

30

-

30

OBR

ICS

-

160

-

160

-

10

-

10

OBR

ICS

-

160

-

160

-

10

-

10

Internato em Clínica Cirúrgica
Internato em Clínica Médica
Internato em Saúde Mental
Internato Eletivo**

ICS

-

Todos os componentes curriculares

9° ao 12º SEMESTRE

48

Habilidades
Clínicas e
Atitudes VI

-
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SUBTOTAL:

-

3.520

-

3.520

-

220

-

220

Atividades Acadêmicas Complementares

OBR

-

160

-

160

-

10

-

10

Componentes Curriculares Optativos

OPT

64

-

-

64

4

-

-

4

2.544

4.784

-

7.552

156

307

-

472

CARGA TOTAL DO CURSO:
ENADE***

**O interno poderá escolher a área do internato e a instituição, conforme estabelecido na DCN vigente.
*** De acordo com a Resolução Consepe nº 118/2014, “O Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE) é componente curricular da
Matriz Curricular – rol dos componentes curriculares obrigatórios, porém não integra a carga horária total do curso”
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4.11 FORMAS DE NIVELAMENTO PARA OS DISCENTES
As formas de nivelamento dos discentes que ingressam na UFMT, especialmente
quanto ao curso de Medicina, são baseadas no acompanhamento do desempenho dos
acadêmicos, o que permite o planejamento e a execução de atividades, tais como:
elaboração de um ‘Plano de Estudo Individual’, atendimentos pelos docentes, em
horários alternativos às aulas, atividades de monitoria (voluntárias ou remuneradas),
bem como a perspectiva de estabelecimento de um nivelamento básico, por meio de
inserção do aluno nos programas de tutorias oferecidas por outros cursos do campus.
Como estratégia de nivelamento dos discentes de medicina, estes tem a opção de
frequentarem o Programa de Tutoria institucional, o qual objetiva a superação e
equiparação de estudos nos conteúdos considerados da educação básica e que são
necessários à compreensão

dos fundamentos dos componentes curriculares,

possibilitando ao aluno alcançar êxito na sua formação profissional. É relevante e
necessário para assegurar um espaço para a experiência da aprendizagem orientada e
sistematizada para discentes que apresentam problemas de aprendizagem em seus
cursos de graduação. O programa é regulamentado pela Resolução CONSEPE N.º 36,
de 24 de maio de 2010. Como se vê, a tutoria discente, na qual os tutores são
universitários, não deve ser confundida com a tutoria acadêmica, a qual mantém, no
entanto, estreita relação com a tutoria discente.
As atividades de tutoria são destinadas aos alunos devidamente matriculados nos
cursos de graduação da Universidade Federal do Mato Grosso, preferencialmente,
calouros. Todos os envolvidos diretamente no processo recebem certificação: os
bolsistas remunerados, voluntários e alunos atendidos pelo programa, bem como os
docentes que orientam as atividades.

4.12 INTERAÇÃO DOCENTES-TUTORES-ESTUDANTES
A interação entre docentes-tutores-estudantes deve transcender a mera
transmissão de conhecimentos, a qual advém da abordagem tradicional, privilegiando os
conteúdos, a memorização, as instruções e o resultado final, essa interação deve
proporcionar aos alunos experiências relacionadas diretamente com sua futura prática
profissional, onde o docente-tutor deverá ser um facilitador desse processo, mediando
os pontos importantes a serem estudados, sendo dessa forma uma referência que norteie
e direcione os estudos.
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A metodologia pedagógica vivenciada pelo aluno do curso de medicina facilita a
interação entre docente-tutor-aluno, devido ao trabalho com grupos menores de
estudantes e que permite melhor comunicação/contato, bem como a rapidez para
solucionar os problemas diagnosticados, assim o aluno é encorajado a definir seus
próprios objetivos de aprendizagem e a se mostrar-se responsável por avaliar seus
próprios progressos educacionais, no sentido do quanto está próximo ou distante dos
objetivos pretendidos. Sendo o tutor-docente um facilitador do processo ensinoaprendizado, tornando-se receptível ao conhecimento compartilhado pelo estudante,
sabendo direciona-lo para o melhor processo de raciocínio crítico, sempre buscando a
medicina baseada em evidência.
Assim o Curso de Medicina da UFMT de Sinop está fundamentado na pedagogia da
interação, possibilitando o aperfeiçoamento contínuo de conhecimentos, habilidades e
atitudes dos estudantes; facilitando o desenvolvimento do seu próprio método de estudo,
aprendendo a aprender, a selecionar criticamente os recursos educacionais mais
adequados e a trabalhar em equipe.
Ademais, a proposta de formação, com foco no sucesso do estudante, busca
assegurar a permanência destes, tendo em vista a conclusão dos cursos. Assim, em
2010, a Pró-reitoria de Ensino de Graduação (PROEG) criou o Programa de Tutoria de
apoio didático para atender, inicialmente, diferentes áreas, como Língua Portuguesa,
Matemática, Química, Física e Biologia. Segundo a Resolução CONSEPE Nº 36, de 24
de maio de 2010, entende-se por Tutoria a superação e equiparação de estudos nos
conteúdos considerados da educação básica e que são necessários à compreensão dos
fundamentos das disciplinas dos cursos de graduação, possibilitando ao aluno alcançar
êxito na sua formação profissional. No Campus de Sinop, as áreas em oferta para tutoria
são: Matemática, Química Física, Biologia e Língua Portuguesa.
As formas de interação entre professores, tutores e alunos são importantes para
condução do programa. O Programa de Tutoria na UFMT é relevante e necessário para
assegurar um espaço para a experiência da aprendizagem orientada e sistematizada para
discentes que apresentam problemas de aprendizagem em seus cursos de graduação.
Assim, os professores orientam os bolsistas e supervisionam as atividades
desenvolvidas por eles; os tutores (alunos de Cursos de licenciatura da UFMT) recebem
orientação docente e executam presencialmente as atividades propostas junto à
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comunidade acadêmica em horários e locais estabelecidos semestralmente e divulgado
junto aos alunos dos diferentes cursos.
A interação constante professor-tutor-estudante é um dos elementos que pode
garantir o sucesso dos sujeitos envolvidos no processo educativo de tutoria. Com o
avanço das tecnologias da informação e comunicação o diálogo também pode ser
midiatizado por diversas ferramentas de comunicação síncrona e assíncrona,
possibilitando novos espaços de convivência e formas de interação.

4.13 APOIO AOS ÓRGÃOS ESTUDANTIS
São Órgãos Estudantis no âmbito da UFMT/CUS:
I. Diretório Central dos Estudantes - DCE;
II. Centro Acadêmico de Medicina, Centro Acadêmico XIV de Abril - CAMED;
III. Conselho de Ligas Acadêmicas (CONLIGAC).
O Diretório Central dos Estudantes 7 de Novembro - DCE 7 de Novembro, foi
fundado em data de 29 de janeiro de 2013, com sede e foro localizada na sala 10, na
CUS/UFMT, é um diretório de representação dos acadêmicos do CUS/UFMT, de
direito privado, constituído por tempo indeterminado, sem fins econômicos, de caráter
organizacional, filantrópico, assistencial, promocional, recreativo e educacional, sem
cunho político ou partidário, com a finalidade de atender todos que a ele se dirigirem,
independente de classe social, nacionalidade, sexo, raça, cor ou crença religiosa, estando
condicionado e resguardado nos direitos previstos na Constituição Nacional da
República Federativa do Brasil (Lei n° 7.395, de 31 de outubro de 1985).
O DCE 7 de Novembro apresenta como princípios e finalidades: representar os
estudantes do CUS/UFMT, no todo ou em parte, judicial ou extrajudicialmente,
defendendo os interesses do conjunto desses; organizar, auxiliar e incentivar promoções
de caráter político, desportivo, cultural, científico e social que visem ao aprimoramento
da formação universitária; promover intercâmbio, integração e fortalecimento dos
movimentos sociais, em especial das entidades do movimento estudantil; defender que a
educação seja priorizada em um plano de desenvolvimento nacional, afirmando sempre
o caráter público, gratuito e democrático, bem como a qualidade do ensino ofertado pela
Universidade; lutar pela democratização do acesso e pela implementação de políticas
que facilitem a permanência e vivência do estudante na instituição; garantir a efetiva
ocupação das vagas discentes dos Conselhos Superiores, e demais órgãos colegiados da
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UFMT, defendendo a paridade da participação estudantil nestes órgãos em relação aos
demais segmentos da Universidade; defender a democracia, a liberdade, a paz e a justiça
social, lutando contra todas as formas de opressão dentro e fora da Universidade.
Os Órgãos Administrativos da Instituição DCE 7 de Novembro são constituídos
por uma Diretoria Executiva que funciona sob forma de colegiado, no qual, exclui as
peculiaridades referentes a cada cargo, todos os diretores possuem o mesmo peso de
voto e igual responsabilidade pela gestão, extrajudicial e judicialmente, sendo divididos
da seguinte forma: Presidência; Vice – Presidência; Tesouraria; Vice- Tesouraria;
Secretaria; Departamento de Comunicação; Departamento de Assistência e Integração
Estudantil; Departamento de Cultura, Eventos, Esporte e Lazer; Departamento de
Ensino, Pesquisa e Extensão; Departamento do ICNHS; Departamento do ICS;
Departamento do ICAA; Departamento de Organização Política e Institucional;
Departamento de Relações Públicas, Patrocínios, Convênios e Parcerias; dois (02)
Suplentes e por um Conselho Fiscal, cuja função é fiscalizar as prestações de contas da
entidade e as ações desenvolvidas pela mesma, presando as normas vigentes pelo
presente estatuto e, denunciar a Diretoria Executiva em caso de improbidade
administrativa e financeira, podendo ela convocar Assembleia Geral Extraordinária para
formação de comissões de investigação que vão apurar as denúncias, devendo a
Diretoria Executiva ser afasta por 15 dias, sendo a entidade representada nesta ocasião
pelas Conselho de Entidades de Base (CEBs), que reúne todos os Centros Acadêmicos
do CUS/UFMT.
O Centro Acadêmico de Medicina XIV DE ABRIL, constituído em Assembleia
Geral dos estudantes do Curso no dia 07 de Maio de 2014, é a entidade máxima de
representação dos estudantes do Curso de Medicina do CUS/UFMT, sem fins
lucrativos, de duração indeterminada, sem filiação político-partidária ou religiosa, livre
e independente dos órgãos públicos e governamentais, tem sede, administração e foro na
CUS/UFMT.
Os membros do CAMED são estudantes matriculados regularmente no Curso de
Medicina do CUS/UFMT. Os princípios e finalidades do CAMED - CUS/UFMT são:
representar os estudantes do Curso de Medicina, no todo ou em parte, judicial ou
extrajudicialmente, defendendo os interesses do conjunto destes; organizar, auxiliar e
incentivar promoções de caráter político, desportivo, cultural, científico e social que
visem o aprimoramento da formação universitária; promover intercâmbio, integração e
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fortalecimento dos movimentos sociais, em especial das entidades do movimento
estudantil; defender que a Educação seja priorizada em um plano de desenvolvimento
nacional, afirmando sempre o caráter público, gratuito e democrático da Universidade;
lutar pela democratização do acesso e pela implementação de políticas que facilitem a
permanência e vivência do estudante, de Medicina, na instituição; garantir a efetiva
ocupação das vagas discentes dos Conselhos Superiores, e demais órgãos colegiados da
UFMT, defendendo a paridade da participação estudantil nestes órgãos em relação aos
demais segmentos da Universidade; defender a democracia, a liberdade, a paz e a justiça
social, lutando contra todas as formas de opressão dentro e fora da Universidade.
A Diretoria do CAMED esta organizada internamente em Departamentos, de
acordo com a divisão: Presidência; Vice – Presidência; Tesouraria; Diretor de Ligas
Acadêmicas do CAMED XIV de Abril; Secretaria; Departamento de Comunicação;
Departamento de Cultura, Eventos, Esporte e Lazer; Departamento de Relações
Públicas, Patrocínios, Convênios e Parcerias; Primeira Suplência e Segunda Suplência.
Compete à Diretoria representar a Entidade junto à Comunidade Acadêmica e à
Sociedade Civil em geral; fazer-se representar em conclaves estudantis locais, estaduais,
nacionais e internacionais; cumprir e fazer cumprir o Estatuto, suas deliberações e as da
Assembleia Geral; zelar pelo patrimônio do CAMED; defender os interesses do corpo
discente do Curso de Medicina do CUS/UFMT; orientar e coordenar as atividades do
CAMED e deliberar acerca de teses, moções, recomendações e propostas, observando o
Estatuto, as deliberações da Assembleia Geral e o programa apresentado pela chapa
quando da sua eleição; manter constantemente informados os estudantes acerca das
deliberações e das atividades do CAMED; prestar contas do patrimônio e da sua gestão
financeira a todos os membros da entidade e tomar medidas de emergência, não
previstas no Estatuto, submetendo-as ad referendum à Assembleia Geral.
O Conselho de Ligas Acadêmicas (CONLIGAC) é uma entidade estudantil
vinculada ao CAMED, composto por, no mínimo um representante do CAMED e um
representante de cada liga vinculada ao curso. O CONLIGAC é responsável por auxiliar
na atualização anual das Ligas; fiscalizar as atividades das Ligas Acadêmicas
vinculadas ao curso, nos termos deste regimento e dos demais regulamentos pertinentes;
facilitar o acesso e a comunicação das Ligas entre si e com os outros órgãos de
fiscalização; incentivar e regulamentar a criação de novas Ligas, fornecendo a
assessoria necessária e julgando a adequação de sua criação; formular mecanismos de
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normatização da abertura de Ligas; cobrar das Ligas o cumprimento das normas deste
estatuto e demais regulamentações que se apliquem; avaliar anualmente as Ligas para
critérios como carga horária de atividades, frequência de membros, adequação das
atividades e possibilidade de melhorias, além de possibilidades de ação visando ao
aperfeiçoamento constante das Ligas Acadêmicas; manter registro de todos os
certificados de participação em Ligas emitidos pelas Ligas a ele vinculadas; fazer
cumprir a organização do Encontro Anual de Ligas, auxiliando na sua coordenação;
realizar as avaliações anuais e ver se as Ligas estão seguindo os regimentos cabíveis e,
caso necessário, propor modificações e certificar anualmente, junto ao ICS e ao
CAMED, os ligantes que cumprirem mais que 75% das atividades propostas pelas
Ligas.
As Ligas Acadêmicas da UFMT são associações de estudantes, sem fins
lucrativos, de duração indeterminada, com sede e foro no ICS/CUS/UFMT. As Ligas
Acadêmicas tem a finalidade de aprofundar os estudos em determinado tema da área da
saúde e complementar a formação acadêmica por meio de atividades que atendam os
princípios de Ensino, Pesquisa e Extensão. As ligas desenvolvem atividades
extraclasses e desenvolvem ações voltadas para a promoção à saúde e educação, criando
oportunidades de trabalhos científicos, didáticos, culturais e sociais no espaço
acadêmico, contribuindo para o desenvolvimento científico e aprimoramento da área da
saúde.
A Liga Acadêmica será conduzida por uma Diretoria composta de, no mínimo
quatro membros: Presidente, Vice-Presidente, Secretário e Tesoureiro. Compete ao
presidente a atuar como intermediário entre o orientador e os demais membros da Liga;
conduzir as ações propostas e homologadas pela Liga, suas discussões, reuniões
científicas e quaisquer atividades relacionadas; gerenciar o processo seletivo de novos
membros; representar oficialmente a Liga em eventos sociais, culturais, acadêmicos e
jurídicos; assinar, juntamente com o Tesoureiro da Liga, toda a documentação relativa à
gestão financeira; zelar pela prática das diretrizes estatutárias e pela execução das
atividades programadas; redigir, em conjunto com os membros da liga, os relatórios de
atividades e, requisitar, em conjunto com o orientador, o certificado de participação dos
membros com frequência mínima de 75% nas atividades desenvolvidas pela liga.
Compete ao Vice-Presidente substituir ou representar o presidente quando este estiver
impossibilitado de atuar, assumindo suas atribuições interinamente. Compete ao
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Tesoureiro cuidar dos serviços de tesouraria, contabilidade e demais atividades
relacionadas com a gestão financeira da Liga; apresentar balancetes no prazo de 7 (sete)
dias úteis, quando solicitado pela Diretoria e um balanço geral ao término da gestão, que
deverá ser entregue ao CONLIGAC para arquivamento. Compete ao Secretário lavrar as
Atas de Reuniões; registrar e comunicar os membros acerca de faltas, atrasos e reuniões
ordinárias e extraordinárias.

4.14 APOIO AO DISCENTE
4.14.1. Programa de assistência estudantil
A Pró-Reitoria de Assistência Estudantil (PRAE) é a responsável pela
proposição e acompanhamento da política de assistência estudantil e de ações
afirmativas da UFMT, com o objetivo de garantir o acesso, a permanência e o sucesso
dos estudantes na UFMT, com qualidade, desde o seu ingresso até a sua conclusão. . A
UFMT conta com um conjunto de benefícios oferecido aos estudantes, prioritariamente
de baixa renda, estimulando-os à vivência acadêmica e à produção de conhecimento,
auxiliando-os financeiramente em sua permanência na instituição, de forma a evitar a
retenção e evasão. Na PRAE o estudante encontra apoio e acompanhamento para as
suas necessidades ao longo de sua trajetória acadêmica, sendo que há especial atenção
aos que precisam de atendimento socioeconômico e psicopedagógico. A PRAE
beneficia estudantes com bolsas em três modalidades de auxílio: permanência,
alimentação e moradia.
O auxílio permanência consiste em auxílio financeiro que tem por finalidade
minimizar as desigualdades sociais e contribuir para a permanência e a diplomação dos
estudantes de graduação em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Portanto, tem
como público alvo o estudante de baixa renda visando apoiar o seu desenvolvimento
acadêmico, cultural e técnico-científico (RESOLUÇÃO CONSUNI N.º 25/2013.).
O auxílio alimentação é destinado a apoiar a permanência dos estudantes de
baixa renda na Universidade por meio de repasse mensal do valor correspondente ao
almoço e ao jantar no Restaurante Universitário (RESOLUÇÃO CONSUNI N.º
04/2007.)
O auxílio moradia consiste no pagamento/transferência de recurso financeiro que
deverá ser utilizado exclusivamente com moradia pelos Estudantes de baixa renda cujas
famílias residam fora do município-sede da Universidade. Ao final de cada semestre
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letivo, o estudante deve apresentar os comprovantes de pagamento de aluguel junto à
Coordenação de Bolsas e Auxílios / Coordenação de Assistência Social (CAS) para a
renovação do benefício (PORTARIA GR Nº 631/2010).
O apoio ao discente é realizado através de editais semestrais que constam no site
na universidade: <www.ufmt.br/prae>. Maiores informações podem ser obtidas na
secretaria de Assistência Estudantil (SAE) do Campus de Sinop.
Para o transporte, o estudante que portar a carteirinha de estudante tem desconto
no valor do passe.
A bolsa de apoio à inclusão é destinada a estudantes da UFMT que se propõem a
auxiliar, individualmente ou em grupo, estudantes que necessitam de auxílio para
melhorar o seu desempenho acadêmico. Considerando que se destina a atender
demandas específicas, sua duração será o tempo em que houver a necessidade do apoio.
Para a participação e apresentação de trabalhos em eventos científicos externos
realizados no Brasil, o acadêmico conta com o auxílio evento. O estudante deve fazer a
solicitação nas datas previstas no Calendário Acadêmico, apresentando a carta de aceite,
histórico escolar, resumo do trabalho e aval da Coordenação de Ensino (Resolução
CONSEPE nº 51/2007).

4.14.2. Bolsas PET, monitoria e tutoria
O Programa de Estudos Tutorias é um programa nacional, desenvolvido pelo
MEC. Segundo o manual de orientação (portal.mec.gov.br/pet) “é composto por grupos
tutoriais de aprendizagem e busca propiciar aos alunos, sob a orientação de um
professor tutor, condições para a realização de atividades extracurriculares, que
complementem a sua formação acadêmica[...]” (p. 4). A bolsa pode ser concedida, ao
aluno, até que conclua o curso. Há duas modalidades de grupo: PET e PET - Conexões.
O primeiro destina-se a estudantes de um determinado curso; o segundo, a estudante de
cursos afins.
A monitoria é, também, uma modalidade de apoiar estudantes em atividades
extracurriculares, as quais se revertam em apoio ao desenvolvimento de uma
determinada disciplina, tanto aos discentes, quanto ao docente. A inclusão é anual, e dáse mediante edital publicado pela Pró-reitoria de Ensino de Graduação (PROEG). O
programa de monitoria é uma atividade acadêmica, desenvolvida pelo aluno e orientada
pelo professor, capaz de aprofundar conhecimentos teóricos e práticos de uma disciplina
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que contribui para a formação acadêmica do estudante e a consequente melhoria do
curso de graduação na Universidade. É, ainda, uma rica oportunidade de convivência e
aprendizagem entre professores e estudantes, além de receber certificado que
complementa o currículo acadêmico.
O monitor deve apresentar como requisito ser estudante da UFMT com
desempenho acadêmico destacado na respectiva disciplina e atender aos requisitos que a
disciplina elencar. Os usuários da monitoria devem ser estudantes da UFMT. São
aceitos estudantes voluntários, mas também nesse caso é necessário participar da
seleção.O estudante deverá buscar junto à Coordenação do curso as áreas e vagas
disponíveis, no início do ano (de fevereiro a março). A duração da bolsa poderá ser de
quatro meses se o curso for semestral ou oito meses se for anual.
Acadêmicos dos cursos de Licenciaturas das áreas oferecidas no programa de
tutoria podem concorrer a bolsas, sendo que a seleção dos projetos encaminhados pelos
professores ocorre no início de cada ano letivo por meio de edital específico. Bolsistas
selecionados para o programa de tutoria deverão cumprir 20 horas semanais,
distribuídas entre a orientação do professor e atividades didático-pedagógicas ligadas ao
ensino do conteúdo a ser trabalhado na tutoria.

4.14.3. Bolsas de Iniciação Científica - ProPeq
A ProPeq é responsável por fomentar a produção do conhecimento em todas as
áreas do saber, através da articulação interna com os grupos de pesquisa, e externa, com
as agências de fomento. Através da ProPeq são ofertados os seguintes programas
estudantis:
I.

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC),

destinado aos estudantes de graduação integrados na pesquisa científica;
II.

PIBIC - Ação Afirmativa, destinado aos alunos indígenas vinculados a

projetos voltados para questões relacionadas aos povos indígenas do Estado de Mato
Grosso;
III.

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento

Tecnológico e Inovação (PIBITI), que tem como público-alvo os alunos vinculados a
projetos na área tecnológica que apresentam comprovada interação com empresas,
órgãos públicos e privados que atuem em áreas de desenvolvimento tecnológico,
transferência de tecnologia, engenharia e inovação;
70

Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Medicina
Universidade Federal de Mato Grosso – Campus Universitário de Sinop – Instituto de Ciências da Saúde (ICS)

IV.
estudantes

Programa Voluntariado de Iniciação Científica (VIC), destinado aos
de

graduação

que

queiram

participar

de

forma

voluntária

no

desenvolvimento de pesquisas científicas.
As modalidades PIBIC, PIBITI e PIBIC-Af contam com recursos do CNPq,
FAPEMAT e UFMT. O Programa de Iniciação Científica da UFMT é gerido pela PróReitoria de Pesquisa - PROPeq.

4.14.4 Regime Domiciliar
O regime especial de exercícios domiciliares previstos nos decretos Lei nº
1.044/69 e Lei 6202/75, como compensação da ausência às aulas são concedidos nos
seguintes casos:
a) à aluna em estado de gestação;
b) ao aluno com incapacidade física relativa incompatível com a frequência aos
trabalhos escolares.
Este benefício deve ser requerido ao Colegiado de Curso, anexando Atestado
Médico, com a indicação das datas de início e término do período de afastamento
conforme Resolução CONSEPE nº 14/99. O aluno ou seu representante que não
procurar o professor para receber os exercícios dentro do prazo estipulado pelo
Colegiado de Curso não terá direito a recuperar as avaliações que deveriam ter sido
realizadas durante o período do benefício. Não será concedido o regime de exercício
domiciliar, para internatos e atividades curriculares de modalidade prática, que exijam o
acompanhamento e orientação individual do professor e a presença física do aluno.

4.15 METODOLOGIA DE ENSINO
O curso de graduação em medicina utiliza metodologias ativas, centradas no aluno
como sujeito da aprendizagem e apoiado no professor como facilitador e mediador do
processo, com vistas à formação integral e adequada do estudante, articulando ensino, a
pesquisa e extensão, esta última, especialmente por meio da assistência.
Serão também considerados os seguintes princípios:
I. Integração dos componentes curriculares – cuja construção curricular será com base
em

conteúdos

distribuídos

em

componentes

curriculares

temáticos

e

interdisciplinares e não em disciplinas isoladas, buscando reduzir a fragmentação do
conhecimento.
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II. Integração básico-clínico: assumindo esta articulação como desafio a ser superado de
forma processual, com participação de docentes oriundos das áreas básicas e clínicas,
visando superar a dicotomia existente entre o ensino básico e o profissionalizante,
comuns na formação tradicional.
III. Início de atividades práticas desde o primeiro semestre do curso, junto à
comunidade possibilitando ao estudante obter autonomia crescente no exercício de
suas atividades.
IV. Atuação em diferentes cenários da prática profissional de maneira hierarquizada,
valorizando a Atenção Primária em Saúde:
a) Atuação nas Unidades Básicas de Saúde e na Comunidade, preocupando-se
também com a adequação física daquelas mediante negociação com a gestão
local.
b) Atuação do aluno junto à comunidade, com visão global do Sistema Único de
Saúde (SUS), com ênfase no perfil epidemiológico em integração com outras
Instituições que atuam nesse contexto.
c) Cenários na comunidade (igrejas, creches, visitas residenciais, centros
comunitários de bairros, comunidades de apoio ao deficiente, centros de
ressocialização, lar de idosos, presídios).
d) Ambulatórios de Nível Secundário, ligados principalmente com as Policlínicas
e ambulatórios especializados do SUS.
e) Hospitais: atividades de atenção à saúde de nível terciário.
V. Estratégias pedagógicas que favoreçam a auto-aprendizagem: motivando os
estudantes a buscar ativamente informações e a aprender em contexto da prática
profissional com perspectiva problematizadora.
VI. Responsabilidade crescente do graduando com seu processo de formação.
VII.Tempo pró-aluno: valorizam-se espaços na organização curricular para que os
estudantes possam dedicar-se a atividades complementares de estudo, reflexão ou
lazer.
VIII. Disciplinas optativas: pretende uma formação diferenciada a partir do interesse do
graduando de forma a propiciar o aprofundamento e/ou a atualização do
conhecimento teórico-prático em áreas de maior interesse do aluno.
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4.16 AVALIAÇÃO DO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM
A avaliação do processo ensino-aprendizagem do curso de Medicina está
fundamentada na Resolução CONSEPE n°. 27/1999 da UFMT, que estabelece ser de
competência do Colegiado de Curso definir os critérios específicos de avaliação.
A orientação pedagógica será baseada na centralização do processo de ensinoaprendizagem no estudante e nas necessidades de saúde da população. Para tanto os
recursos didático-pedagógicos a serem utilizados terão como base os métodos de
aprendizagem ativa e construtiva. Estes incluirão aulas práticas e teóricas em pequenos
grupos, seminários multidisciplinares de integração, aprendizagem baseada em
problemas, raciocínio baseado em casos e orientação construtivista sociologicamente
orientada do processo de aprendizagem. Neste primeiro período será iniciado o processo
de construção de conteúdos, desenvolvimento de habilidades médicas e inserção
precoce na comunidade.
Utilizar-se-á do sistema de avaliação da aprendizagem como oportunidade de
avaliar e aperfeiçoar o processo ensino-aprendizagem. Para tanto, a avaliação deverá
permear todas as etapas do processo, ocorrendo antes (diagnóstica), durante (formativa)
e no fim (somativa) de momentos determinados de ensino-aprendizagem. Deverão ser
utilizados vários métodos e desenvolvidos indicadores quantitativos e qualitativos.
As estratégias a serem adotadas no processo de avaliação poderão incluir:
• Constituição de comissão de avaliação integrada por docentes;
• Avaliações cognitivas, habilidades, hábitos e atitudes;
• Avaliações docente-discente, discente-discente e auto-avaliação.
Esse currículo está baseado no ensino modular, promovendo a integração entre
os ciclos básico e o profissionalizante, em todos os componentes curriculares,
utilizando-se das novas propostas didático-pedagógicas de ensino-aprendizagem que
exercitam a problematização em aulas formais com pequenos grupos, trabalhos
interdisciplinares, seminários multidisciplinares de integração, aprendizagem baseada
em problemas e raciocínio baseado em casos.
No internato, cuja duração continuará sendo de dois anos, a orientação teórica
atualmente já é na forma do ensino baseado em casos e no treinamento em assistência,
tanto na comunidade como em nível ambulatorial e hospitalar. O regimento especifico
do internato com maiores detalhes encontra-se no APÊNDICE 2.
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Para isso se faz necessário o acompanhamento da ação coletiva do ensinar e a do
apreender. Conforme registrado nos programas de aprendizagem a abordagem dos
conteúdos visa atingir os objetivos propostos e se operacionaliza pela metodologia de
ensino, portanto, englobando tanto as ações docentes quanto discentes.
Para o acompanhamento do avanço na construção do conhecimento do
acadêmico será considerado tanto a frequência quanto o aproveitamento de estudos.
Neste caso, levando-se em consideração os aspectos cognitivos, procedimentais
e atitudinais, os quais deverão ser buscados conjuntamente.
1- Os aspectos cognitivos referem-se aos conteúdos factuais, princípios e conceitos:
conhecimento de fatos, acontecimentos, situações, fenômenos concretos e
singulares.
2 - Os aspectos procedimentais compreendem um conjunto de ações ordenadas e com
um fim, incluindo regras, técnicas, métodos, destrezas e habilidades, estratégias e
procedimentos.
3 - Os aspectos atitudinais podem ser agrupados em valores, posturas e normas,
verificados por sua interiorização e aceitação, o que implica conhecimento,
avaliação, análise e elaboração.
Esses aspectos levam em conta o comportamento, a participação, a frequência, a
ética, a bioética e os relacionamentos interpessoais. Verificar o avanço na construção do
conhecimento e controlar a freqüência às aulas será atribuição dos professores
responsáveis pelos conteúdos dos respectivos componentes curriculares, sob a
responsabilidade do supervisor do componente curricular.
O regimento especifico do processo de avaliação do ensino-aprendizagem
encontra-se no APÊNDICE 4.

4.17 INTEGRAÇÃO COM O SISTEMA LOCAL E REGIONAL DE SAÚDE E O
SUS
O profissional médico está a serviço do ser humano prestando ações de
promoção, proteção e recuperação da saúde individual e coletiva. Assim, mostra-se a
necessidade de integração do Curso de Medicina com o sistema local e regional de
saúde e com o SUS. O planejando e execução de ações e programas em conjunto com a
comunidade e estabelecimentos de saúde proporciona ao futuro médico desempenhar
seu verdadeiro papel social.
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A integração com o sistema de saúde também é realizada através da Participação
de docentes da área da saúde da UFMT – Campus de Sinop na Comissão de Integração
de Ensino e Serviço (CIES). Esta Comissão reúne 14 municípios da região oferecendo
treinamentos, cursos, palestras e oficinas para atualização profissional.

4.18 PARCERIA E CONVÊNIOS NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIEMTNO
DO CURSO
As parcerias e convênios com entidades públicas e privadas, visando à prestação
de serviços e cooperação técnico-científica, demonstram o esforço da UFMT em
propiciar respostas às aspirações da sociedade, ampliando e consolidando a necessária
integração com a comunidade externa. A Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN)
assessora as unidades acadêmicas e administrativas no controle e execução dos
convênios firmados com a UFMT.
Para o aperfeiçoamento da formação do graduando em Medicina são
constantemente firmados convênios e parcerias com empresas e instituições nacionais e
internacionais, visto que o profissional pode atuar, em termos de competências e
habilidades, em qualquer país do mundo globalizado.
Visando contemplar o desenvolvimento de habilidades em situações reais de
aprendizado o Curso de Medicina, por intermédio da UFMT, apresenta convênios e
parcerias com diferentes empresas e instituições em várias áreas de atuação do médico,
dentre as quais destacam-se: Secretaria Municipal de Saúde de Sinop (Unidades Básicas
de Saúde, Unidade de Pronto Atendimento e Unidade de Coleta e Transfusão de
Sangue), Hospital Regional de Sinop e Hospital Santo Antonio. Secretaria Estadual de
Segurança Pública (Instituto Médico Legal), Cemitério Municipal de Sinop e Corpo de
Bombeiros.
É válido ressaltar que poderá ainda, ser estabelecidos convênios e parcerias com
outras instituições que possibilitem sempre o processo de ensino-aprendizado necessário
para o discente do curso de medicina.

4.19 MOBILIDADE ESTUDANTIL NACIONAL E INTERNACIONAL
O Curso de medicina, por meio de seus vários órgãos de gestão, docentes,
coordenação, docentes tutores, etc. incentivará a mobilidade acadêmica nacional e
internacional, como estratégias para ampliação da concepção de formação profissional
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e horizonte profissional dos discentes do curso e, ainda, como forma de fazer circular
diferentes experiências de organização curricular e formação acadêmica. Com isso, temse a melhoria na qualidade das atividades de pesquisa, ensino e extensão com
consequente visibilidade da universidade e do curso diante da comunidade acadêmicocientífica.
A mobilidade acadêmica possibilita que os discentes de graduação possam
cursar componentes curriculares em outras IFES (Nacional) ou outros campi da UFMT
(entre Campi). A normatização externa se baseia nos termos do Convênio Andifes e a
normatização interna segue a Resolução CONSEPE n.o 08, de 24 de fevereiro de 2014.
A UFMT integra-se ao Programa ANDIFES de Mobilidade Acadêmica entre
Instituições Públicas de Ensino Superior, podendo, nos termos de Convênio
Interinstitucional firmado especificamente com a finalidade de estabelecer vínculo
temporário dos discentes de cursos de graduação regularmente matriculados em
Instituições Públicas de Ensino Superior do país, desde que exista disponibilidade de
vaga nos componentes curriculares pretendidos. As orientações para solicitar
mobilidade acadêmica com bolsa são disponibilizadas em edital.
Somente poderá candidatar-se ao Programa de mobilidade Nacional o acadêmico
que tenha concluído pelo menos vinte por cento da carga horária de integralização do
curso de origem e possua no máximo duas reprovações acumuladas nos dois períodos
letivos que antecedem o pedido de mobilidade. Na mobilidade Acadêmica entre Campi ,
somente poderá candidatar-se ao Programa o aluno Regularmente matriculado num
campus da UFMT, Que tenha concluído o primeiro período letivo ou 2º semestre (um
ano para cursos anuais ou dois semestres para cursos semestrais) e que tenha no
máximo duas reprovações por semestre cursado.
Com relação à mobilidade acadêmica internacional, todas as atividades
relacionadas a internacionalização são de competência da Secretaria de Relações
Internacionais (SECRI), a qual foi instituída pela Resolução CD nº 11 de 19/10/2012,
com o objetivo de desenvolver e implementar políticas e projetos

de

internacionalização, tendo como Missão:“Prospectar oportunidades, induzir, propor e
executar políticas para a inserção internacional visando à

promoção e ao

desenvolvimento da UFMT”. Já existem muitos convênios formalizados com
instituições internacionais, os quais permitem também o apoio a iniciativas de

76

Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Medicina
Universidade Federal de Mato Grosso – Campus Universitário de Sinop – Instituto de Ciências da Saúde (ICS)

pesquisadores da UFMT no âmbito internacional e a participação da instituição em
redes de cooperação internacional.
A UFMT, por meio do setor de mobilidade, executa e acompanha programas de
intercâmbios internacionais, fomentando e apoiando a mobilidade recíproca de
estudantes, docentes e técnicos administrativos. As mobilidades internacionais
estudantis no âmbito da graduação, de acordo com a Resolução Consepe N. 74/2014,
classificam-se nas modalidades Graduação Sanduíche no Exterior (GS-Ext.) e
Graduação Sanduíche na UFMT (GS-UFMT). A Mobilidade Internacional-Ext. trata do
envio de estudantes, docentes e técnicos administrativos ao exterior, orientando e
auxiliando a todos os membros da comunidade acadêmica interessados em estudar ou
pesquisar em instituições de outros países.
O Programa Ciência sem Fronteiras vem de encontro a limitação imposta pelo
fator econômico, proporcionando o financiamento, na forma de passagens, bolsas,
auxílio instalação, seguro saúde e taxas acadêmicas, o que possibilita que acadêmicos
estudem em universidades estrangeiras. A seleção se dá através de editais publicados
pela SECRI, na medida da disponibilidade de recursos para esse fim, oriundo de seu
próprio orçamento ou da captação efetuada por projetos específicos em agências de
fomento brasileiras ou estrangeiras.
Considerando que o domínio de línguas estrangeiras tem sido uma barreira a
participação nos programas de intercâmbio, a Secri tem prospectado programas de
aprendizado e dado apoio logístico/informacional aos membros da academia que
pretendem fazer testes de proficiência (Toefl etc), realizando a aplicação do Teste
Toefl-ITP gratuitamente para a comunidade acadêmica de todos os Campi e
viabilizando a realização de cursos de inglês no sistema de imersão a membros da
comunidade acadêmica da UFMT.
O artigo 10 da resolução CONSEPE N.º 74, DE 28 DE JULHO DE 2014,
estabelece os requisitos mínimos para os candidatos GS Ext., os quais são:
I. Estar regularmente matriculado em curso presencial ou à distância (EAD) da
UFMT. O estudante poderá candidatar-se a editais restritos à modalidade de sua
matrícula (presencial ou EAD).
II. Ter completado todas as disciplinas ofertadas no primeiro ano ou no primeiro
e segundo semestres letivos do curso graduação;
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III. Não ter excedido o tempo máximo de integralização do curso de origem
conforme previsto no Projeto Político Pedagógico de cada curso, exceto nos casos
previstos na legislação;
IV. Ser considerado aluno de excelência de acordo com critérios estabelecidos
por decisão do colegiado de curso de origem, homologado pela respectiva Congregação
e PROEG, que deverá dar ciência à SECRI.
V. Atender a todos os requisitos específicos do Edital SECRI a ser lançados
conforme demanda e oportunidades;
Em resposta ao ofício circular N.° 001/SECRI/2014, por meio do OFÍCIO Nº
61/2014/ ICS- Campus de Sinop - Coordenação de Farmácia, e de acordo com a décima
quarta reunião do Colegiado do curso de Farmácia da Universidade Federal de Mato
Grosso, Campus de Sinop, realizada no dia 18/08/2014, foi estabelecido os seguintes
requisitos mínimos para participar de processos de mobilidade acadêmica internacional:
o estudante não pode ter reprovação em mais do que duas disciplinas e deverá ter
cursado no mínimo 20% e no máximo 90% das disciplinas.
Cabe ao colegiado do curso de Medicina a anuência do curso pretendido pelo
acadêmico, uma vez que deve ter afinidade ao curso frequentado na UFMT.
Na fase de pós-mobilidade, será assegurado o registro dos estudos e o
aproveitamento das disciplinas cursadas com aprovação que obtiveram autorização
prévia do colegiado de curso.
Os componentes curriculares aprovadas no Plano de Estudos e cursados com
aproveitamento no exterior serão registradas no histórico escolar do estudante, com a
observação que foram cursadas na “Instituição x”.
A equivalência dos créditos obtidos no exterior para fins aproveitamento no
curso de Medicina da UFMT, campus de Sinop, será feita pelo colegiado de curso. Para
isso deverá haver compatibilidade das ementas e a carga horária cumprida deve
representar pelo menos 75% da carga horária do componente a ser aproveitado.
Os componentes curriculares cursados com aprovação no exterior e que não
tiverem sido aproveitadas na UFMT, serão registradas como “formação complementar
internacional desenvolvida”. O histórico do acadêmico deve conter os dados da
Instituição, dos componentes curriculares cursados e as notas finais obtidas nos
mesmos.
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Atividades de natureza acadêmico-científico-culturais desenvolvidas pelo
estudante durante o intercâmbio e que não foram previamente aprovadas no Plano de
Estudos poderão ser aproveitadas a critério do colegiado de curso.
Nos casos de mobilidade graduação sanduíche na UFMT (GS UFMT) caberá ao
colegiado do curso, que receberá o estudante na UFMT, proceder a análise da
candidatura e aceitação ou não do estudante.
O estudante GS UFMT poderá ser aceito para intercâmbio internacional na
UFMT por período de até 3 (três) meses, na categoria “Aluno Especial-Missão de
Estudos” ou por períodos de 1 a 4 semestres acadêmicos, sucessivos ou intercalados, na
categoria “mobilidade”.
Caso o intercambista estrangeiro desenvolva estágio, este deverá seguir a
normativa da Portaria n.º 861 de 11 de outubro de 2012, sobre intercâmbio internacional
de estágio.

4.20 INCENTIVO À PESQUISA E À EXTENSÃO
Com o fim de fomentar a produção científica de docentes, discentes e técnicoadministrativos, devem ser incentivadas as seguintes ações:
1) Aumentar a participação do curso de Medicina nos programas de iniciação científica
adotados na universidade, de modo a absorver um maior número de alunos, e
aumentar o reconhecimento interno e externo aos trabalhos realizados.
2) Instituir o estágio não remunerado de pesquisa, com direito a certificado, a que
poderá ser atribuída uma carga horária (ou créditos) no histórico escolar para as
Atividades Complementares, em quaisquer níveis de formação, quando reconhecidos
pelo Colegiado de Curso. Desta forma, contribuir para eliminar o senso comum de
que só se faz pesquisa com bolsas, valorizando os esforços de quem participa
espontaneamente.
3) Estimular a formação sistemática de pesquisadores bolsistas e voluntários, com vistas
à qualificação profissional e à preparação para pós-graduação. Inserir alunos de
graduação em projetos de ensino, pesquisa e extensão. Aproximar alunos de
graduação em grupos de pesquisa. Aproximar alunos pesquisadores de áreas de
formação diferentes em reuniões temáticas de interesse comum.
4) Vincular preferencialmente projetos de pesquisa e extensão a áreas que têm relação
direta ou indireta com os objetivos do projeto. Seria conveniente que fosse indicado
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de maneira clara o benefício trazido pelas ações para a qualidade de ensino, bem
como motivada a participação de alunos em suas atividades.
5) Com parcerias entre graduação e pós-graduação, incentivar projetos de
aperfeiçoamento do ensino, propondo experiências metodológicas e bibliográficas
renovadas. Aperfeiçoar a divulgação dos mecanismos de fomento, para aumentar o
nível de participação.
6) Em razão de prioridades da instituição, desenvolver projetos de pesquisa e extensão
sobre temas diretamente ligados às condições de estudo em cursos de graduação e/ou
pós-graduação, e às formulações do presente Projeto Pedagógico do Curso de
Medicina da UFMT/ Sinop, para produzir reflexões renovadas que contribuam para a
gestão universitária. Dentre esses temas estão: políticas curriculares; fontes de
informação e ensino; relações entre a Universidade e problemas sociais imediatos em
Sinop e região; ética; interdisciplinaridade; avaliação institucional; formação
continuada.
7) Incentivar, nas diferentes áreas, em articulação com as linhas de pesquisa da
instituição, atividades sistemáticas de extensão atentas a demandas da comunidade,
dedicadas ao benefício coletivo, capazes de dar prioridade às práticas voltadas ao
atendimento das necessidades sociais relacionadas à área de Saúde.
8) Considerar, em sua elaboração, a compreensão de necessidades locais, regionais e
nacionais. Contemplar, na política institucional de extensão, e em suas articulações
com ensino e pesquisa, eixos temáticos que se referem a problemas sociais,
econômicos e culturais, incluindo: preservação e sustentabilidade do meio ambiente;
promoção à saúde e à qualidade de vida; desenvolvimento da cultura; transferência
de tecnologias apropriadas; atenção integral à mulher, à criança, ao adolescente, ao
adulto e ao idoso; capacitação e qualificação de recursos humanos e de gestores de
políticas públicas.

4.20.1 Eventos acadêmicos-científicos relevantes para o curso
O aluno do curso de medicina será estimulado e poderá participar de todos os
eventos científicos proporcionados pela UFMT bem como qualquer outra instituição
nacional ou internacional que seja de interesse do discente.
O Instituto de Ciências da Saúde de Sinop oferece anualmente a Semana
Acadêmica, que proporciona a integração do conhecimento dos cursos da área da saúde
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(Medicina, Enfermagem, Farmácia e Medicina Veterinária), na qual conta com
apresentação de trabalho oral, de pôsteres e palestras. Também será oferecida ao
discente a oportunidade de participar do Simpósio do Curso de Medicina, com
apresentação de trabalhos científicos e palestras na área.
Todos os eventos acadêmicos-científicos de nível nacional e internacional deverão
ser contabilizados como carga horária para atividades complementares, conforme
critperios estabelecido no Apêndice 3.

4.21 ESTÍMULOS À CAPACITAÇÃO DOS ALUNOS PARA O ESTUDO
CONTINUADO E À ATUALIZAÇÃO DE EGRESSOS
Para permitir o aumento de condições de acesso dos estudantes a informações,
devem ser realizadas as seguintes ações:
a. Desenvolver uma política de aumento do acervo das bibliotecas, com elaboração de
projetos para obtenção de recursos.
b. Aumentar as condições de acesso à Internet.
c. Incentivar a participação de docentes, discentes e servidores em seminários e
conferências.
d. Acompanhar trabalhos de pesquisa recentes é importante como atualização e apoio
para formulação de projetos novos; apresentar trabalhos, divulgar a produção e
permitir que ela seja debatida e avaliada em público.
e. Ofertar cursos sequenciais, considerando as vagas disponíveis. Os cursos sequenciais,
distintos dos cursos de graduação e de pós-graduação, contemplam campos de saber
específicos, que podem envolver mais de uma área de conhecimento. Esses cursos
representam oportunidades de formação complementar, e sua proposição deve
considerar princípios como flexibilidade e interdisciplinaridade.
f. Desenvolver atividades em educação a distância. Para além das delimitações de
espaço físico da Universidade, a oferta de ensino a distância contempla um aumento
no horizonte de atendimento de demandas sociais, bem como uma renovação das
condições de ensino, pesquisa e extensão.
g. Incentivar ações interdisciplinares, e outras atividades de caráter complementar,
eventuais ou permanentes de conexão entre disciplinas regulares. Promover eventos
reunindo pesquisadores de várias áreas.
h. Participar do sistema Telemedicina, telesaúde e UnaSus.
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i. Desenvolver atividades de tutoria. As atividades de tutoria tem por objetivo ampliar as
perspectivas na formação do aluno, integrando as dimensões biológica, psicológica e
social, elaborando coletivamente e criticamente a experiência de aprendizagem.
Compreende o acompanhamento próximo e a orientação de grupos de alunos
realizada por pessoas capacitadas e experientes na área de formação. Ainda, favorece
a habilidade de trabalho em grupo, promove a cooperação e o estímulo constante de
seus membros, a troca de experiências vivenciadas em suas atividades, o respeito a
objetivos comuns e especialmente uma análise dos problemas relacionados ao
desenvolvimento da prática profissional.
Uma melhor qualidade de vida para o aluno que formamos e uma maior qualidade do
curso que oferecemos é o resultado que esperamos alcançar com essa nova proposta.

4.22 CAPACITAÇÃO DO CORPO DOCENTE
O processo de formação profissional dos docentes deve ser continuado posto
que as demandas são imensas e estão constantemente se modificando. Tal fato denota a
necessidade de capacitação para lidar não apenas com o avanço do conhecimento em
sua área específica de atuação (seu componente curricular). A capacitação docente pode
auxiliar nas questões da ética e das relações humanas ao desenvolver competências de
relacionamento social, incentivar posturas abertas ao diálogo, facilitar a reflexão sobre
temáticas atuais de interesse coletivo e atualizar quanto aos caminhos indicados para
gerenciar situações difíceis.
Por outro lado, o corpo docente de um curso precisa, ao longo do tempo,
atingir uma estabilidade respeitável e um ótimo nível de qualificação, em boa parte
reflexo da política da própria instituição.
As Resoluções que estabelecem os critérios e normas para a Capacitação
Docente da UFMT seguem a Resolução CONSEPE no 69, de 23 de julho de 2007.

4.22.1 Das Metas
O Instituto de Ciências da Saúde tem como meta desenvolver ações de
qualificação,

vinculadas

ao

planejamento

institucional,

potencializando

o

desenvolvimento das competências, buscando a excelência na qualidade dos serviços
prestados e o alcance das metas institucionais.
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4.22.2 Dos Critérios
O afastamento para qualificação Stricto sensu docente obedecerá o plano
enviado à PROPG e PROEG, além de atas de Colegiado de Curso e da Congregação de
Curso que estabelecem a seqüência dos docentes para afastamento, de acordo com a
Resolução CONSEPE.
1.

A prioridade para afastamento ocorrerá na ordem sequencial de acordo com os
níveis de qualificação: mestrado, doutorado e pós-doutorado;

2.

Para elaboração do planejamento de afastamento docente serão obedecidos os
critérios: 2.1 data de entrada início do exercício na UFMT;

3.

Na existência de empate do critério constante no item anterior, terá prioridade
sequencialmente, os docentes que apresentarem:

3.1. Maior tempo de qualificação;
3.2. Acompanhamento de cônjuge, desde que os docentes sejam do quadro da UFMT;
3.2 Maior idade.
4.

O percentual máximo de docentes afastados de cada curso deverá ser limitado à
20% de docentes do quadro efetivo do curso.

5.

O docente que esteja ranqueado em primeiro lugar para afastamento, deverá
apresentar toda a documentação ao Colegiado de Curso e a Direção do Instituto
com ofício de interesse até 30 de junho do ano corrente. Caso não haja
manifestação, será substituído pelo docente que houver interesse, ocupando este
primeiro o lugar permutado.

6.

Os docentes que não estiverem com toda a documentação do afastamento pronta
até a data do mesmo, irá automaticamente ocupar o último lugar na lista de
docentes para afastamento;

7.

Caso o docente esteja impossibilitado no ano previsto, de acordo com este plano
de capacitação, por estar desempenhando atividades de administração, dispostas
na Resolução CONSEPE n° 158/2010, art. 9, inciso I, o mesmo terá prioridade no
afastamento imediatamente após a finalização do mandato do cargo.

8.

O docente que apresentar a documentação descrita no item 5, mas ficar
impossibilitado do afastamento no ano programado conforme, por falta de
professor substituto ou adequação dentro do respectivo curso, permanecerá em
primeiro lugar na lista.
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9.

Caso o docente afastado retorne antes da data prevista constante poderá o docente
subsequente antecipar seu afastamento.

10. Os casos omissos serão resolvidos pela Congregação do Instituto de Ciênciasda
Saúde.

4.23 CORPO TÉCNICO ADMINISTRATIVO

4.23.1 Qualificação do Pessoal Técnico Administrativo
A capacitação do pessoal técnico-administrativo é de fundamental importância
para o bom funcionamento e desempenho do curso e suas atividades.
Com o objetivo de constantemente promover a capacitação técnicoadministrativa de forma a atender aos possíveis interesses de classe, em consonância
com os do Instituto, anualmente ocorre o planejamento de cursos de capacitação,
incluindo o setor pessoal responsável pela organização da capacitação, a Pró-reitoria do
campus e os Institutos, havendo discussão e indicação de cursos a serem realizados, de
forma a atender a Instituição e ao técnico, de modo recíproco. Este processo de
qualificação e capacitação dos servidores técnico-administrativos busca, ainda,
possibilitar ao técnico a sua atualização profissional e possibilitando ao mesmo a sua
ascensão dentro da carreira.

4.24 MEDICINA, SOCIEDADE E HUMANIZAÇÃO
Para que o curso de medicina da UFMT Sinop de fato desempenhe sua função
social de maneira abrangente e sistemática, consciente de seu papel e empenhado na
integração com a comunidade, é necessário racionalizar seus esforços de modo a
atender da melhor maneira possível as demandas externas. Para aperfeiçoar a
colaboração entre Universidade e sociedade, é imprescindível:
1) Incentivar projetos de investigação local e regional, em diversas áreas.
2) Incentivar articulações com secretarias municipais, estaduais, prefeituras, órgãos
públicos, para atendimento de demandas.
3) Incentivar projetos de ensino, pesquisa e extensão referentes aos dilemas sociais mais
imediatos. Incentivo à promoção de eventos voltados também para os dilemas
sociais. Criação de novas formas de estágio, referentes às renovações do mercado,
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que contem carga horária (ou créditos), de acordo com especificidades da área,
reconhecidos pelo Colegiado de Curso.
4) Desenvolver na Universidade e na comunidade um programa de atividades
envolvendo direitos humanos e cidadania. Dentro desse programa, propiciar:
o conhecimento e a reflexão a respeito da fome, miséria, desemprego, violência,
exclusão, relações entre o mundo do trabalho e os problemas sociais;
a compreensão da situação específica de Mato Grosso nos contextos local e
nacional no que se refere a esses problemas;
reflexões sobre as relações entre o mundo do trabalho e os problemas sociais;
a formulação de estratégias de ação social para intervir nesse processo.
5) Prever no curso pontos de reflexão sobre a realidade imediata. Propor componentes
curriculares ou atividades dedicadas à observação direta, na forma de pesquisa de
campo ou levantamento de dados, para compreender o contexto social.
6) Promover a humanização no Curso de Medicina por meio de atividades culturais e
seminários voltados para a integração social e o lazer.
7) Aperfeiçoar os mecanismos de comunicação, incluindo estratégias de divulgação das
atividades desenvolvidas, dos serviços prestados à comunidade e das ligações
estabelecidas com diversos segmentos da sociedade.
8) Estudar a ética e a bioética e suas reflexões no interior dos componentes curriculares.
9) Promover conferências e atividades complementares sobre ética incentivando nos
acadêmicos a intensificação da ética nas relações profissionais.

4.26 OPERACIONALIZAÇÃO DO CURSO
Este Projeto Pedagógico procura intervir no processo formativo para que a
graduação desloque o atual eixo da formação centrado na doença e na assistência
individual prestada em hospitais, para um processo sintonizado com as necessidades
sociais regionais, levando-se em conta as dimensões históricas, econômicas e culturais
da população. Desta forma, pretende-se instrumentalizar os profissionais para a
abordagem dos determinantes do processo saúde-doença na comunidade e em todos os
níveis do sistema de saúde, conforme as diretrizes de universalização, equidade e
integralidade.
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A educação dos profissionais de saúde deve ser entendida como processo
permanente na vida profissional, mediante o estabelecimento de relações de parceria
harmônicas entre as instituições formadoras e as gestoras dos serviços de saúde, a
comunidade e outros setores da sociedade civil.
A formação do profissional em saúde, respeitando as diretrizes nacionais
aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), deve estar atenta ao acelerado
ritmo de evolução do conhecimento, à mudança do processo de trabalho em saúde, às
transformações nos aspectos demográficos e epidemiológicos, tendo como perspectiva o
equilíbrio, antes referido, entre a excelência técnica e a relevância social.
É necessária também a reorientação das pesquisas desenvolvidas na área da
Saúde, com ênfase na investigação das necessidades da comunidade, organização e
financiamento dos serviços de saúde, experimentação de novos modelos de intervenção,
incorporação de novas tecnologias e desenvolvimento de indicadores que possibilitem o
monitoramento da resolubilidade da atenção, bem como dos mecanismos de valoração e
reconhecimento da área de regulação da pós-graduação.
Todos estes encaminhamentos pressupõem a construção efetiva da integração
ensino-serviço, que envolve a inserção precoce do discente em todos os níveis de
atenção do SUS e na pesquisa e extensão.
Com isso aproveitar-se-á amplamente a capacidade instalada da rede de serviços e
o que é mais importante, aplicando o princípio da integralidade das ações de saúde,
obviamente sem desconsiderar os avanços da tecnologia na saúde, entretanto, estes
devem ser utilizados criteriosamente, com sua indicação bem fundamentada na atenção
à saúde baseada na melhor evidência científica. A suposta eficiência de muitos desses
procedimentos leva a que sua utilização se torne rotina, às vezes até previamente a um
exame clínico mais meticuloso.

4.26 OFERTA DE VAGAS E VAGAS OCUPADAS
A entrada no Curso de Medicina da UFMT Campus de Sinop dá-se pelo SISU ENEM, oferecerá 60 vagas, no regime acadêmico crédito com oferta modular, com uma
entrada anual.
O Curso de Medicina aderirá ao PROIND (Programa de Inclusão de Estudantes
Indígenas) uma vez que a instituição tem o compromisso com a efetiva inclusão e
permanência, promovendo a integração dos estudantes oriundos das comunidades
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indígenas localizadas no Estado de Mato Grosso, procurando a superação das diferenças
sócio-culturais frente às exigências educacionais do ensino superior. A PROEG/UFMT
manterá um Programa de acompanhamento destes estudantes.

4.27 ATIVIDADES COMPLEMENTARES
As Atividades Complementares integram o currículo do Curso de Medicina da
UFMT/Sinop e é um componente obrigatório, indispensável à consolidação do perfil
profissional desejado para o formando, privilegiando:
1. Complementar a formação profissional e social;
2. Ampliar os horizontes do conhecimento, bem como de sua prática, para além
da sala de aula, em atividades de ensino, pesquisa e extensão;
3. Favorecer os relacionamentos entre estudantes, docentes e a comunidade,
além de possibilitar a convivência com as diferenças sociais no contexto regional em
que se insere a instituição;
4. Propiciar a inter e a transdisciplinaridade no currículo, dentro e entre os
semestres;
5. Estimular práticas de estudo independentes, visando a uma progressiva
autonomia profissional e intelectual do aluno;
6. Encorajar o reconhecimento de conhecimentos, habilidades e competências
adquiridas fora do ambiente escolar, inclusive as que se referirem às experiências
profissionalizantes julgadas relevantes para a área que contribui na formação médica;
7. Fortalecer a integração da teoria com a prática, valorizando a pesquisa
individual e coletiva e a participação em atividades de extensão.
As atividades complementares devem totalizar um mínimo de 150 horas,
podendo ser integralizadas a partir do início do Curso. O total de horas referentes às
atividades complementares serão contabilizadas ao final de cada ano.
As atividades referidas neste PPC estão de acordo com as Diretrizes Curriculares
do Curso, instituídas na Resolução CNE/CES Nº 3, de 20 de junho de 2014 e são de
iniciativa do aluno quanto à forma, lugar e época de realização, cabendo à UFMT/
Campus Universitário de Sinop, por meio do Colegiado do Curso e da Comissão de
Atividades Complementares, auxiliar os trâmites para que as atividades ocorram e sejam
validadas.
As Atividades Acadêmicas Complementares, definidas na UFMT/Sinop como
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atividades de enriquecimento curricular são obrigatórias na estrutura curricular dos
cursos e referem-se àquelas de natureza acadêmica, culturais, artísticas, científicas ou
tecnológicas que possibilitam a complementação da formação profissional do estudante,
tanto no âmbito do conhecimento de diferentes áreas do saber, como no âmbito de sua
preparação ética, política e humanística. Elas permitem que o aluno construa uma
trajetória própria na sua formação, de acordo com suas expectativas e interesses e,
também, de acordo com as exigências da sociedade e do mercado de trabalho, mas não
somente subordinada a estes. Estas atividades imprimem dinamicidade e diversidade ao
currículo do curso e deverão ser escolhidas e executadas pelo aluno e validadas de
acordo com regulamento próprio.
O regimento das atividades complementares encontra-se apresentado no
APÊNDICE C.

4.28 PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA
A Secretaria Estadual de Saúde através da Escola de Saúde Pública está
implantando o Programa de Residência Médica em vários hospitais regionais. No
Hospital Regional de Cáceres onde foi criado o curso de Medicina na Universidade do
Estado do Mato Grosso (2012), já estão em funcionamento os seguintes programas:
Clínica Médica, Pediatria e Ginecologia e Obstetrícia. No Hospital Metropolitano de
Várzea Grande está aprovado pela Comissão Nacional de Residência Médica o
programa de Residência em Cirurgia Geral.
Encontra-se aprovado pela Comissão de Implantação da Residência Médica da
Secretaria Estadual de Saúde residências e poderão ser realizadas no Hospital Regional
de Rondonópolis, Sorriso, o Hospital Santo Antonio de Sinop em Pediatria, Ginecologia
e Obstetrícia, Clínica Médica, Medicina da Família e Comunidade e Ortopedia e em
outras instituições contratadas e/ou conveniadas ao SUS e também outras áreas de
residência médica poderão ser realizadas, quando aprovadas. A criação do programa de
Residência Médica será um importante componente na fixação do médico na região.
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5
SISTEMA DE AUTO-AVALIAÇÃO DO CURSO
Historicamente, a auto-avaliação tem sido reconhecida como um instrumento
necessário para o planejamento e melhoria institucional. O Sistema Nacional de
Avaliação da Educação Superior (SINAES), instituído pela Lei nº 10.861 de 14/04/2004
e regulamentado pela Portaria Ministerial nº 2.051/2004, define como pilares básicos do
processo de avaliação das Instituições de Ensino Superior (IES) a Avaliação
Institucional (AVALIES), a Avaliação dos Cursos de Graduação (ACG) e o Exame
Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE).
A AVALIES apresenta como um dos parâmetros de avaliação a auto-avaliação
institucional, na qual deve ser considerada o nível de congruência entre os princípios
estabelecidos pelo Projeto de Desenvolvimento Institucional (PDI) e a realidade
institucional, a articulação do PDI e Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e o perfil
esperado para os ingressantes e egressos da instituição. Neste sentido, a UFMT instituiu
a Comissão Própria de Avaliação Institucional (CPA), de acordo com a resolução
CONSUNI nº11/2004 de 14 de julho de 2004, que tem como objetivo conduzir o
processo de avaliação interna, definindo a metodologia de trabalho, a coleta e análise
das informações obtidas e a divulgação dos resultados alcançados.
A ACG é um procedimento utilizado pelo MEC para o reconhecimento ou
renovação de reconhecimento dos cursos de graduação, sendo realizada de forma
periódica com o objetivo de cumprir a determinação da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Superior, a fim de garantir a qualidade do ensino oferecido pelas Instituições
de Educação Superior. Os parâmetros de avaliação que compõem a ACG são a
organização didático-pedagógica do curso, o corpo social formado pelos docentes,
discentes e técnicos-administrativos envolvidos com o curso e as instalações físicas
utilizadas no desenvolvimento do curso.
Neste sentido, atendendo aos preceitos definidos pelo SINAES, o PPC do Curso
de Medicina estabelece um Sistema de Auto-avaliação Curricular, definindo critérios
para se avaliar a qualidade de ensino e aprendizagem do curso.
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5.1 SISTEMA DE AUTO-AVALIAÇÃO CURRICULAR DO CURSO
A auto-avaliação do curso é um processo permanente, baseado no princípio da
globalidade e impessoalidade, cujos objetivos principais são:
- identificar os pontos de virtudes e fragilidades do curso, a fim de orientar as correções;
- permitir o acompanhamento da trajetória e desenvolvimento do curso;
- permitir o aperfeiçoamento pessoal e institucional. O processo de auto-avaliação
compreende as seguintes dimensões:
- Avaliação do desempenho docente realizada pelo discente;
- Auto-avaliação docente;
- Avaliação da Infra-estrutura;
- Avaliação do Curso;
- Avaliação da Administração do Curso realizada pelo discente.
A avaliação dos discentes do Curso de Medicina será acompanhada através dos
resultados obtidos no ENADE, não sendo incluído no processo de auto-avaliação do Curso.
O processo da auto-avaliação será realizado por uma Comissão de Avaliação do
Curso de Medicina, composta por docentes e pelo representante discente do curso, que se
responsabilizará pelo planejamento, organização das atividades, sensibilização da
comunidade acadêmica para a importância do processo de avaliação e pela análise e
divulgação dos resultados obtidos. Os membros da Comissão de Avaliação do Curso serão
eleitos entre os docentes do curso de Medicina e homologadospelo Colegiado de Curso, com
mandato de dois anos, podendo ser reconduzidos por mais um período, a critério de seus
pares.

5.2. AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DOCENTE REALIZADA PELO
DISCENTE
A avaliação do desempenho docente será realizada semestralmente, por meio de
software contendo formulário proposto no Projeto Pedagógico do Curso de Medicina. O
preenchimento do formulário pelos alunos, regularmente matriculados nas disciplinas,
obrigatórias e/ou optativas, oferecidas pelo Curso de Medicina da UFMT-Campus de
Sinop, será realizado no laboratório de informática da instituição.
A avaliação docente deverá ser realizada entre a 10ª e 12ª. semanas letiva de
cada semestre e os resultados obtidos serão divulgados à comunidade acadêmica nas
três primeiras semanas letivas do semestre subsequente.
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A Comissão de Avaliação do Curso de Medicina será responsável pela
divulgação do processo para os docentes e discentes, organização e agendamento para
uso do laboratório de informática, conforme a demanda de cada semestre,
acompanhamento dos discentes ao laboratório, instrução para preenchimento do
formulário, compilação e análise dos dados e divulgação dos resultados para os
docentes e discentes do curso.
O relatório final do processo de avaliação de desempenho docente deverá ser
apresentado ao Colegiadode Curso que avaliará o desempenho dos mesmos e, caso
necessário, poderá elaborar propostas de melhoria a serem discutidas individualmente
com cada docente.
Ressaltamos que este processo não apresenta um caráter punitivo ou de
premiação e sim um compromisso de todos na realização de um trabalho efetivo em prol
da qualidade do ensino e na formação dos futuros profissionais médicos desta
instituição.

5.3. AUTO-AVALIAÇÃO DOCENTE E AVALIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA
O Centro Universitário de Sinop - CUS foi criado como parte do Projeto de
Expansão das Universidades Federais, dentro da proposta de interiorização das
instituições de ensino superior e sua estrutura organizacional é baseada em institutos
(Instituto de Ciências da Saúde – ICS, Instituto de Ciências Naturais e Humanas –
ICNHS e Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais – ICAA), que agregam cursos de
áreas afins, não havendo a divisão em departamentos ou faculdades. Atualmente, o CUS
oferece oito cursos de graduação regulares - Agronomia, Enfermagem, Engenharia
Florestal, Medicina Veterinária, Zootecnia, Engenharia Agrícola e Ambiental, Farmácia
e Licenciatura em Ciências Naturais e Matemática com habilitação em Física, Química
e Matemática - e conta com um corpo social de aproximadamente 175 professores, dos
quais 70 compõe o corpo docente do ICS, 46 do ICNHS e 59 do ICAA, 60 técnicosadministrativos e aproximadamente 2.360 discentes.
A infra-estrutura do Campus é constituída de 59 salas de aula, 25 laboratórios,
uma biblioteca e uma sede administrativa. As salas de aula, laboratórios e biblioteca são
de uso comum a todos os cursos, ficando sob a responsabilidade do Supervisor de
Administração e Planejamento do Campus. Esta nova proposta de organização da
instituição tem o objetivo de permitir e facilitar a multidisciplinaridade e
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interdisciplinaridade entre os cursos. Neste sentido, consideramos que a auto-avaliação
docente e a avaliação da infraestrutura são atribuições de cada Instituto e do Campus,
uma vez que os professores e laboratórios não estão lotados no Curso de Medicina e sim
no Instituto/Campus. Assim, é de responsabilidade do Supervisor de Administração e
Planejamento a manutenção das instalações físicas do Campus. Com relação à autoavaliação docente, semestralmente os docentes do CUS realizam o planejamento de suas
atividades de ensino, pesquisa e extensão através do Sistema de Gerenciamento de
Encargos –SGE, que posteriormente é homologado pelos gestores da Instituição
(diretores de institutos).

5.4. AVALIAÇÃO DO CURSO
A avaliação do Curso é um dos atributos da CPA Institucional, na qual é
avaliada a adequação do PPC ao PPI, bem como do PPC as diretrizes nacionais para
cada curso de graduação, e a percepção da qualidade dos cursos de graduação através de
consulta à comunidade. Além disso, o Núcleo Docente Estruturante (NDE) e o
Colegiado de Curso de Medicina têm como função a constante avaliação da estrutura
curricular, visando a sua adequação às diretrizes curriculares mais atuais e às
necessidades de qualificação do profissional médico no mercado de trabalho atual.
Também devem ser consideradas as opiniões e sugestões dos docentes e discentes do
curso, bem como os resultados obtidos através do Sistema de Auto-avaliação Curricular
do Curso e, também, do próprio ENADE.

5.5. AVALIAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO CURSO REALIZADA PELO
DISCENTE
A avaliação da administração do curso envolve a avaliação das atividades do
Coordenador, do Colegiado e dos técnicos-administrativos atuantes no curso em
questão, sendo realizada em formulário próprio e seguindo as mesmas regras de
aplicação definidas para a Avaliação do desempenho docente realizada pelo discente.
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6
SUPORTE PARA O FUNCIONAMENTO DO CURSO
6.1 CORPO DOCENTE
De acordo com o Estatuto da UFMT (artigo 53), o corpo docente é formado
por professores que exerçam, em nível superior, atividades inerentes ao sistema
indissociável de Ensino, Pesquisa e Extensão. Professores integrantes do Quadro
Efetivo da Carreira do Magistério Superior, estruturada em categorias:
a. Professor Auxiliar;
b. Professor Assistente;
c. Professor Adjunto;
d. Professor Associado;
e. Professor Titular.
Os docentes do Curso de Medicina da UFMT/CUS estarão diretamente
envolvidos na construção do conhecimento dos acadêmicos, instrumentalizando-os sob
o ponto de vista técnico-científico e proporcionando situações de reflexão frente às
questões que estes possam vir a enfrentar no futuro profissional. Esta é uma tarefa
extremamente importante, mas igualmente árdua, pois requer um grande compromisso
do docente com a formação dos futuros profissionais, com suas próprias escolhas e com
sua responsabilidade como agente de transformação social, numa realidade nem sempre
conhecida por ele próprio.
Para que possa ser efetivamente um transformador das condições de saúde e da
vida nas regiões de inserção da UFMT/CUS, os docentes precisarão estar
comprometidos

com

o

propósito

desse

projeto

pedagógico,

capacitando-se

frequentemente, promovendo a integração com outros campi da Instituição e com outras
Instituições de Ensino, com as quais possam ser trocadas experiências educacionais, de
extensão e de pesquisa; conhecendo o plano de desenvolvimento institucional (PDI) da
UFMT, tendo uma postura ética e que compreenda como o seu fazer docente pode
modificar e desenvolver a região.
Para o Curso de Medicina serão contratados 60 docentes, entre especialistas,
mestres e doutores de diversas áreas de formação na área das ciências da saúde e
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ciências biológicas. Devido ao caráter formativo multidisciplinar do Curso de Medicina,
os professores do Curso poderão colaborar em outros cursos da UFMT/CUS, não tendo
atuação exclusiva neste curso.
Quadro 17 - Descritivo do Corpo Docente do curso de Medicina – UFMT/CUS
Docente

Titulação

Área de Concentração

Especialista
Doutora
Mestre
Especialista
Especialista
Doutora
Especialista
Especialista
Especialista

11
12
13

Alexandra Secreti Prevedello
Aline Morandi Alessio
Anna Letícia Sant’Anna Yanai
André Vieira da Cruz
Ângela Pasin
Cristina de Sousa Bolina
Daniel Paulo Dallagnol
Douglas Yanai
Eduardo Augusto Dossa
Eveline
Aparecida
Isquierdo
Fonseca de Queiroz
Fabiana Cristina Donofrio
Fábio Coelho Barroso
Francisco Specian Júnior

14
15
16

Gleici Filipetto Segato
Júlio Cezar de Oliveira
Leandro Nazzari

Especialista
Doutor

17

Ludmila
Barbosa
Rodrigues Emerick

Ginecologia e Obstetrícia
Patologia
Pediatria/Neonatologia
Pediatria/Neonatologia
Medicina da Família
Morfologia
Cirurgia Geral
Cirurgia Geral
Medicina da Família
Farmacologia Geral e
Clínica
Microbiologia/Parasitologia
Anestesiologia
Medicina da Família e
Comunidade
Pediatria/Neonatologia
Fisiologia Humana
Radiologia e/ou
Diagnóstico por Imagem
Saúde Pública e
Metodologia Científica
Aplicada à Saúde
Clinica Médica
Clinica Médica
Clinica Médica
Epidemiologia e
Bioestatística
Histologia e Embriologia
Humana
Bioquímica
Medicina da Família
Imunologia
Medicina da Família e
Comunidade
Clinica Médica
Anatomia Geral
Anatomia Geral
Genética Humana e
Biologia Molecular
Anatomia e Fisiologia
Humana
Ginecologia e Obstetrícia

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Doutora
Doutora
Especialista
Especialista

Especialista
Bandeira
Doutora

18
19
20
21

Maiara Isabel Musskopf
Marcelo Carvalho Naves Ribeiro
Marcelo Macedo
Márcia Carolina de Siqueira Paese

Especialista
Especialista
Especialista

22

Marcos Correa Dias

23
24
25
26

Nádia Aléssio Velloso
Nelson Urio
Pamela Alegranci
Paula Zeni Miessa Lawall

Doutora
Especialista
Doutora
Especialista

27
28
29
30

Especialista
Doutor
Doutora
Doutora

31

Paulo Henrique Quintanilha Maciel
Paulo Henrique Matos Alves
Regina de Sousa Bolina Matos
Renata
Azevedo
Melo
L.
Nascimento
Ricardo de Oliveira

32

Walther Esteves Lima

Especialista

Mestre
Doutor

Doutor

Regime de
Trabalho
20h
DE
20h
20h
20h
DE
20h
20h
20h
DE
DE
20h
20h
20h
DE
20h
DE
20h
20h
20h
DE
DE
DE
20h
DE
20h
20h
DE
DE
DE
DE
20h

94

Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Medicina
Universidade Federal de Mato Grosso – Campus Universitário de Sinop – Instituto de Ciências da Saúde (ICS)

6.2 CORPO TÉCNICO ADMINISTRATIVO
O corpo técnico administrativo do Campus de Sinop será composto por diversos
profissionais, de diferentes áreas, de acordo com sua lotação e exercício de função
específica. Estão garantidos a contratação de 30 técnicos para o curso de Medicina.
Quadro 18 - Descritivo do Corpo Técnico Administrativo do ICS/UFMT/CUS
Técnico

1.
2.
3.

Sergilson Costa Garcia
Luciane Raquel Wobeto
Eduardo Ferreira Faria

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Fernando Luiz de Souza
Alexandre Nascimento Faria
Ana Lúcia Vasconcelos
Airton Lima
Lucineide da Silva
Rafael Thiago Marques dos Santos
Marcelo Gava
Kelly Cristina Gomes
Anderson Alves Valle
Eriana Serpa Barreto

14.
15.
16.
17.

Ana Paula Muller
Elaine Cristina Pereira de Almeida
Déborah Giovanna Cantarini
Julia Yumi Muraoka

18.
19.
20.
21.

Jeandson da Silva Carneiro
Caroline Brasiliense Zanini
Lívia Teixeira Oliveira
Morenna Alana Giordani

22. Maycon de Paula Ribeiro Torres
23. Cleberson Lira
24. Neocimar Saraiva Correia
25. Silvio Lopes de Moraes
26. Emerson Maciel Souza
27. Larissa Ludwig

Àrea de Atuação

Contador
Secretaria da direção
Clínica cirúrgica e
anestesiologia
veterinária
Lab. de Reprodução Animal
Lab. de diagnóstico por imagem
Clínica Médica – Hovet
Lab. de Práticas Hospitalares
Lab. de Parasitologia
Lab. de Anatomia Humana
Lab. Análises Clínicas - Hovet
Centro de esterilização - Hovet
Lab. de Microscopia (Farmacologia)
Doenças Infecto Contagiosas, Lab. de
Imunologia e Biologia Molecular.Hovet
Lab. Análises Clínicas
Lab. de microbiologia - Hovet
Lab. Análises Clínicas
Lab. Análises Clínicas (Fisiologia
Humana)
Farmácia do Hovet
Farmácia Clínica
Lab. de Tecnologia de alimentos
Lab. Fisiologia, Histologia, Parasitologia
e Imunologia
Lab. controle de qualidade
Lab. Anatomia animal
Lab. Análises Clínicas (Fisiologia
Humana)
Lab. Análises Clínicas
Técnico laboratório
Apoio administrativo
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6.3 COORDENAÇÃO DO CURSO DE MEDICINA
Com a Lei de Diretrizes e Bases (LDB, Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro 1996),
não mais se exigiu a existência de departamentos no âmbito das instituições de ensino
superior. A maioria das instituições extinguiu-os de suas estruturas organizacionais,
preferindo acolher a ideia de Coordenação de curso e Direções, atribuindo aos novos
setores a responsabilidade pela direção e pelo sucesso dos cursos superiores.
A coordenação do curso de Medicina/CUS possui inúmeras atribuições, sendo
estas descritas em manuais, os quais são publicados periodicamente pela Pró-Reitoria
de Ensino de Graduação Universidade da Federal de Mato Grosso. A Coordenação de
curso é o setor responsável pela gestão e pela qualidade intrínseca do curso, no mais
amplo sentido.
O órgão colegiado deliberativo que representa a Coordenação do curso de
Medicina/CUS é o Colegiado de curso, o qual delibera sobre assuntos pedagógicos
relacionados ao curso. O Colegiado do curso de Medicina/CUS é composto pelo (a)
coordenador (a) de curso (Presidente - eleito), representantes dos docentes (de diversas
áreas, indicados ou eleitos pelos seus pares), além de um representante dos discentes
(eleito). O Colegiado é composto, no mínimo, por cinco e, no máximo, por onze
membros.
Conforme a resolução Consepe nº 29, de 12/09/1994, o mandato dos membros
do Colegiado de curso coincide com o mandado do Coordenador de Ensino de
Graduação: dois anos para a representação docente e um ano para a representação
discente. Ambas as representações podem ser reconduzidas por mais um período. De
acordo com a resolução Consepe nº 29, de 12/09/1994, art. 5º, o Colegiado de curso
reúne-se, ordinariamente, uma vez por mês e, extraordinariamente, sempre que
convocado pelo seu presidente ou pela maioria de seus membros.
6.4. NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE (NDE)
De acordo com a Portaria Nº 01, de 17 de junho de 2010 o NDE é constituído
por membros do corpo docentes, com atribuições acadêmicas de acompanhamento,
atuante no processo de concepção, consolidação e contínua atualização do projeto
pedagógico do curso.
São atribuições do Núcleo Docente Estruturante:
contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso;
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zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades de
ensino constantes no currículo;
indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e
extensão, oriundas de necessidades da graduação, de exigências do mercado de
trabalho e afinadas comas políticas públicas relativas à área de conhecimento do
curso;
zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de
Graduação;
Farão parte do Núcleo professores das áreas profissionalizantes e básicas do
referido curso. Para tanto, os critérios de constituição do NDE deverão ser atendidos da
seguinte forma:
ser constituído por um mínimo de 3 professores pertencentes ao corpo docente
do curso;
ter pelo menos 60% de seus membros com titulação acadêmica obtida em
programas de pós-graduação stricto sensu;
ter todos os membros em regime de trabalho de tempo parcial ou integral, sendo
pelo menos 20% em tempo integral;
assegurar estratégia de renovação parcial dos integrantes do NDE de modo a
assegurar continuidade no processo de acompanhamento do curso.

6.5 COLEGIADO DE CURSO
O colegiado do Curso de Medicina será nomeado por meio de Portaria, com
mandato de dois anos para os docentes e um ano para os discentes a partir da publicação
da Portaria de nomeação.
Órgão consultivo e deliberativo da administração básica, encarregado da
coordenação didática, da elaboração, execução e acompanhamento da política de ensino
do respectivo curso, regulamentado conforme RESOLUÇÃO CONSEPE Nº 29/1994.
Compete ao Colegiado de Curso:
- acompanhar e avaliar os planos e atividades da Coordenação, garantindo a
qualidade do curso;
- aprovar o plano e o calendário anual de atividades do curso propostos pelo
Coordenador;
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- aprovar os planos de ensino das disciplinas do curso;
- aprovar normas complementares para a realização dos internatos, monitorias,
atividades acadêmicas complementares, estudos independentes e monografias;
- sugerir medidas que visem ao desenvolvimento e aperfeiçoamento das atividades
do curso;
- manifestar-se sobre assuntos pertinentes que lhe sejam submetidos pelo Diretor;
- propor e aprovar o projeto pedagógico do curso e a reestruturação da estrutura
curricular sempre que necessário, observadas as Diretrizes Curriculares
estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação;
- deliberar sobre a aceitação de atividades acadêmicas complementares e estudos
independentes para atribuição de créditos ao currículo do acadêmico;
- propor normas complementares a este PPC;
- exercer outras atribuições previstas na legislação e neste PPC.

6.6 INFRA ESTRUTURA FÍSICA E LABORATÓRIOS EXISTENTES
Com o projeto de Expansão da UFMT/Sinop, já foram construídos mais de
7.000 m2, distribuídos em 60 salas de aulas e 25 laboratórios. Este processo teve início
em 2006 e continua avançando até o presente momento.
As salas de aulas têm capacidade para atender turmas com 40, 50 e 100 alunos e
dispõe de cadeiras, quadro de vidro e climatização. Os laboratórios de ensino de
graduação, abaixo discriminados, objetivam atender os diversos cursos de graduação
oferecidos pelo Campus de Sinop e possuem os equipamentos e materiais de
laboratórios adequados às aulas específicas.
- Laboratórios de Informática;
- Laboratório de Microscopia Geral;
- Laboratório de Morfofuncional;
- Laboratório de Embriologia;
- Laboratório de Histologia;
- Laboratório de Práticas Hospitalares.
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6.7 INFRA ESTRUTURA FÍSICA E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS EM
CONSTRUÇÃO E/OU PARA AQUISIÇÃO
Os espaços físicos necessários para o Curso de Medicina compreendem
laboratórios, salas de tutoria, auditórios, sala de professores e bloco administrativo. A
elaboração dos projetos arquitetônicos, hidráulico, rede lógica, elétrico entre outros, foi
encaminhada à Proplan via processo 23108.001965/13-2 e se encontra em construção,
no campus de Sinop.
- Laboratório de microbiologia e imunologia (em construção, bloco farmácia);
- Laboratório de bioquímica e hematologia (em construção – bloco farmácia);
- Laboratório de parasitologia (em construção, bloco farmácia);
- Laboratório morfofuncional (em construção, bloco Acre).
- Laboratório de fisiologia, farmacologia e biofísica (ampliação)
- 07 salas de tutoria (ampliação)
- 02 laboratórios de informática (ampliação)
- 07 salas de aula reclinadas (ampliação)
- 15 salas de professores (ampliação) – capacidade para atender 60 professores
- Bloco administrativo (ampliação)

6.8 RECURSOS DIDÁTICOS
Os recursos audiovisuais atualmente disponíveis para as atividades de aulas,
seminários, palestras e conferências o Campus são: data show, televisores, microscópio
com microcâmera e monitor; além de sistema de som com microfones com e sem fio.

6.9 RECURSOS HUMANOS
Para implantação do curso de Medicina está garantido pelo Ministério da
Educação, a contratação de 60 docentes e 30 servidores técnicos (12 classe E e 18 classe
D), conforme Portaria N° 654, de 11de Dezembro de 2013, publicada no Diário Oficial
da União,no dia 12 de dezembro de 2012, seção 1, página 23.

6.10 TRANSPORTE
O Campus de Sinop conta com 1 micro-ônibus, 1 van e 1 ônibus para transporte
dos alunos para aulas fora do Campus, bem como outros veículos automotores como:
caminhonete, automóvel e trator.
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6.11 BIBLIOTECA
A biblioteca da UFMT/Sinop está instalada numa área total de 600 m2. O acervo
bibliográfico consta de diversas publicações das áreas das Ciências, Biológicas e da
Saúde e de Exatas e, como outras instituições, faz parte do “pool” de universidades que
tem acesso ao Portal de Periódicos da CAPES, o que possibilita aos professores e alunos
consulta via internet das mais importantes publicações.
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FUNDAÇÃO FACULDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE PORTO
ALEGRE. Projeto pedagógico do curso de medicina. Porto Alegre- RS, 2004.
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n.1, 2002.
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APÊNDICE A

EMENTAS

1º SEMESTRE
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CÓDIGO

COMPONENTE CURRICULAR:

Carga horária:

INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA MEDICINA

96 horas

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE:

SIGLA:

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE/MEDICINA

ICS

OBJETIVOS

Apresentar o currículo, seu modelo pedagógico e capacitar o aluno para o aprendizado ativo.
Incentivar hábitos de estudos que pressuponham Pesquisa-Integração-Transdisciplinaridade.
Conhecer a evolução histórica e bases científicas da medicina. Compreender as estruturas anatômicas,
histológicas e funções dos principais componentes celulares. Compreender a interação dos
medicamentos e suas propriedades, bem como seus efeitos no ser humano.

EMENTA

Capacitação para o modelo pedagógico em vigência, conhecimento dos recursos de aprendizagem
disponíveis na UFMT/Sinop. Conhecimento básico introdutório ao curso de medicina. Incentivo aos
hábitos de estudo que pressuponham pesquisa, integração e transdisciplinaridade. Evolução histórica
e bases científicas da medicina. o problema e experimentos científicos. Introdução à Anatomia.
Introdução à Citologia e Histologia. Introdução à Farmacologia. Introdução à Fisiologia.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

.HALL, J. E. GUYTON -Tratado de Fisiologia Médica. 12. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2011.
JUNQUEIRA, L. C.; CARNEIRO, J. Histologia Básica: texto e atlas. 12. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2013.
MOORE; DALLEY. Anatomia Orientada para a clínica. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2011.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BATES, B. Bates - Propedêutica médica. 10. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010.
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CRAIG, C. R.; STITZEL, R. E. Farmacologia Moderna com Aplicações Clínicas. 6. ed. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2005.
GOLAN, D. E. Princípios de Farmacologia a Base Fisiopatológica da Farmacoterapia, 3. ed. Rio
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014.
GORDAN, R. A Assustadora História da Medicina. Rio de Janeiro: Ediouro, 1997.
JUNQUEIRA, L. C.; CARNEIRO, J. Histologia Básica. 11. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2008.
KIERSZENBAUN, A. L. Histologia e Biologia Celular - Uma introdução à Patologia. 3. ed. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2012.
LYIONS, Q. S.; PETRUCELLI, R. J. História da Medicina. São Paulo: Manole, 1997.
MARGOTTA, R. História Ilustrada da Medicina. São Paulo: Manole, 1998.
MOORE. DALLEY. Anatomia orientada para a clínica. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2007.
SBA. Terminologia Anatômica. São Paulo: Manole, 2001.
SOBOTTA. Atlas de Anatomia Humana. 23. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.

CÓDIGO

COMPONENTE CURRICULAR:

Carga horária:

CONCEPÇÃO E FORMAÇÃO DO SER HUMANO

128 horas

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE:

SIGLA:

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE/MEDICINA

ICS

OBJETIVOS

Reconhecer as estruturas anatômicas constituintes do sistema genital masculino: testículo, epidídimo,
canal espermático, próstata, vesículas seminais, pênis. Reconhecer as estruturas anatômicas
constituintes do sistema genital feminino: ovário, tuba uterina, útero, canal cervical, vagina, genitália
externa. Compreender e correlacionar com as respectivas funções à constituição histológica dos
órgãos e estruturas dos sistemas genitais masculino e feminino.
Compreender o ciclo menstrual reprodutivo na mulher. Compreender o processo da gametogênese:
ovogênese e espermatogênese, processo de meiose e mitose. Caracterizar padrões de heranças
monogênicas e cromossômicas (trissomias). Compreender o processo de fertilização, segmentação do
ovo, nidação, gastrulação e dobramento do embrião. Identificar e correlacionar a origem e o destino
dos folhetos embrionários durante a formação do ser humano. Identificar os principais eventos que
caracterizam os períodos embrionário e fetal.
Identificar e compreender o processo embriológico da formação do sistema nervoso. Descrever a
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formação da placenta e membranas fetais. Entender a farmacodinâmica, bem como o uso de métodos
contraceptivos. Estudar os principais fármacos que podem ser utilizados durante a gestação.

EMENTA

Conhecimento sobre a morfologia e fisiologia do sistema genital masculino e feminino.
Gametogênese. Cromossomopatias. Fertilização. Amplitude e significado da concepção.
Desenvolvimento embrionário e fetal. Teratogenia. Ciclo menstrual e reprodutivo. Farmacodinâmica.
Contracepção. Segurança do uso de fármacos na gestação.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

JUNQUEIRA, L. C.; CARNEIRO, J. Histologia Básica: texto e atlas. 12. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2013.
MOORE, K. L. Embriologia clínica. 9. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.
MOORE; DALLEY. Anatomia Orientada para a clínica. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2011.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BEHRMAN, R. E.; KLIEGMAN, R.; JENSON, H. B. Nelson: tratado de pediatria. 18. ed. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2014.
GOLAN, D. E. Princípios de Farmacologia a Base Fisiopatológica da Farmacoterapia. 3. ed, Rio
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014.
GRIFFTHS, A. J. F. et al. Introdução à Genética. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.
HALL, J. E. GUYTON -Tratado de Fisiologia Médica. 12. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2011.
KIERSZENBAUN, A. L. Histologia e Biologia Celular - Uma introdução à Patologia. 3. ed. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2012.
REZENDE FILHO, J. Rezende – Obstetrícia. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1974.
SBA. Terminologia Anatômica. São Paulo: Manole, 2001.
SOBOTTA. Atlas de Anatomia Humana. 23. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.
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CÓDIGO

COMPONENTE CURRICULAR:

Carga horária:

METABOLISMO

128 horas

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE:

SIGLA:

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE/MEDICINA

ICS

OBJETIVOS
Classificar a estrutura das principais classes de biomoléculas, como as proteínas, carboidratos e
lipídeos. Explicar as principais vias metabólicas dos carboidratos, lipídios e compostos nitrogenados e
sua regulação. Analisar as inter-relações das diferentes vias metabólicas e o controle central do
metabolismo. Reconhecer as estruturas anatômicas constituintes do sistema digestivo e glândulas
anexas relacionadas. Compreender as funções e a constituição histológica do sistema digestivo e suas
glândulas anexas. Descrever o processo de digestão dos principais nutrientes da dieta, absorção e
transporte nos diferentes tecidos. Compreender a regulação hormonal do metabolismo. Reconhecer os
principais distúrbios comportamentais alimentares. Estudar os principais fármacos utilizados no
tratamento do Diabetes e da Síndrome Metabólica.
EMENTA
Organelas citoplasmáticas. Morfologia e fisiologia do sistema digestório e endócrino. Estrutura e
catálise enzimática. Transporte celular. Regulação hormonal do metabolismo. Metabolismo de lipídios,
carboidratos, ácidos nucléicos e proteínas. Integração do metabolismo energético. Controle central do
metabolismo. Síndromes metabólicas. Agentes antidiabéticos. Estatinas.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
HALL, J. E. GUYTON - Tratado de Fisiologia Médica. 12. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2011.
JUNQUEIRA, L. C.; CARNEIRO, J. Histologia Básica: texto e atlas. 12. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2013.
MOORE, DALLEY. Anatomia Orientada para a clínica. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2011.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

AIRES, M. M. Fisiologia. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.

107

Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Medicina
Universidade Federal de Mato Grosso – Campus Universitário de Sinop – Instituto de Ciências da Saúde (ICS)

GARDNER, E. D.; GRAY, D.; O’RAHILLY. Anatomia: estudo regional do corpo humano. 4. ed. Rio
de Janeiro: Guanabara Koogan, 1978.
GOLAN, D. E. Princípios de Farmacologia a Base Fisiopatológica da Farmacoterapia. 3. ed, Rio
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014.
JUNQUEIRA, L. C.; CARNEIRO, J. Biologia Celular e Molecular. 9. ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2012.
SBA. Terminologia Anatômica. São Paulo: Manole, 2001.

CÓDIGO

COMPONENTE CURRICULAR:

Carga horária:

HABILIDADES CLÍNICAS E ATITUDES 1

64 horas

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE:

SIGLA:

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE/MEDICINA

ICS

OBJETIVOS
O aluno deve compreender as normas da biossegurança. Reconhecer a importância de uma relação
médico- paciente excelente. Conhecer e compreender o Código de Ética Médica, assim como Bioética.
Demonstrar conhecimentos para realizar uma anamnese completa. Dominar a técnica de lavagem de
mãos. Identificar as fases do exame físico geral e segmentar e reconhecer a importância do seu
aprendizado. Realizar adequadamente exame físico geral/ somatoscopia. Verificar com proficiência os
sinais vitais. Compreender semiologia da dor e semiologia do edema. Reconhecer lesões elementares
da pele. Obter dados antropométricos do adulto.

EMENTA
Normas da biossegurança. utilização de equipamentos de proteção individual. descarte adequado de
materiais perfuro-cortantes, químicos e biológicos. patologias que exigem medidas de
proteção/isolamento e seus tipos. símbolos associados aos riscos. Comunicação verbal e não verbal na
relação médico- paciente. reações do paciente frente às doenças. atitudes adequadas e inadequadas
frente ao paciente. avaliação das próprias emoções frente à diferentes situações. Importância do toque
(contato físico). Código de Ética Médica e Bioética e aplicação na prática médica. Importância da
equipe multiprofissional no atendimento excelente ao paciente. Conhecimentos para realização uma
anamnese completa (queixa principal e duração, história mórbida atual, interrogatório sintomatológico,
antecedentes pessoais fisiológicos e patológicos, antecedentes familiares, condições de vida, cultural e
sócio-econômica). capacidade de observar e ouvir. formulação de perguntas abertas de comunicação
simples. Técnica de lavagem de mãos. Identificação das fases do exame físico geral e segmentar.
Exame físico geral/ somatoscopia (estado geral, fácies, nível de consciência, estado de hidratação,
mucosas, respiração, atitude, postura, movimentos involuntários, biotipo, peso, altura, IMC, panículo
adiposo, musculatura, desenvolvimento físico, pele, fâneros, enfisema subcutâneo, avaliação de
linfonodomegalia, estado de nutrição, veias superficiais, circulação colateral, edema, fala e linguagem
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e marcha). Sinais vitais (frequências cardíaca e respiratória, temperatura axilar, e pressão arterial).
técnica de aferição da pressão arterial. Semiologia da dor e semiologia do edema (características,
fisiopatologias, causas). Lesões elementares da pele. Dados antropométricos do adulto (peso, altura,
IMC e sua classificação, envergadura, distância pubo-vértice e pubo- plantar, circunferência
abdominal, relação cintura-quadril).

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BATES, B. Bates - Propedêutica médica. 10. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010.
HALL, J. E. GUYTON -Tratado de Fisiologia Médica. 12. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2011.
PORTO, C. C. Semiologia Médica. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
AIRES, M. M. Fisiologia. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.
BERNE; LEVY. Fisiologia. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.
JUNQUEIRA, L. C. et al. Biologia Celular e Molecular. 9. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2012.
KIERSZENBAUN, A. L. Histologia e Biologia Celular - Uma introdução à Patologia. 3. ed. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2012.
LA FALCE, T. S. et al. Propedêutica médica da criança ao idoso. 1. ed. São Paulo: Atheneu, 2009.
CÓDIGO

COMPONENTE CURRICULAR:

Carga horária:

INTERAÇÃO COMUNITÁRIA I

64 horas

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE:

SIGLA:

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE/MEDICINA

ICS

OBJETIVOS

Vivenciar diferentes práticas de cuidado em saúde nas Unidades Básicas de Saúde, com base na
observação das condições de vida da população do território, no enfoque da Saúde da Família e nas
disposições legais que orientam o desenvolvimento do Sistema Único de Saúde.
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EMENTA
Introdução à Saúde Coletiva. Histórico das Políticas Públicas de Saúde. Modelos de Atenção à Saúde.
Cidadania e direito à saúde. Direitos humanos. Paradigmas Sanitários. Reforma Sanitária e o Sistema
Único de Saúde (SUS) (Legislação , princípios, processo de implantação, funcionamento e
financiamento). Política Nacional de Atenção Básica. Política Nacional de Promoção da Saúde.
Sistemas de Atenção à Saúde. Habilidades de comunicação e educação voltadas à comunidade.
Introdução do aluno nas rotinas da Atenção Básica como um cenário de prática aliado ao
conhecimento teórico. O médico como agente de saúde inserido no território. Visita domiciliária.
Dimensões humanas e sociais do território: o indivíduo, a família, a comunidade, os equipamentos
sociais, a organização e participação política. Planejamento familiar. Aspectos psicossociais da
gestação. Principais problemas de saúde pública no Brasil e as políticas governamentais. Planejamento
de projeto e desenvolvimento de ações de promoção e proteção à saúde na comunidade e assistência
familiar.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CAMPOS, G. W. et al. Tratado de Saúde Coletiva. 2. ed. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2009.
DEMO, P. Introdução à sociologia: complexidade, intermóduloridade e desigualdade social. São
Paulo: Atlas, 2002.
GONDIM, G. M. M. et al. O território da saúde: a organização do sistema de saúde e a
territorialização. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2008.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ALVES, P. C.; MINAYO, M. C. S. Saúde e doença: um olhar antropológico. Rio de Janeiro: Fiocruz,
1994.
GUSSO, G.; LOPES, J. M. C. Tratado de Medicina de Família e Comunidade, princípios,
formação e prática. São Paulo: Artmed, 2012.
HELMAN, C. G. Cultura, Saúde e Doença. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2003.
MENDES, E. V. As redes de atenção à Saúde. Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde, 2012.
MENDES, E. V. O cuidado das condições crônicas na atenção primária à saúde: o imperativo da
consolidação da estratégia da saúde da família. Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde, 2012.
PEREIRA, M. P. B.; BARCELLOS, C. O Território no Programa de Saúde da Família. Revista
Brasileira de Geografia Médica e da Saúde, v. 2, n. 2, p. 47-55, 2006.
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EMENTAS
2º SEMESTRE
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CÓDIGO

COMPONENTE CURRICULAR:

Carga horária:

LOCOMOÇÃO

128 horas

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE:

SIGLA:

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE/MEDICINA

ICS

OBJETIVOS

Esse módulo tem por objetivo fornecer aos alunos o conhecimento sobre as características
morfofisiológicas relacionadas à locomoção e comparar os conhecimentos básicos com as áreas de
ortopedia, reumatologia, farmacologia e medicina do trabalho. Capacitar o aluno a reconhecer e
diferenciar as principais doenças ósteo-articulares e a conduta frente a essas doenças. Reconhecer a
importância da ergonomia e orientação postural para a prevenção de lesões e doenças ocupacionais e a
importância dos exercícios físicos.

EMENTA
Morfofisiologia dos sistemas ósseo, articular e muscular. Metabolismo do cálcio. Diagnóstico,
prognóstico e condutas nas doenças reumatológicas e problemas ortopédicos. Princípios de radiologia
para o diagnóstico dos problemas reumatológicos e ortopédicos. Tratamento farmacológico dos
distúrbios ósteo-articulares. Ergonomia/Orientação postural. Importância do exercício físico.
Orientações para prevenção de lesões. Doenças ocupacionais (introdução à medicina do trabalho).

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ABBAS, A. K.; LICHTMAN, A. H.; PILLAI, S. Imunologia celular e molecular. 7. ed. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2012.
AIRES, M. M. Fisiologia. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.
BUTLER, P.; MITCHELL, A. W. M.; HEALY, J. C. Anatomia radiológica aplicada. 2. ed. Rio de
Janeiro: Revinter, 2014.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTA R
CHAMPE, P. C.; FERRIER, D. R.; HARVEY, R. A. Bioquímica ilustrada. 4. ed. Porto Alegre:
Artmed, 2009.
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GOLDMAN, L.; SCHAFER, A. I. Cecil Medicina. 24.. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.
GUSMÃO, S. S.; CAMPOS, G. B.; TEIXEIRA, A. L. Exame neurológico: bases anatomofuncionais.
2. ed. Rio de janeiro: Revinter, 2007.
HALL, J. E. Tratado de fisiologia médica. 12. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.
HENEINE, I. F. Biofísica básica. 2. ed. Atheneu, 2010.
JUNQUEIRA, L. C. U.; CARNEIRO, J. Histologia Básica. 10. ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2004.
KOEPPEN, B. M.; STANTON, B. A. Berne & Levy fisiologia. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.
MOORE, K. L.; PERSAUD, T. V. N. Anatomia Orientada para a clínica. 6. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2011.
SADLER, T. W. Langman embriologia médica. 12. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.
SEGURANÇA e medicina do trabalho. 73. ed. São Paulo: Atlas, 2014.
SKARE, T. L. Reumatologia: princípios e prática. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007.
TAKAHASHI, F.; LADEIRA, J. P.; LIMA, A. M. Principais temas em reumatologia para
residência médica. 2. ed. São Paulo: Medcel, 2006.
BELLUSCI, M. S. Doenças profissionais ou do trabalho. 10. ed. São Paulo: Senac, 2008.
BRUNTON, L. L.; CHABNER, B.; KNOLLMANN, B. C. As bases farmacológicas da terapêutica.
12. ed. Porto Alegre: Guanabara Koogan, 2012.
ANTUNES-RODRIGUES, J. Neuroendocrinologia básica e apliada. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2005.

CÓDIGO

COMPONENTE CURRICULAR

Carga horária:

FUNÇÕES BIOLÓGICAS

128 horas

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE:

SIGLA:

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE/MEDICINA

ICS

OBJETIVOS
O módulo tem por objetivo fornecer aos alunos a compreensão acerca dos mecanismos de equilíbrio
corporal e as relações morfofisiológicas, bioquímicas, fisiopatológicas e farmacológicas entre os
sistemas cardiorrespiratório e urinário, bem como, sua relação com o sistema nervoso (autônomo) e os
hormônios tireoidianos.
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EMENTA
Equilíbrio de líquidos corporais. Equilíbrio ácido-básico. Morfologia, fisiologia, bioquímica e
fisiopatologia dos sistemas cardiorrespiratório e renal (endócrino). Sistema nervoso periférico.
Farmacologia do sistema nervoso autônomo. Introdução à farmacologia cardiovascular e renal.
Hormônios tireoidianos. Mineralocorticóides.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BOGLIOLO, L. Bogliolo Patologia. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.
BRUNTON, L. L.; CHABNER, B.; KNOLLMANN, B. C. As bases farmacológicas da terapêutica.
12. ed. Porto Alegre: Guanabara Koogan, 2012.
CHAMPE, P. C.; FERRIER, D. R.; HARVEY, R. A. Bioquímica ilustrada. 4. ed. Porto Alegre:
Artmed, 2009.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
GOLAN, D. E.; TASHJIAN, A. H. Princípios de farmacologia: a base fisiopatológica da
farmacoterapia. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014.
GOLDMAN, L.; SCHAFER, A. I. Cecil Medicina. 24.. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.
HALL, J. E. Tratado de fisiologia médica. 12. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.
JUNQUEIRA, L. C. U.; CARNEIRO, J. Histologia Básica: texto e atlas. 12. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2013.
JUNQUEIRA, L. C. U.; CARNEIRO, J. Histologia Básica. 10. ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2004.
KOEPPEN, B. M.; STANTON, B. A. Berne & Levy fisiologia. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.
MOORE, K. L.; PERSAUD, T. V. N. Embriologia Básica. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.
MOORE, K. L.; PERSAUD, T. V. N. Anatomia Orientada para a clínica. 6. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2011.
SADLER, T. W. Langman embriologia médica. 12. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.
SOBOTTA, J. Sobotta atlas de anatomia humana. 23. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.
CÓDIGO

COMPONENTE CURRICULAR

Carga horária:
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ABRANGÊNCIA DAS AÇÕES DE SAÚDE

80 horas

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE:

SIGLA:

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE/MEDICINA

ICS

OBJETIVOS

O módulo tem por objetivo fornecer aos alunos informações acerca da epidemiologia (analítica e
descritiva) e sua aplicabilidade na área da saúde, bem como, os aspectos relacionados à saúde pública
(sistemas e serviços de saúde). Proporcionar noções básicas de bioestatística e sua relação com a área
da saúde.

EMENTA
Evolução histórica e perspectivas da epidemiologia. Conceitos epidemiológicos e sua aplicabilidade.
Epidemiologia descritiva e analítica. Indicadores de saúde e demográficos. Vigilância em saúde.
História natural da doença e níveis de prevenção. Sistemas nacionais de informação em saúde (doenças
transmissíveis e não transmissíveis). Bioestatística: prevalência, incidência, Odds Ratio, curva de
Gauss e testes estatísticos. Testes diagnósticos. Erros tipo I e tipo II.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ALMEIDA FILHO, N.; BARRETO, M. L. Epidemiologia & saúde: fundamentos, métodos,
aplicações. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.
BONITA, R.; BEAGLEHOLE, R.; KJELLSTRÖM, T. Epidemiologia básica. 2. ed. São Paulo:
Santos, 2010.
CALLEGARI-JACQUES, S. M. Bioestatística: princípios e aplicações. Porto Alegre: Artmed, 2003.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
FLETCHER, R. H.; FLETCHER, S. W. Epidemiologia clínica: elementos essenciais. 4. ed. Porto
Alegre: Artmed, 2006.
GORDIS, L. Epidemiologia. 4. ed. Rio de Janeiro: Revinter, 2010.
KATZ, D. L. Revisão em epidemiologia, bioestatística e medicina preventiva. Rio de Janeiro:
Revinter, 2001.
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MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia científica. 6. ed. São Paulo:
Atlas, 2005.
MEDRONHO, R.. et al. Epidemiologia. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2009.
MINAYO, M. C. S. Desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 12. ed. São Paulo:
Hucitec, 2010.
PEREIRA, M. G. Epidemiologia: teoria e prática. Rio de Janeiro: Guanabara, 1995.
ALMEIDA FILHO, N.; ROUQUAYROL. M. Z. Introdução à epidemiologia. 4. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2006.
CÓDIGO

COMPONENTE CURRICULAR

Carga horária:

HABILIDADES CLÍNICAS E ATITUDES II

64 horas

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE:

SIGLA:

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE/MEDICINA

ICS

OBJETIVOS
Demonstrar conhecimento semiotécnico. Compreender e realizar adequadamente a semiologia da
cabeça e pescoço. Ter noções de exames complementares relacionados a cabeça e pescoço.
Correlacionar anamnese, exame físico e exames complementares às patologias da cabeça e pescoço.
Compreender e realizar adequadamente a semiologia do aparelho locomotor. Ter noções de exames
complementares relacionados ao aparelho locomotor. Correlacionar anamnese, exame físico e exames
complementares às patologias do aparelho locomotor. Conhecer método de medida da glicemia
capilar.

EMENTA
Realização de adequada semiotécnica/ técnicas básicas do exame físico: inspeção, palpação, percussão
e ausculta. Semiologia da cabeça e pescoço, sinais e sintomas relacionados; técnicas semiológicas para
exame de olhos, nariz, seios paranasais, orelhas/ouvidos, boca/orofaringe, identificação do osso hióide,
cartilagem cricóide, cartilagem tireóide, anéis traqueais e glândula tireóide; técnica de palpação da
glândula tireóide; técnica de palpação de linfonodos cervicais; identificação dos vasos do pescoço.
Noções de exames complementares relacionados a cabeça e pescoço. Correlação entre anamnese,
exame físico e exames complementares às patologias da cabeça e pescoço. Semiologia do aparelho
locomotor; sinais e sintomas relacionados; inspeção estática e dinâmica; marcha; mensuração;
mobilidade articular ativa e passiva; avaliação neurovascular; manobras especiais; propedêutica do
ombro; propedêutica do cotovelo; propedêutica da mão e do punho; propedêutica da coluna vertebral;
propedêutica do quadril; propedêutica do joelho; propedêutica do pé e tornozelo. Noções de exames
complementares relacionados ao aparelho locomotor: radiografias, tomografia computadorizada,
ressonância magnética, cintilografia, densitometria óssea, eletroneuromiografia, exames laboratoriais
gerais e específicos relacionados. Correlação entre anamnese, exame físico e exames complementares
às patologias do aparelho locomotor. Método de medida da glicemia capilar.
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BATES, B; BICKLEY, L. S.; SZILAGYI, P. G. Bates propedêutica médica. 10. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2010.
BRAUNWALD, E.; FAUCI, A. S.; HAUSER, S. L.; KASPER, D. L.; LONGO, D. L.; JAMESON, J.
L. Harrison medicina interna. 18. ed. Rio de Janeiro: Mcgraw-Hill: Artmed, 2013.
GADNER, D. G.; SHOBACK, D.; GREENSPAN, F. S. Endocrinologia básica e clínica de
Greenspan. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2013.

BIBLIOGRAFIA COMPLEM ENTAR
GOLDMAN, L.; SCHAFER, A. I. Cecil medicina. 24.. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.
PORTO, C. C. Semiologia médica. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014.
HALL, J. E. Tratado de fisiologia médica. 12. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.
HEBERT, S. K.; BARROS FILHO, T.E.P.; XAVIER, R.; PARDINI Jr., A. G. Ortopedia e
traumatologia: Princípios e prática. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2009.
JUNQUEIRA, L. C.; CARNEIRO, J. Histologia Básica: texto e atlas. 12. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2013.
MOORE, K. L.; PERSAUD, T. V. N. Anatomia orientada para a clínica. 6. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2011.
SOBOTTA, J. Sobotta atlas de anatomia humana. 23. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.
LA FALCE, T. S.; SARAIVA, M. D.; PAGANINI, C. B. L.; PINHEIRO, K. M. K.; FERREIRA, A.
B.; MINANNI, C. A. Propedêutica médica da criança ao idoso. São Paulo: Atheneu, 2009.
SCHUMACHER JR., H. R. Primer on the rheumatic diseases. 10. ed. Atlanta: Arthritis Foundation,
1993.

CÓDIGO

COMPONENTE CURRICULAR

Carga horária:

INTERAÇÃO COMUNITÁRIA II

64 horas

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE:

SIGLA:

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE/MEDICINA

ICS
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OBJETIVOS

Conhecer as relações entre a saúde e a organização social, reconhecer as contribuições das medidas de
saúde coletiva e indicadores de saúde pública para a compreensão dos processos da saúde e da doença.
Reconhecer as ações de prevenção e educação em saúde na sociedade atual com seus novos processo
de adoecimento e compreender a abordagem biopsicossocial e relações étnico-raciais.

EMENTA
Dimensões do grupo social no território: classe social, gênero, geração e etnia. Interação médico
usuário e as relações étnico-raciais. Educação em saúde. Interação médico e comunidades tradicionais
da macrorregião de Sinop – MT. Pesquisas nacionais de relevância na área de saúde. Perfil
sociodemográfico, epidemiológico e situação de saúde em nível nacional e regional. Perfil
epidemiológico como base para o planejamento das ações em saúde. Uso da epidemiologia no
planejamento e avaliação de serviços de saúde. Aspectos sociais, econômicos e políticos da
formulação e aplicação do método epidemiológico. Planejamento em saúde: estudo das políticas
públicas de saúde. Gestão da qualidade em serviço. Avaliação de serviços de saúde. Planejamento de
projeto e desenvolvimento de ações de promoção e proteção à saúde na comunidade e assistência
familiar. Percepção acerca da importância das síndromes metabólicas como processo novo dentro do
desenvolvimento da sociedade atual e ações de prevenção e educação para a melhoria da qualidade de
vida da comunidade assistida.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
GUSSO, G.; LOPES, J. M. C. Tratado de Medicina de Família e Comunidade, princípios,
formação e prática. São Paulo: Artmed, 2012.
CAMPOS, G. W.; MINAYO, M. C.; AKERMAN, M. C.; DRUMOND JUNIOR, M.; CARVALHO,
Y. M. Tratado de Saúde Coletiva. 2. ed. São Paulo/ Rio de Janeiro: Hucitec/Fiocruz, 2009.
CANESQUI, A. M. Dilemas e desafios das ciências sociais na saúde coletiva. Säo Paulo:
HUCITEC, 1995.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ALVES, P. C.; MINAYO, M. C. S. Saúde e doença: um olhar antropológico. Rio de Janeiro:
FIOCRUZ, 1994.
DEMO, P. Introdução à sociologia: complexidade, interdisciplinaridade e desigualdade social. São
Paulo: Atlas, 2002.
GONDIM, G. M. M.; MONKEN, M.; ROJAS, L. I.; BARCELLOS, C.; PEITER, P.; NAVARRO, M.;
et al. O território da saúde: a organização do sistema de saúde e a territorialização. In: MIRANDA, A.
C.; BARCELLOS C.; MOREIRA J. C.; MONKEN, M.; organizadores. Território, saúde e ambiente.
Rio de Janeiro: Fiocruz, p. 237-55, 2008.
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PAIM, J. S. Políticas de saúde no brasil. In: ROUQUAYROL, M. Z.; ALMEIDA FILHO, N.
Epidemiologia e saúde. 6. ed. Rio de Janeiro: MEDSI - Guanabara Koogan, 2003.
PEREIRA, M. P. B.; BARCELLOS, C. O Território no Programa de Saúde da Família. HYGEIA,
Revista Brasileira de Geografia Médica e da Saúde, v. 2, n. 2, p. 47-55, 2006.
ROSA, W. A. G.; LABATE, R. C. Programa Saúde da Família: a construção de um novo modelo de
assistência. Rev Latino-am Enfermagem, v. 13, n. 6, p. 1027-1034, 2005.
HELMAN, C. G. Cultura, Saúde e Doença. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2003.
MENDES, E. V. As redes de atenção à Saúde. Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde, 2012.
MENDES, E. V. O cuidado das condições crônicas na atenção primária à saúde: o imperativo da
consolidação da estratégia da saúde da família. Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde, 2012.
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EMENTAS
3º SEMESTRE
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CÓDIGO

COMPONENTE CURRICULAR

Carga horária:

PROLIFERAÇÃO CELULAR

80 horas

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE:
INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE/MEDICINA

SIGLA:
ICS

OBJETIVOS
Proporcionar conhecimentos das áreas de genética e patologia como fundamentos para a compreensão
do processo de proliferação celular na formação do câncer. Compreender conceitos de imunologia que
estão envolvidos na resposta imune aos tumores. Conhecer os antineoplásicos e imunossupressores
utilizados no tratamento de pacientes oncológicos. Compreender as manifestações físicas e emocionais
do câncer. Compreender métodos de diagnósticos, estadiamento e prognóstico do câncer.

EMENTA
Bases moleculares e genéticas do ciclo celular e da transformação neoplásica. Apoptose e metaplasia.
Introdução à neoplasia. Resposta imune do hospedeiro aos tumores. Visão geral dos antígenos
tumorais. Manifestações físicas e emocionais do câncer. Fundamentos do diagnóstico, estadiamento,
tratamento e prognóstico do câncer.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
HARRISON, T. R. Harrison – Medicina Interna. 15. ed. Rio de Janeiro: Mc Graw-Hill, 2002.
KIERSZENBAUM, A. L.; ABRAHAM, L.; TRES, L. L. Histologia e Biologia Celular: uma
introdução à Patologia. 3. ed. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, 2012.
KUMAR, V. et al. Robbins e Cotran Patologia: bases patológicas das doenças. 8. ed. Rio de Janeiro,
RJ: Elsevier, 2010. 1480 p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ABBAS, A. K.; LICHTMAN, A. H.; PILLAI, S. Imunologia Celular e Molecular. 7. ed. Rio de
Janeiro, RJ: Elsevier, 2012. 545 p.
BEHRMAN, R. E.; KLIEGMAN, R. M.; JENSON, H. B.; STANTON, B. F. Nelson Tratado de
Pediatria. 18. ed. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, 2009. 3568 p.

121

Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Medicina
Universidade Federal de Mato Grosso – Campus Universitário de Sinop – Instituto de Ciências da Saúde (ICS)

BEREK, J. S.; Novak, E. R. Berek & Novac Tratado de Ginecologia. 15. ed. Rio de Janeiro, RJ:
Guanabara Koogan, 2014.
BOGLIOLO, L. Bogliolo Patologia. 8. ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, 2011.
BRUNTON, L. L.; CHABNER, B.; KNOLLMANN, B.C. As Bases Farmacológicas da Terapêutica.
12. ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, 2012.
GOLAN, D. E.; TASHJIAN, A. H. Princípios de Farmacologia a Base Fisiopatológica da
Farmacoterapia. 3. ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, 2014.
LOPES, A. C. Tratado de Clínica Médica. 2. ed. São Paulo, SP: Roca, 2009. 3 v. 5504 p.
LORENZI, T. F. Manual de Hematologia. 4. ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, 2006.
NUSSBAUM, R. L.; MCLNNES, R. R.; WILLARD, H. F. Thompson e Thompson Genética
Médica. 7. ed. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, 2008. 640 p.
PRANDO, A.; MOREIRA, F. A. Fundamentos de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. Rio de
Janeiro, RJ: Elsevier, 2007. 832 p.
SILVA, P. Farmacologia. 8. ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, 2010. 1352 p.
SABISTON, D. C.; TOWNSEND, C. M. Sabiston Tratado de Cirurgia. 15. ed. Rio de Janeiro, RJ:
Elsevier, 2015.

CÓDIGO

COMPONENTE CURRICULAR

Carga horária:

MECANISMOS DA AGRESSÃO E DEFESA

128h

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE:
INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE/MEDICINA

SIGLA:
ICS

OBJETIVOS
Propiciar conhecimentos das áreas básicas como fundamentos para compreensão do processo
saúde-doença. Compreender os principais agentes etiológicos envolvidos no processo saúdedoença. Descrever a relação parasita-hospedeiro e os processos de defesa e imunidade.
Compreender os aspectos imunológicos no processo saúde-doença.
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EMENTA
Imunidade natural. Imunidade celular e humoral. Apresentação de antígeno. Sistema Complemento.
Mecanismos de hipersensibilidade. Tolerância imunológica. Autoimunidade. Complexo de
Histocompatibilidade Principal. Conceitos de infecção e doença. Principais agentes microbianos de
interesse médico. Mecanismos de patogenicidade. Antimicrobianos. Morfofisiologia do sistema
linfático/imunológico.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ABBAS, A. K.; LICHTMAN, A. H.; SHIV, P. Imunologia básica. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, 2013.
KONEMAN, E. W. Diagnóstico Microbiológico: Texto e Atlas Colorido. 6. ed. Rio de Janeiro, RJ:
Guanabara Koogan, 2008.
REY, L. Bases da Parasitologia. 3. ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, 2010.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
FERREIRA, W. A.; MORAES, S. L. Diagnóstico Laboratorial das Principais Doenças Infecciosas
e Autoimunes: correlações clínico-laboratoriais. 3. ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, 2013.
HALL, J. E. GUYTON - Tratado de Fisiologia Médica. 12. ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara
Koogan, 2011.
JUNQUEIRA, L. C.; CARNEIRO, J. Histologia Básica. 11. ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara
Koogan, 2008.
MOORE, DALLEY. Anatomia Orientada para a clínica. 6ª ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara
Koogan, 2011.
MURPHY, K.; TRAVERS, P.; WALPORT, M. Imunobiologia de Janeway. 7. ed. Porto Alegre, RS:
Artmed, 2010.
MURRAY, P. R. Microbiologia médica. 4. ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, 2004.
NEVES, D. P. Parasitologia humana. 12. ed. São Paulo, SP: Atheneu, 2011.
ROITT, I. M.; DELVES, P. J. Fundamentos de imunologia. 10. ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara
Koogan, 2004.
SANTOS, N. S. O.; ROMANOS, M. T. V.; WIGG, M. D. Introdução à Virologia Humana. 2. ed.
Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, 2013.
TORTORA, G. J.; FUNKE, B. R.; CASE, C. L. Microbiologia. 10. ed. Porto Alegre, RS: Artmed,

123

Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Medicina
Universidade Federal de Mato Grosso – Campus Universitário de Sinop – Instituto de Ciências da Saúde (ICS)

2012.
TRABULSI, L. R.; ALTERTHUM, F. Microbiologia. 5. ed. São Paulo, SP: Atheneu, 2008.
VERONESI, R.; FOCACCIA, R. Veronesi: Tratado de infectologia. 3. ed. São Paulo, SP: Atheneu,
2006.

CÓDIGO

COMPONENTE CURRICULAR

Carga horária:

PERCEPÇÃO, CONSCIÊNCIA E EMOÇÃO

112horas

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE:

SIGLA:

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE/MEDICINA

ICS

OBJETIVOS
Fornecer uma visão geral da neuroanatomia, neurofisiologia, embriologia e histologia e da
farmacologia do Sistema Nervoso Central. Fornecer a compreensão geral da mielinização, do sistema
límbico e da plasticidade cerebral. Desenvolver aprendizagem acerca das consequências do déficit
neurológico e a correlação anátomo-clínica. Fornecer o entendimento da fisiologia dos sentidos
especiais (audição, visão e sentidos químicos). Fornecer o a compreensão geral dos colírios e soluções
otológicas.

EMENTA
Neuroanatomia e neurofisiologia. Embriologia e histologia do SNC. Mielinização. Sistema límbico.
Consequências geradas pelo déficit neurológico e perda de função. Correlação anátomo-clínica.
Plasticidade cerebral. Farmacologia do SNC. Fisiologia da audição, visão e sentidos químicos. Colírios
e soluções otológicas.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
AIRES, M. M. Fisiologia. 4. ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, 2012.
GOLAN, D. E.; TASHJIAN, A. H. Princípios de Farmacologia a Base Fisiopatológica da
Farmacoterapia. 3. ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, 2014.
MOORE, K. L.; PERSAUD, T. V. N. Anatomia Orientada para a clínica. 8. ed. Rio de Janeiro, RJ:
Guanabara Koogan, 2012.
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
.BERNE. LEVY Fisiologia. 6. ed. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, 2009.
CRAIG, C. R.; STITZEL, R. E. Farmacologia Moderna com Aplicações Clínicas. 6. ed. Rio de
Janeiro, RJ: Guanabara Koogan. 2005.
GUYTON, A. C.; HALL, J. E. Tratado de Fisiologia Médica. 12. ed. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier,
2011.
GOLDMAN, E. E.; SCHAFER, A. I. Cecil – Tratado de Medicina Interna. 24. ed. Rio de Janeiro,
RJ: Elsevier, 2014.
HARRISON, T. R. Harrison – Medicina Interna. 15. ed. Rio de Janeiro, RJ: Mc Graw-Hill, 2002.
MACHADO. Neuroanatomia funcional. 3. ed. São Paulo, SP: Atheneu, 2013.
SILVA, P. Farmacologia. 8. ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, 2010. 1352 p.
SILVERTHON, D. U. Fisiologia humana: uma abordagem integrada. Barueri, SP: Manole, 2003.

CÓDIGO

COMPONENTE CURRICULAR

Carga horária:

HABILIDADES CLÍNICAS E ATITUDES III

96 horas

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE:

SIGLA:

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE/MEDICINA

ICS

OBJETIVOS
Compreender e realizar adequadamente a semiologia do aparelho respiratório. Ter noções de exames
complementares relacionados ao aparelho respiratório. Correlacionar anamnese, exame físico e exames
complementares às patologias do aparelho respiratório. Compreender a semiologia do aparelho
cardiovascular. Ter noções de exames complementares relacionados ao aparelho cardiovascular.
Correlacionar anamnese, exame físico e exames complementares às patologias do aparelho
cardiovascular.
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EMENTA
Semiologia do aparelho respiratório, sinais e sintomas relacionados. linhas verticais e horizontais do
tórax e as regiões do tórax. ritmos e tipos respiratórios. inspeção estática e dinâmica do tórax. palpação
torácica (exame da parede torácica, sensibilidade, elasticidade, expansibilidade, frêmitos tóraco-vocal,
pleural e brônquico). percussão (som claro pulmonar, som timpânico, som maciço, som submaciço).
ausculta (sons respiratórios normais- som traqueal ou brônquico, som broncovesicular e murmurio
vesicular, ruídos adventícios- estertores, roncos, sibilos, estridor, sopros tubário e pleural, atrito
pleural, ausculta da voz- ressonância vocal, broncofonia, pectorilóquia fônica e afônica e egofonia).
Noções de exames complementares relacionados ao aparelho respiratório: radiografias,
ultrassonografia torácica, tomografia computadorizada, espirometria, broncoscopia, exames
laboratoriais gerais e específicos relacionados. Correlação entre anamnese, exame físico e exames
complementares às patologias do aparelho respiratório. Semiologia do aparelho cardiovascular, sinais
e sintomas relacionados. inspeção e palpação (limites do precórdio, abaulamento, ictus cordis,
batimentos ou movimentos, frêmito cardiovascular). ausculta (focos da ausculta, semiotécnica, bulhas,
ritmos e frequência, cliques e estalidos, ruídos de atrito, sopros cardíacos- classificação e
caracterização). Exame da aorta e vasos do pescoço. Palpação de pulsos arteriais. Noções de exames
complementares relacionados ao aparelho cardiovascular: eletrocardiograma, ecocardiograma, teste
ergométrico, angiotomografia coronariana, MAPA, exames laboratoriais. Correlação anamnese, exame
físico e exames complementares às patologias do aparelho cardiovascular.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
PORTO, C. C. Semiologia Médica. 7. ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, 2014.
BATES, B. Bates - Propedêutica médica. 10. ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, 2010.
GOLDMAN, L. Cecil: Tratado de medicina interna. 23. ed. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, 2009. 2 v.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
KASPER, D. L. Harrison medicina interna. 18. ed. Rio de Janeiro, RJ: Mcgraw-Hill, 2013. 2 v.
CONDE, M. B.; SOUZA, G. R. R. M. Pneumologia e Tisiologia: uma abordagem prática. 1. ed. Rio
de Janeiro, RJ: Atheneu, 2009.
STEFANINI, E.; KASINSKI, N.; CARVALHO A. C. Guia de cardiologia. 2. ed. Barueri, SP:
Manole, 2009.
MOORE, DALLEY. Anatomia Orientada para a clínica. 6. ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara
Koogan, 2011.
JUNQUEIRA, L. C.; CARNEIRO, J. Histologia Básica: texto e atlas. 12. ed. Rio de Janeiro, RJ:
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Guanabara Koogan, 2013.
HALL, J. E. Guyton - Tratado de Fisiologia Médica. 12. ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan,
2011.
SOBOTTA. Atlas de Anatomia Humana - 3 Vols. 23. ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan,
2012.

CÓDIGO

COMPONENTE CURRICULAR

Carga horária:

INTERAÇÃO COMUNITÁRIA III

64 horas

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE:

SIGLA:

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE/MEDICINA

ICS

OBJETIVOS

Desenvolver aprendizagem em serviço de Atenção Primária em Saúde com ênfase no conhecimento
acerca das neoplasias e distúrbios neurológicos frequentes na atenção primária. Vivenciar ações de
prevenção, diagnóstico precoce, tratamento e recuperação do indivíduo, família e comunidade.

EMENTA
Epidemiologia das doenças infecto parasitárias e neoplasias em nível nacional e regional e políticas
públicas relacionadas. Conhecimento das principais doenças infecciosas e parasitárias e neoplasias
benignas e malignas na população adulta no âmbito da atenção primária. realização de ações de saúde
visando estratégias para a prevenção, diagnóstico precoce e acompanhamento dos usuários na atenção
primária. Distúrbios neurológicos frequentes na atenção primária. Planejamento de projeto e
desenvolvimento de ações de promoção e proteção à saúde na comunidade e assistência familiar.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BRASIL. Ministério da Saúde. Agenda de Compromissos com a Atenção Integral à Saúde da
Criança. Área técnica, Ministério da Saúde, Brasília-DF, 2004.
________________________ . Manual Pré-Natal e Puerpério. Área Técnica da Saúde da Mulher.
Ministério da saúde. Caderno n 5. Brasília, 2006.
________________________ . Saúde da Criança: Nutrição infantil- Aleitamento Materno e
Complementar. Caderno de atenção Básica, n23. Brasília, 2009.
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
LOPES, W.; GUARIENTO. Medicina ambulatorial. São Paulo, SP: Atheneu, 2006.
CANESQUI, A. M. Dilemas e desafios das ciências sociais na saúde coletiva. Rio de Janeiro, RJ:
ABRASCO, 1995.
GUSSO, G.; LOPES, J. M. C. Tratado de Medicina de Família e Comunidade, princípios,
formação e prática. Porto Alegre, RS: Artmed, 2012.
HELMAN, C. G. Cultura, Saúde e Doença. 5. ed. Porto Alegre, RS: Artmed, 2009. 431 p.
LUNA, R. L.; SABRA, A. Medicina da família: saúde do adulto e do idoso. Rio de Janeiro, RJ:
Guanabara Koogan, 2006.
MAZZOLI, U. O. Direitos Humanos, Constituição e os Tratados Internacionais. São Paulo, SP:
Juarez de Oliveira, 2002.
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EMENTAS

4º SEMESTRE

129

Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Medicina
Universidade Federal de Mato Grosso – Campus Universitário de Sinop – Instituto de Ciências da Saúde (ICS)

CÓDIGO

COMPONENTE CURRICULAR

Carga horária:

FEBRE, INFLAMAÇÃO E INFECÇÃO

96 horas

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE:

SIGLA:

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE/MEDICINA

ICS

OBJETIVOS

Compreender os mecanismos de termorregulação. Correlacionar febre com processos inflamatórios,
infecciosos e não infecciosas. Obter conhecimentos relacionados à fisiopatologia, diagnóstico e
tratamento frente às patologias mais comuns na infância.

EMENTA

Mecanismos da termorregulação. Reações inflamatórias, infecciosas e não infecciosas (doenças
prevalentes na infância). Vínculos entre febre, inflamação e infecção. Anti-inflamatório e antipirético.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BICKLEY, L. S.; SZILAGYL, P. G. Bates propedêutica médica. 10. ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2010.
BRASILEIRO FILHO, G. Bogliolo patologia. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan, 2011.
BRAUNWALD, E.; FAUCI, A. S. Harrison medicina interna. 15. ed. Porto Alegre: McGraw-Hill,
2002.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

GOLAN, D. E.; TASHJIAN, A. H. Princípios de farmacologia a base fisiopatológica da
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farmacoterapia. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014.
GOLDMAN, L.; SCHAFER, A. I. Cecil tratado de medicina interna. 24. ed. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2014.
GUYTON, A. C.; HALL, J. E. Tratado de fisiologia médica. 12. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.
KIERSZENBAUM, A. L.; ABRAHAM L.; TRES, L. L. Histologia e biologia celular: uma
introdução à patologia. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.
KLIEGMAN, R. M. et al. Nelson tratado de pediatria. 18. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 2 v.
KUMAR, V. Robbins & Cotran patologia: bases patológicas das doenças. 8. ed. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2010.
LOPES, A. C. Tratado de clínica médica. 2. ed. São Paulo: Roca, 2009. 3 v.
ERICHSEN, E. S. et al. Medicina laboratorial para o clínico. Belo Horizonte: Coopmed, 2009.
HAMERSCHLAK, N. Manual de hematologia. São Paulo: Manole, 2010.
LOPEZ, M.; LAURENTYS-MEDEIROS, J. Semiologia médica: as bases do diagnóstico clínico. 5.
ed. Rio de Janeiro: Revinter, 2004.
NELSON, R.; NETTO JR., N. R. Urologia prática, 5. ed. São Paulo: Roca, 2007.
PRANDO, A.; MOREIRA, F. A. Fundamentos de radiologia e diagnóstico por imagem. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2007.
SILVA, P. Farmacologia. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan, 2010.
TOWNSEND, C. M. et al. Sabiston tratado de cirurgia. 18. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 2 v.
VERONESI, R.; FOCACCIA, R. Tratado de infectologia de Veronesi e Focaccia. 4. ed. São Paulo:
Atheneu, 2009.

CÓDIGO

COMPONENTE CURRICULAR

Carga horária:

AMBIENTE E SAÚDE

96 horas

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE:
INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE/MEDICINA

SIGLA:
ICS

OBJETIVOS
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Conhecer o agente etiológico, ciclo biológico, diagnóstico, epidemiologia, e as principais medidas de
controle e prevenção das doenças parasitárias. Conhecer as principais micoses e viroses de interesse
médico. Compreender as medidas de prevenção e tratamento por acidentes com animais peçonhentos.
Caracterizar os agentes responsáveis pela intoxicação exógena. Conhecer as principais doenças
veiculadas pela água e as doenças respiratórias oriundas da poluição. Compreender a importância do
meio ambiente para a manutenção do ciclo em doenças endêmicas. Determinar os fármacos utilizados
no tratamento de distúrbios originados do ambiente.

EMENTA
Malária, doença de Chagas, leishmaniose e toxoplasmose. Principais helmintos, micoses e viroses de
importância médica. Micobactérias. Noções de saneamento básico. Doenças veiculadas pela água.
Agrotóxicos. Doenças respiratórias e oriundas da poluição. Acidentes por animais peçonhentos.
Determinantes ambientais de saúde. Fármacos utilizados no tratamento de distúrbios originados do
ambiente. Intoxicação exógena.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ABBAS, A. K.; LICHTMAN, A. H.; PILLAI, S. Imunologia celular e molecular. 7. ed. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2012.
BRASILEIRO FILHO, G. Bogliolo patologia. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan, 2011.
BRAUNWALD, E.; FAUCI, A. S. Harrison medicina interna. 15. ed. Porto Alegre: McGraw-Hill,
2002.

BIBLIOGRAFIA COMPLEME NTAR

BRUNTON, L. L.; CHABNER, B.; KNOLLMANN, B. C. As bases farmacológicas da terapêutica
de Goodman & Gilman. 12. ed. Porto Alegre: McGraw-Hill, 2012.
FERREIRA, W. A.; MORAES, S.L. Diagnóstico laboratorial das principais doenças infecciosas e
autoimunes: correlações clínico-laboratoriais. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.
GOLAN, D. E.; TASHJIAN, A. H. Princípios de farmacologia a base fisiopatológica da
farmacoterapia. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014.
KONEMAN, E. W. Diagnóstico microbiológico: texto e atlas colorido. 6. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2008.
NEVES, D. P. Parasitologia humana. 12. ed. São Paulo: Atheneu, 2011.
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PEREIRA, M. G. Epidemiologia: teoria e prática. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1995.
REY, L. Bases da parasitologia. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010.
SANTOS, N. S. O.; ROMANOS, M. T. V.; WIGG, M. D. Introdução à virologia humana. 2. ed. Rio
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.
SILVA, P. Farmacologia. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan, 2010.
TORTORA, G. J.; FUNKE, B. R.; CASE, C. L. Microbiologia. 10. ed. Porto Alegre: Artmed, 2012.
TRABULSI, L. R.; ALTERTHUM, F. Microbiologia. 5. ed. São Paulo: Atheneu, 2008.
VERONESI, R.; FOCACCIA, R. Veronesi tratado de infectologia. 3. ed. São Paulo: Atheneu, 2005.
2 v.

CÓDIGO

COMPONENTE CURRICULAR

Carga horária:

SAÚDE DA CRIANÇA I

128 horas

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE:

SIGLA:

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE/MEDICINA

ICS

OBJETIVOS
Capacitar o aluno a classificar o recém-nascido de acordo com peso, idade gestacional e critérios de
risco, a obter noções de atendimentos em sala de parto e manobras de reanimação neonatal. Conhecer
os problemas mais comuns no período neonatal: prematuridade, icterícia, sepse, distúrbios
respiratórios, convulsões. Compreender a importância do alojamento conjunto e do atendimento de
puericultura. Conhecer as fases do crescimento e do desenvolvimento infantil (somático e
neuropsicomotor). Definir quadros de desnutrição e obesidade na infância. Conhecer o calendário
vacinal e a importância das vacinas. Reconhecer a síndrome dos maus tratos e saber orientar sobre a
prevenção de acidentes na infância. Demonstrar conhecimentos sobre saúde mental.
EMENTA
Cuidados primários na infância, Políticas de Saúde da criança e sistemas de vigilância de Risco em
pediatria. Neonatologia: classificações do Recém nato (RN), avaliação do RN de baixo e de alto risco,
Reanimação neonatal, alojamento conjunto, prematuridade, doenças frequentes do RN, distúrbios
respiratórios do RN, convulsões no período neonatal, métodos de diagnóstico precoce no RN. cuidados
perinatais e puericultura. Crescimento e desenvolvimento. Alimentação nas diferentes fases da infância
e distúrbios nutricionais. Imunização e doenças prevalentes da infância. Síndrome dos maus tratos e
saúde mental. Anamnese pediátrica ampliada. Prevenção de acidentes. Atendimento ambulatorial em
pediatria.
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ABBAS, A. K.; LICHTMAN, A. H.; PILLAI, S. Imunologia celular e molecular. 7. ed. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2012.
BRAUNWALD, E.; FAUCI, A. S. Harrison medicina interna. 15. ed. Porto Alegre: McGraw-Hill,
2002.
BRUNTON, L. L.; CHABNER, B.; KNOLLMANN, B. C. As bases farmacológicas da terapêutica
de Goodman & Gilman. 12. ed. Porto Alegre: McGraw-Hill, 2012.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
GOLAN, D. E.; TASHJIAN, A. H. Princípios de farmacologia a base fisiopatológica da
farmacoterapia. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014.
GUYTON, A. C.; HALL, J. E. Tratado de fisiologia médica. 12. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.
KLIEGMAN, R. M. et al. Nelson tratado de pediatria. 18. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.
MOORE, K. L.; DALLEY, A. F.; AGUR, A. M. R. Anatomia orientada para a clínica. 6. ed. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.
PEREIRA, M. G. Epidemiologia: teoria e prática. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1995.
PORTO, C. C. Exame clínico: bases para prática médica. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2009.
RANG, H. P.; DALE, M. M.; RITTER, J. M. Farmacologia. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.
SILVA, P. Farmacologia. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan, 2010.
VERONESI, R.; FOCACCIA, R. Tratado de infectologia de Veronesi e Focaccia. 4. ed. São Paulo:
Atheneu, 2009.

CÓDIGO

COMPONENTE CURRICULAR

Carga horária:

HABILIDADES CLÍNICAS E ATITUDES IV

96 horas

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE:
INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE/MEDICINA

SIGLA:
ICS
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OBJETIVOS
Compreender a semiologia do abdome e trato gastrintestinal. Ter noções de exames complementares
relacionados ao abdome e trato gastrintestinal. Correlacionar anamnese, exame físico e exames
complementares às patologias do abdome e trato gastrintestinal. Reconhecer as etapas da infância.
Identificar as particularidades da anamnese pediátrica. Compreender a semiologia da criança e do
adolescente. Adquirir proficiência inicial no atendimento ao recém- nascido em sala de parto. Realizar
adequadamente o exame físico do recém- nascido, e do lactente ao escolar. Avaliar o desenvolvimento
neuropsicomotor da criança. Identificar particularidades da anamnese do adolescente. Realizar
adequadamente o exame físico do adolescente. Conhecer os estágios puberais de Tanner.

EMENTA
Semiologia do abdome e trato gastrintestinal, sinais e sintomas relacionados. Limites abdominais.
Inspeção do abdome, ausculta abdominal. percussão abdominal. Propedêutica do esôfago, estômago e
intestino delgado. Propedêutica do apêndice, cólon, reto e ânus. Propedêutica do pâncreas.
Propedêutica do fígado, vesícula biliar e baço. Propedêutica da parede e cavidade abdominal. Noções
de exames complementares relacionados ao abdome e trato gastrintestinal: radiografias,
ultrassonografias, tomografia computadorizada, arteriografia, endoscopia digestiva alta, colonoscopia,
manometria, pHmetria, colangiopancreatografia endoscópica retrógada, colangiopancreatografia por
ressonância magnética, colangioressonância e exames laboratoriais gerais e específicos relacionados.
Correlação entre anamnese, exame físico e exames complementares às patologias do abdome e trato
gastrintestinal. Etapas da infância. Particularidades da anamnese pediátrica. Semiologia da criança e do
adolescente. Exame físico do recém- nascido (antropometria- perímetro cefálico, perímetro torácico,
perímetro abdominal, peso, estatura. exame físico geral, exame neurológico e reflexos do recémnascido). Proficiência inicial no atendimento ao recém- nascido em sala de parto (escala de Apgar,
avaliação da idade gestacional pelos métodos de Capurro, Parkim e New- Ballard). Exame físico do
lactente ao escolar. Avaliação do desenvolvimento neuropsicomotor da criança. Puericultura.
Particularidades da anamnese do adolescente. Exame físico do adolescente. Estágios puberais de
Tanner.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BEHRMAN, R. E. et al. Nelson: tratado de pediatria. 19. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.
BICKLEY, L. S.; SZILAGYL, P. G. Bates propedêutica médica. 10. ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2010.
GOLDMAN, L.; AUSIELLO, D. A. Cecil tratado de medicina interna. 23. ed. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2009. 2 v.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
GUYTON, A. C.; HALL, J. E. Tratado de fisiologia médica. 12. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.
JUNQUEIRA, L. C.; CARNEIRO, J. Histologia básica: texto e atlas. 12. ed. Rio de Janeiro:
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Guanabara Koogan, 2013.
LOPES, F. A.; CAMPOS JR., D. Tratado de pediatria. 3. ed. Rio de Janeiro: Manole, 2014. 2 v.
MOORE, K. L.; DALLEY, A. F.; AGUR, A. M. R. Anatomia orientada para a clínica. 6. ed. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.
KOEPPEN, B. M.; STANTON, B. A. Berne & Levy fisiologia. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.
LA FALCE, T. S. et al. Propedêutica médica da criança ao idoso. São Paulo: Atheneu, 2009.
MOREIRA, M. C. V. et el. Cardiologia: livro texto da Sociedade Brasileira de Cardiologia. 2. ed.
Barueri: Manole, 2015.
PAULSEN, F.; WASCHKE, J. (Ed.). Atlas de anatomia humana Sobotta. 23. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2012. 3 v.
PORTO, C. C. Semiologia médica. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014.
WIENER C. M. et al. Medicina interna de Harrison: preparação para provas e concursos. 18. ed.
Porto Alegre: Mcgraw-Hill, 2013. 2 v.

CÓDIGO

COMPONENTE CURRICULAR

Carga horária:

INTERAÇÃO COMUNITÁRIA IV

64 horas

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE:

SIGLA:

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE/MEDICINA

ICS

OBJETIVOS

Desenvolver aprendizagem em serviço de Atenção Primária em Saúde com ênfase no atendimento
integral à saúde da criança e acerca das doenças infecciosas e parasitárias frequentes na atenção
primária, vivenciando ações de prevenção, diagnóstico precoce, tratamento e recuperação do
indivíduo, família e comunidade.

EMENTA

Epidemiologia e políticas públicas das doenças tropicais e sexualmente transmissíveis em nível
nacional e regional. diagnóstico, tratamento, orientação e notificação das doenças: Tuberculose,
Hanseníase, Leishmanioses, Dengue, DST e HIV. no âmbito da atenção básica. Situação de saúde da
criança e do adolescente em nível nacional e regional. políticas públicas e pesquisas nacionais voltadas
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à saúde da criança e do adolescente. Estatuto da criança e do adolescente. Realização do atendimento
integrado à saúde da criança desde o seu nascimento, priorizando ações de promoção, proteção e
assistência em nível individual e coletivo. desenvolvimento psicomotor da criança saudável. realização
de atendimento integrado à saúde do adolescente. Segurança alimentar e nutricional. Conceitos básicos
em saúde ambiental. Principais temáticas sobre saúde ambiental e a sua relação com o processo saúde
doença. Desenvolvimento sustentável. Políticas de educação ambiental. Planejamento de projeto e
desenvolvimento de ações de promoção e proteção à saúde na comunidade e assistência familiar.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
GUSSO, G.; LOPES, J. M. C. (Org.). Tratado de medicina da família e comunidade: princípios,
formação e prática I e II. Porto Alegre: Artmed, 2012.
BRASIL, Ministério da Saúde. Agenda de compromissos com a atenção integral à saúde da
criança e redução da mortalidade infantil. Brasília: Ministério da Saúde, 2004.
______Atenção ao pré-natal de baixo risco. Brasília: Ministério da Saúde, 2012. (Cadernos de
Atenção
Básica,
n.
32).
Disponível
em:
<http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca.php?conteudo=publicacoes/cab32>. Acesso em: 01 set.
2015.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

CANESQUI, A. M. Dilemas e desafios das ciências sociais na saúde coletiva. São Paulo: Hucitec,
1995.
HELMAN, C. G. Cultura, saúde e doença. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2009.
LUNA, R. L.; SABRA, A. Medicina da família: saúde do adulto e do idoso. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2006.
MAZZUOLI, V. O. Direitos humanos, constituição e os tratados internacionais: estudo analítico da
situação e aplicação do tratado na ordem jurídica brasileira. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2002.
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EMENTAS

5º SEMESTRE

138

Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Medicina
Universidade Federal de Mato Grosso – Campus Universitário de Sinop – Instituto de Ciências da Saúde (ICS)

CÓDIGO

COMPONENTE CURRICULAR

Carga horária:

SAÚDE DA CRIANÇA II

80 horas

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE:

SIGLA:

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE/MEDICINA

ICS

OBJETIVOS
Compreender as fases de crescimento e puberdade. Conhecer a síndrome do adolescente normal.
Analisar riscos relacionados à sexualidade, gravidez e anticoncepção na adolescência. Obter
conhecimentos relacionados à fisiopatologia, diagnóstico e conduta frente às patologias mais comuns
em pediatria e as indicações de internação hospitalar, assim como as indicações de cuidados em terapia
intensiva em pediatria.

EMENTA

Crescimento e puberdade. Síndrome do adolescente normal. Sexualidade, gravidez e anticoncepção na
adolescência. O adolescente em situação de risco. Patologias mais comuns em pediatria e as indicações
de internação hospitalar. Indicações de cuidados em terapia intensiva em pediatria.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BEHRMAN, R. E.; KLIEGMAN, R. M.; NELSON, W. E. Nelson Tratado de Pediatria, 19. ed. Rio
de Janeiro: Elsevier, 2013.
GUYTON, A. C.; HALL, J. E. Tratado de Fisiologia Médica. 12. ed., Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2011.
MARCONDES, E. et al. Pediatria básica. 9. ed. São Paulo: Sarvier, 2002.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
EMANS, S. J. H.; LAUFER, M. R.; GOLDSTEIN, D. P.. Ginecologia na infância e adolescência. 5.
ed. São Paulo: Roca, 2007. 894 p.
SETIAN, N.; ANITA, S. C.; MARCONDES, E. Adolescência. São Paulo: Sarvier, 1979, 220 p.
(Monografias médicas. Pediatria).
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CAMPOS Jr., D.; BURNS, D. A. R.; LOPEZ, F. A.;. Tratado de Pediatria. 3. ed. Rio de Janeiro:
Manole, 2014.
BRASIL. Ministério da Saúde. Saúde da Criança – Crescimento e desenvolvimento. Cadernos de
atenção básica. nº 33 - Brasília/DF: MS, 2012.
PEREIRA, M. G. Epidemiologia: teoria e prática. 1. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1995.
PORTO, C. C. Semiologia Médica. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014.
VERONESI, R. Tratado de infectologia. São Paulo: Atheneu, 2009.
RAMOS, L. O.. Saúde da adolescente: manual de orientação. Rio de Janeiro: Febrasgo, 2001. 100 p.
SILVA, P. Farmacologia, 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan, 2010, 1352 p.
STRASBURGER, V. C. Ginecologia básica da adolescente: guia para o consultório. 1. ed. São
Paulo: Santos, 1992. 242 p.

CÓDIGO

COMPONENTE CURRICULAR

Carga horária:

SAÚDE DA MULHER

128 horas

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE:

SIGLA:

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE/MEDICINA

ICS

OBJETIVOS

Capacitar o aluno a aplicar os conhecimentos das áreas básicas de Fisiologia, Genética, Microbiologia
e Parasitologia, e das áreas clínicas de Ginecologia e Obstetrícia para realizar a atenção a saúde da
Mulher durante seu desenvolvimento biológico, nas ações de saúde reprodutiva, no controle das
afecções, climatério, e patologias inerentes ao sexo feminino no processo saúde-doença.

EMENTA

Gestação, Parto e Puerpério. Climatério. Morfofisiologia e doenças das mamas. Infertilidade.
Problemas relacionados com a sexualidade humana. Afecções do trato genital. Mecanismos de
contracepção e planejamento familiar. Oncologia ginecológica. Saúde mental da mulher.
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA
EREK, J. S.; NOVAK, E. R. Berek & Novac tratado de ginecologia. 15. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2014. 1166 p.
BENZECRY, R.; OLIVEIRA, H. C.; LEMGRUBER, I.. Tratado de obstetrícia Febrasgo. Rio de
Janeiro: Revinter, 2000. 913 p.
CLAPAUCH, R. Endocrinologia feminina e andrologia: manual prático para endocrinologistas,
ginecologistas, urologistas e médicos com interesse na área. São Paulo: A. C. Farmacêutica, 2012. 556
p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BRASIL. Ministério da Saúde. Cadernos de Atenção Básica: controle do câncer do colo do útero e
da mama. 2. ed. Brasília. 2013.
BRASIL. Ministério da Saúde. Cadernos de Atenção Básica: atenção ao pré- natal de baixo risco.
1. ed. Brasília. 2013.
BRASIL. Ministério da Saúde. Cadernos de Atenção Básica: atenção ao pré- natal de alto risco. 5.
ed. Brasília. 2012.
BRASIL. Ministério da Saúde. Diretrizes de Planejamento Familiar. Brasília, 2002.
BRASIL. Ministério da Saúde. Parto, Aborto e Puerpério: assistência humanizada a mulher.
Brasília, 2001.
BRASIL. Ministério da Saúde. Instituto nacional do Câncer. Diretrizes Brasileiras para o
rastreamento do câncer do colo do útero. Rio de Janeiro, 2011.
GUYTON, A. C.; HALL, J. E. Tratado de Fisiologia Médica. 12. ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2011.
JORDE, L. B. et al. Genética médica. 4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.
PINOTTI, J. A.; FONSECA, A. M.; BAGNOLI, V. R. Tratado de Ginecologia: Tratado de
ginecologia: condutas e rotinas da disciplina de Ginecologia da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo-USP. Revinter, 2005.
REZENDE, J. A. Obstetrícia Fundamental. 13. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014.
SILVA, P. Farmacologia. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan, 2010.
SOBOTTA, J. Sobotta Atlas de Anatomia Humana. 23. ed. Rio de Janeiro: Guanabara- Koogan,
2012.
VERONESI, R. Tratado de infectologia. 4. ed. São Paulo: Atheneu, 2010.
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CÓDIGO

COMPONENTE CURRICULAR

Carga horária:

DOR

80 horas

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE:
INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE/MEDICINA

SIGLA:
ICS

OBJETIVOS

Revisar as vias aferentes e eferentes da dor. Capacitar o aluno a avaliar o paciente, elaborar hipóteses
diagnósticas e o prognóstico, assim como planejar o tratamento da dor.

EMENTA

Dor como mecanismo de defesa e sintoma de doença. Fatores que influenciam a dor. Fisiologia da dor.
Dor aguda e crônica, referida e irradiada. Diagnóstico e tratamento da dor.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BRUNTON, L. L.; CHABNER, B. A.; KNOLLMANN, B. C. As bases farmacológicas da
terapêutica de Goodman & Gilman. 12. ed. Porto Alegre: AMGH, 2012. 2079 p.
GUYTON, A. C.; HALL, J. E. Tratado de Fisiologia Médica. 12. ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2011.
HARRISON, T.R. Harrison medicina interna. 15. ed. Rio de Janeiro: McGraw-Hill, 2002.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BATES, B.; BICKLEY, L. S.; SZILAGYI, P.G. Bates propedêutica médica. 10. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2010. 965 p.
GARDNER, E. D.; GRAY, D. J.; O’RAHILLY, R. Anatomia: estudo regional do corpo humano. 4.
ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1978. 815 p.
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JUNQUEIRA, L. C. U.; CARNEIRO, J. Histologia básica: texto e atlas. 12. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2013. 538 p.
KIERSZENBAUM, A. L.; TRES, L. L. Histologia e biologia celular: uma introdução à
patologia. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. 699 p.
MARZZOCO, A.; TORRES, B. B. Bioquímica básica. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2007. 386 p.
KUMAR, V. et al. Robbins & Cotran patologia: bases patológicas das doenças. 8. ed. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2010. 1458 p.
MOORE, K. L. Anatomia Orientada para a clínica. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.
NELSON, D. L.; COX, M. M. Princípios de bioquímica de Lehninger. 5. ed. Porto Alegre: Artmed,
2011. 1273 p.

CÓDIGO

COMPONENTE CURRICULAR

Carga horária:

HABILIDADES CLÍNICAS E ATITUDES V

128 horas

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE:

SIGLA:

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE/MEDICINA

ICS

OBJETIVOS
Compreender e realizar adequadamente a semiologia do sistema nervoso. Ter noções de exames
complementares relacionados ao sistema nervoso. Correlacionar anamnese, exame físico e exames
complementares às patologias do sistema nervoso. Conhecer técnicas de coleta de líquido
cefaloraquidiano e realização de anestesia raquimedular e peridural. Compreender e realizar
adequadamente a semiologia do aparelho genitourinário e reprodutivo masculino e feminino.
Correlacionar anamnese, exame físico e exames complementares às patologias do aparelho
genitourinário masculino e feminino. Conhecer técnica sondagem vesical de alívio e de demora
feminina e masculina. Conhecer semiotécnica do toque retal. Identificar as particularidades da
anamnese obstétrica. Compreender e realizar adequadamente a semiologia obstétrica. Realizar
adequadamente o exame físico da gestante. Ter noções de exames complementares relacionados a
gestação: ultrassonografia obstétrica, ecocardiograma fetal, cardiotocografia, teste de gravidez,
sorologias e outros exames laboratoriais gerais e específicos relacionados. Correlacionar anamnese,
exame físico e exames complementares à gestação de baixo risco e às patologias obstétricas.
Comportar-se adequadamente ao assistir um parto vaginal e obter noções de assistência ao parto
vaginal. Compreender os cuidados do puerpério não complicado.

143

Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Medicina
Universidade Federal de Mato Grosso – Campus Universitário de Sinop – Instituto de Ciências da Saúde (ICS)

EMENTA
Semiologia do sistema nervoso, inais e sintomas relacionados. Propedêutica da coluna cervical e
lombossacra. Avaliação da marcha e equilíbrio. Avaliação da motricidade. Avaliação da força e tônus
muscular. Avaliação da coordenação. Avaliação dos reflexos superficiais e profundos. Avaliação da
sensibilidade. Avaliação dos pares cranianos. Avaliação do estado mental. Noções de exames
complementares relacionados ao sistema nervoso: tomografia computadorizada, ressonância
magnética, eletroencefalograma, eletroneuromiografia, exames laboratoriais gerais e específicos
relacionados. Correlação anamnese, exame físico e exames complementares às patologias do sistema
nervoso. Técnicas de coleta de líquido cefalorraquidiano e realização de anestesia raquimedular e
peridural. Semiologia do aparelho genitourinário e reprodutivo masculino e feminino, sinais e sintomas
relacionados. Propedêutica dos órgãos genitais masculinos internos e externos. Propedêutica dos
órgãos genitais femininos internos e externos. Propedêutica do aparelho urinário. Propedêutica das
mamas. Noções de exames complementares relacionados ao aparelho genitourinário: ultrassonografia,
cintilografia, uretrocistografia miccional, urografia excretora, colposcopia, colpocitologia,
histerosalpingografia, histeroscopia, espermograma, mamografia, tomografia computadorizada,
ressonância magnética e exames laboratoriais gerais e específicos relacionados. Correlação entre
anamnese, exame físico e exames complementares às patologias do aparelho genitourinário masculino
e feminino. Técnica sondagem vesical de alívio e de demora feminina e masculina. Semiotécnica do
toque retal. Particularidades da anamnese obstétrica. Semiologia obstétrica. Exame físico da gestante.
Noções de exames complementares relacionados a gestação: ultrassonografia obstétrica,
ecocardiograma fetal, teste de gravidez, sorologias e outros exames laboratoriais gerais e específicos
relacionados. Correlação entre anamnese, exame físico e exames complementares à gestação de baixo
risco e às patologias obstétricas. Comportamento adequado na observação de parto vaginal e noções de
assistência ao parto vaginal. Cuidados do puerpério não complicado.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
PORTO, C. C. Semiologia Médica. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014.
BATES, B. Bates - Propedêutica médica. 10. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010.
GOLDMAN, L. C. Tratado de medicina interna. 23. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ARAÚJO, C. L. F. Aconselhamento em DST/HIV: repensando conceitos e práticas. Rio de Janeiro:
Folha Carioca, 2004.
AIRES, M. M. Fisiologia. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.
BRASIL NETO, J. P.; TAKAYANAGUI, O. M. Tratado de Neurologia da Academia Brasileira de
Neurologia. 1. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde.. BERGMANN, Doris S. Protocolo
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para a prevenção de transmissão vertical de HIV e sifilis. Brasília: Ministério da Saúde, 2006.
KASPER, D. L. Harrison medicina interna. 18. ed. Rio de Janeiro: Mcgraw-Hill, 2013.
MERRITT, H. H. Merritt tratado de neurologia. 12. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.
FEBRASGO. Tratado de Ginecologia. 1. ed. Rio de Janeiro: Revinter, 2000.
BEREK, N. Tratado de Ginecologia. 15. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014.
LEVENO, K. J. et al. Manual de Obstetrícia de Willians. 23. ed. Rio de Janeiro: McGraw- Hill,
2014.
REZENDE, M. Obstetrícia fundamental. 13. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014.
MOORE, D. Anatomia Orientada para a clínica. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.
JUNQUEIRA, L. C.; CARNEIRO, J. Histologia Básica: texto e atlas. 12. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2013.
GUYTON, A. C.; HALL, J. E. Tratado de fisiologia médica. 12. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.
LA FALCE, T. S. et al. Propedêutica médica da criança ao idoso. 1. ed. São Paulo: Atheneu, 2009.
JUNQUEIRA, L. C. et al. Biologia Celular e Molecular. 9. ed., Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2012.
KIERSZENBAUN, A. L. Histologia e Biologia Celular - Uma introdução à Patologia. 3. ed., Rio de
Janeiro: Elsevier, 2012.

CÓDIGO

COMPONENTE CURRICULAR

Carga horária:

INTERAÇÃO COMUNITÁRIA V

64 horas

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE:

SIGLA:

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE/MEDICINA

ICS

OBJETIVOS

Desenvolver aprendizagem em serviço de Atenção Primária em Saúde com ênfase nas principais
afecções ginecológicas e cuidados obstétricos, nas principais síndromes dolorosas, cuidados paliativos,
desordens metabólicas e hormonais frequentes na atenção primária, vivenciando ações de prevenção,
diagnóstico precoce, tratamento e recuperação do indivíduo, família e comunidade.
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EMENTA

Políticas públicas voltadas ao ciclo gravídico-puerperal: planejamento familiar. rede cegonha.
infertilidade. doenças sexualmente transmissíveis do trato genital. Cuidados pré-concepcionais,
contracepção, atenção pré-natal de baixo risco e cuidados no puerpério. Aspectos psicossociais da
gestação. Epidemiologia e identificação dos agravos na infância. Epidemiologia das principais doenças
hepáticas e cardiorrespiratórias. conhecimento das ações de saúde visando estratégias de prevenção,
diagnóstico precoce, tratamento e acompanhamento dos usuários na atenção primária. Síndromes
dolorosas mais comuns na Atenção Básica. fatores relacionados com o fator doloroso. planejamento de
estratégias para assistência domiciliar aos indivíduos com dor crônica e comunicar doenças de
notificação compulsórias. Desenvolvimento de habilidades em semiologia, raciocínio clinico e
condutas terapêuticas. Interação médico usuário e as relações étnico-raciais. Planejamento de projeto e
desenvolvimento de ações de promoção e proteção à saúde na comunidade e assistência familiar.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
GUSSO, G.; LOPES, J. M. C. Tratado de Medicina de Família e Comunidade, princípios,
formação e prática. São Paulo: Artmed, 2012.
CAMPOS, G. W. et al. Tratado de saúde coletiva. 2. ed. São Paulo: Hucitec, 2012. 968 p.
FREITAS, F.; MENKE, C. H.; RIVOIRE, W. A.; PASSOS, E. P. Rotinas em Ginecologia. 6. ed.:
Artmed, 2011.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
FREITAS, F.; MARTINS-COSTA, S. H.; RAMOS, J. G. L.; MAGALHÃES, J. A. Rotinas em
Obstetrícia. 6. ed.: Artmed, 2011.
LUNA, R. L.; SABRA, A. Medicina da família: saúde do adulto e do idoso. Guanabara Koogan,
2006.
PORTO, C. C. Exame Clínico – Bases para Prática médica. 5. Ed.: Guanabara Koogan, 2009.
Cadernos de atenção Básica – Saúde do Idoso. Ministério da Saúde, Brasília, DF, 2009.
Cadernos de atenção Básica – Hanseníase. Ministério da Saúde, Brasília, DF, 2010
Doenças Infecciosas Parasitárias: Guia de Bolso. Ministério da saúde. Secretaria de Vigilância em
Saúde. Departamento de Vigilância epidemiológica, Brasília, DF, 2010.
Cadernos Humaniza SUS-Vol1, Formação e Intervenção – Série B. Textos Básicos de saúde.
Brasília, DF, 2010.
HALL, J. E. GUYTON E HALL – Tratado de fisiologia Médica, 11. ed.: Guanabara Koogan, 2005.
BRASIL, Ministério da Saúde. Estatuto do idoso. 2. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2009.
FREITAS, P. Tratado de Geriatria e Gerontologia. 2. ed.: Guanabara Koogan, 2006.
LOPES, W. G. Medicina ambulatorial. Atheneu, 2006.
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EMENTAS

6º SEMESTRE
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CÓDIGO

COMPONENTE CURRICULAR

Carga horária:

DESORDENS NUTRICIONAIS E METABÓLICAS

96 horas

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE:

SIGLA:

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

ICS

OBJETIVOS

Fornecer conhecimentos sobre os principais distúrbios nutricionais primários e secuntários, e
distúrbios endócrinos mais prevalentes, seu diagnóstico e tratamento, bem como as primeiras noções
de suporte nutricional. Capacitar o aluno a avaliar o paciente, reconhecer os possíveis distúrbios
nutricionais e metabólicos, elaborar hipóteses diagnósticas e planejar o tratamento.

EMENTA

Conhecimento, diagnóstico e tratamento dos principais distúrbios nutricionais primários e secundários,
distúrbios endócrinos mais prevalentes e primeiras noções de suporte nutricional.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BRUNTON, L. L.; CHABNER, B.; KNOLLMANN, B. C. As Bases Farmacológicas da
Terapêutica. 12. ed. Porto Alegre: Guanabara Koogan, 2012.
KLIEGMAN, R. M. et al. Nelson Tratado de Pediatria. 19. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.
CLAPAUCH, R. (Org.). Endocrinologia feminina e andrologia: manual prático para
endocrinologistas, ginecologistas, urologistas e médicos com interesse na área. São Paulo: A. C.
Farmacêutica, 2012.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BRASIL. Ministério da Saúde. Cadernos de Atenção Básica – DAB – MS. Disponível no sítio
eletrônico http://dab.saude.gov.br/caderno_ab.php.
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GOLAN, D. E. Princípios de Farmacologia a Base Fisiopatológica da Farmacoterapia. 3. ed. Rio
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014.
KATZUNG, B. G. Farmacologia básica & clínica. 10. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.
LOPES, A. C. Tratado de Clínica Médica. 2. ed. São Paulo, SP: Roca, 2009.
GARDNER, D. G.; SHOBACK, D. M. Endocrinologia básica e clínica de Greenspan. 9. ed. Porto
Alegre: AMGH, 2013.
LÓPEZ, M.; LAURENTYS-MEDEIROS, J. Semiologia Médica: as bases do diagnóstico clínico. 5.
ed. Rio de Janeiro: Revinter, 2004.
MARCONDES, E. et al. Pediatria básica. 9. ed. São Paulo: Sarvier, 2002.
PRANDO, A.; MOREIRA, F. A. Fundamentos de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2007.
RIBEIRO, E. B. (Org.). Fisiologia endócrina. São Paulo: UNIFESP, 2012.
SABISTON, D. C.; TOWNSEND, C. M. (Eds.). Sabiston tratado de cirurgia: a base biológica da
prática cirúrgica moderna. 19. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2015.
WAJCHENBERG, B. L.; LERARIO, A. C.; BETTI, R. T. B. Tratado de endocrinologia clínica. 2.
ed. São Paulo: AC Farmacêutica, 2014.
SILVA, P. Farmacologia. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan, 2010.
RANG, H. P. et al. Farmacologia. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007.

CÓDIGO

COMPONENTE CURRICULAR

Carga horária:

FADIGA, PERDA DE PESO E ANEMIA

96 horas

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE:

SIGLA:

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

ICS

OBJETIVOS
Fornecer conhecimentos sobre o sistema hematopoiético, a epidemiologia, a fisiopatologia, o
diagnóstico e os diagnósticos diferenciais das doenças que cursam com sinais e sintomas de fadiga,
perda de peso e/ou anemia. Capacitar o aluno a avaliar o paciente, elaborar hipóteses diagnósticas e o
prognóstico, assim como planejar o tratamento dessas patologias.
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EMENTA
Fisiologia do sistema hematopoiético. Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, diagnóstico
diferencial, condutas terapêuticas e prognóstico das doenças que cursam com sinais e sintomas de
fadiga, perda de peso e/ou anemia.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ABBAS, A. K.; LICHTMAN, A. H.; PILLAI, S. Imunologia celular e molecular. 7. ed. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2012.
BATES, B.; BICKLEY, L. S.; SZILAGYI, P. G. Bates propedêutica médica. 10. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2010.
KLIEGMAN, R. M. et al. Nelson Tratado de Pediatria. 19. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BOGLIOLO, L. Bogliolo patologia. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.
FERREIRA, P. R. F. (Org.). Tratamento combinado em oncologia: quimioterapia, hormonioterapia,
radioterapia. Porto Alegre: Artmed, 2007.
GOLAN, D. E. Princípios de Farmacologia a Base Fisiopatológica da Farmacoterapia. 3. ed. Rio
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014.
GUYTON, A. C.; HALL, J. E. Tratado de Fisiologia Médica. 12. ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2011.
KIERSZENBAUM, A. L.; TRES, L. L. Histologia e biologia celular: uma introdução à patologia. 3.
ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.
LOPES, A. C. Tratado de Clínica Médica. 2. ed. São Paulo: Roca, 2009.
LÓPEZ, M.; LAURENTYS-MEDEIROS, J. Semiologia Médica: as bases do diagnóstico clínico. 4.
ed. Rio de Janeiro: Revinter, 2001.
PRANDO, A.; MOREIRA, F. A. Fundamentos de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2007.
SABISTON, D. C.; TOWNSEND, C. M. (Eds.). Sabiston tratado de cirurgia: a base biológica da
prática cirúrgica moderna. 19. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2015.

150

Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Medicina
Universidade Federal de Mato Grosso – Campus Universitário de Sinop – Instituto de Ciências da Saúde (ICS)

SILVA, P. Farmacologia, 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan, 2010.
ERICHSEN, E. S. et al. Medicina Laboratorial para o Clínico. Belo Horizonte: Coopmed, 2009.
FERREIRA, C. G.; ROCHA, J. C. C. Oncologia Molecular. 2. ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 2010.
HAMERSCHLAK, N. Manual de Hematologia. São Paulo: Manole, 2010.
ZATERKA, S. Tratado de Gastroenterologia: da graduação à pós-graduação. São Paulo: Atheneu,
2011.
FOCACCIA, R.; VERONESI, R. Veronesi-Focaccia: Tratado de infectologia. 4. ed. São Paulo:
Atheneu, 2010.

CÓDIGO

COMPONENTE CURRICULAR

Carga horária:

PROCESSO DE ENVELHECIMENTO

96 horas

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE:
INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE/MEDICINA

SIGLA:
ICS

OBJETIVOS
Fornecer conhecimentos sobre os conceitos de envelhecimento. Capacitar o aluno a realizar uma
avaliação geriátrica ampla. Compreender o papel do idoso na sociedade, a importância da
indenpendência funcional, o calendário de imunização nesta faixa etária, o envelhecimento normal e
seus aspectos psicológicos. Preparar o aluno para diagnosticar as doenças do envelhecimento e
elaborar as medidas terapêuticas das doenças mais comuns do idoso. Levar o aluno a enterder o
impacto do envelhecimento e a perspectiva da morte, paliação e fim da vida.

EMENTA
Conhecimentos sobre os conceitos de envelhecimento. Avaliação geriátrica ampla. Papel do idoso na
sociedade. Independência funcional. Calendário de imunização do idoso. Envelhecimento normal e
seus aspectos psicológicos. Epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico, diagnósticos diferenciais,
tratamento e prognóstico das principais doenças do envelhecimento (insuficiência cerebral,
demências, doença de Parkinson, isolamento social, depressão, pneumonia, infecção do trato urinário,
hiperplasia de próstata, osteoporose e outras doenças ósseas. instabilidade postural e traumatismos.
intoxicações medicamentosas e risco de iatrogenia). O impacto do envelhecimento e a perspectiva de
morte. Paliação e fim da vida.
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CARVALHO FILHO, E. T.; PAPALÉO NETTO, M. Geriatria: fundamentos, clínica e terapêutica. 2.
ed. São Paulo: Atheneu, 2005.
FREITAS, E. V. et al. Manual prático de geriatria. Rio de Janeiro: A.C. Farmacêutica, 2014.
FREITAS, E. V.; PY, L. (Eds.). Tratado de geriatria e gerontologia. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2011

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ABRAMS, W. B.; BERKOW, R. (Eds.). Manual Merck de geriatria. São Paulo: Roca, 1995.
BRASIL. Ministério da Saúde. Cadernos de Atenção Básica: Violência intrafamiliar. n. 8. Brasília,
DF: Ministério da Saúde, 2002.
BRASIL. Ministério da Saúde. Manual Prático de Geriatria. Brasília, DF: Grupo Editorial Nacional
(GEN), 2014.
BRASIL. Ministério da Saúde. Cadernos de Atenção Básica: Envelhecimento e Saúde da Pessoa
Idosa. n. 19. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2010.
GUYTON, A. C.; HALL, J. E. Tratado de Fisiologia Médica. 12. ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2011.
GOLDMAN, L.; SCHAFER, A. I. (Eds.). Cecil medicina. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.
JUNQUEIRA, L. C. U.; CARNEIRO, J. Histologia básica: texto e atlas. 12. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2013.
KUMAR, V. et al. Robbins & Cotran Patologia: bases patológicas das doenças. 8. ed. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2010.
KIERSZENBAUM, A. L.; TRES, L. L. Histologia e biologia celular: uma introdução à patologia. 3.
ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.

CÓDIGO

COMPONENTE CURRICULAR

Carga horária:

HABILIDADES CLÍNICAS E ATITUDES VI

128 horas

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE:

SIGLA:

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE/MEDICINA

ICS
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OBJETIVOS
Identificar particularidades da anamnese com o idoso. Compreender e realizar adequadamente a
semiologia do idoso. Aprender técnica e executar punções venosas e arteriais periféricas. Aprender
técnica e executar punção venosa profunda. Aprender técnica de administração de medicamentos
intramusculares, subcutâneos e endovenosos. Realizar curativos de ferimentos e queimaduras.
Compreender cuidados com estomias. Conhecer técnica de sondagem gástrica e enteral. Compreender
técnica de aspirações gástricas e traqueais. Aprender técnicas e tipos de suturas.

EMENTA
Particularidades da anamnese com o idoso. Semiologia do idoso, avaliação geriátrica ampla. Punções
venosas e arteriais periféricas. Punção venosa profunda. Técnica de administração de medicamentos
intramusculares, subcutâneos e endovenosos. Curativos de ferimentos e queimaduras. Cuidados com
estomias. Técnica de sondagem gástrica e enteral e suas indicações. Técnica de aspirações gástricas e
traqueais e quando são necessárias. Técnicas e tipos de suturas.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
PORTO, C. C. Semiologia Médica. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014.
BATES, B. Bates - Propedêutica médica. 10. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010.
GOLDMAN, L. Cecil: Tratado de medicina interna. 23. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009

BIBLIOGRAFIA
COMPLEMENTAR
KASPER, D. L. Harrison medicina interna. 18. ed. Rio de Janeiro: Mcgraw-Hill, 2013.
FREITAS, P. Tratado de Geriatria e Gerontologia. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.
HESS, C. T. Tratamento de feridas e úlceras. 4. ed. Rio de Janeiro: Reichmann & Affonso, 2002.
GOFFI, F. S. Técnicas cirúrgicas- Bases anatômicas, fisiopatológias e Técnicas de cirurgia. 4. ed.
Rio de Janeiro: Atheneu, 2007.
MOORE, K. L.; DALLEY, A. F.; AGUR, A. M. R. Anatomia Orientada para a clínica. 6. ed. Rio
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.
JUNQUEIRA, L. C.; CARNEIRO, J. Histologia Básica: texto e atlas. 12. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2013.
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GUYTON, A. C.; HALL, J. E. Tratado de Fisiologia Médica. 12. ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2011.
SOBOTTA, J. Atlas de Anatomia Humana. 23. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.
LA FALCE, T. S. et al. Propedêutica médica da criança ao idoso. São Paulo: Atheneu, 2009.
BRASIL NETO, J. P.; TAKAYANAGUI, O. M. Tratado de Neurologia da Academia Brasileira de
Neurologia. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.
ARAÚJO, C. L. F. Aconselhamento em DST/HIV: repensando conceitos e práticas. Rio de Janeiro:
Folha Carioca, 2004.
BERGMANN, D. S. Protocolo para a prevenção de transmissão vertical de HIV e sifilis. Brasília,
DF: Ministério da Saúde, 2006.
AIRES, M. M. Fisiologia. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.
KOEPPEN, B. M.; STANTON, B. A. Berne & Levy: Fisiologia. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.
JUNQUEIRA, L. C. et al. Biologia Celular e Molecular. 9. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2012.
KIERSZENBAUM, A. L.; TRES, L. L. Histologia e biologia celular: uma introdução à patologia. 3.
ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.

CÓDIGO

COMPONENTE CURRICULAR

Carga horária:

INTERAÇÃO COMUNITÁRIA VI

64 horas

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE:

SIGLA:

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE/MEDICINA

ICS

OBJETIVOS
Desenvolver aprendizagem em serviço de Atenção Primária em Saúde com ênfase nas desordens
metabólicas, hormonais cardiovasculares e urológicas frequentes e cuidados paliativos na atenção
primária e o processo de envelhecer. Vivenciar ações de prevenção, diagnóstico precoce, tratamento e
recuperação do indivíduo, família e comunidade.
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EMENTA
Epidemiologia das principais doenças renais, respiratórias, desordens metabólicas e hormonais a nível
nacional e regional. Conhecimento acerca da importância das síndromes metabólicas como processo
novo dentro do desenvolvimento da sociedade atual, visando estratégias para a prevenção, diagnóstico
precoce, tratamento e acompanhamento dos usuários na atenção primária. Cuidados paliativos na
atenção primária. Cuidados de saúde para pacientes acamados no domicílio, identificar e saber abordar
o indivíduo com dor. Prevenção primária e secundária para doenças cardiovasculares, abordagem de
fatores de risco. Epidemiologia das principais patologias cardiorrespiratórias e renais. Identificação
dos agravos no processo do envelhecer. melhoria da condição de vida na senescência. Prevenção
quaternária. Atenção integral a saúde do homem. Abordagem a doenças do sistema venoso e desordens
urológicas comuns na atenção primária.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
GUSSO, G.; LOPES, J. M. C. Tratado de Medicina de Família e Comunidade: Princípios,
Formação e Prática. São Paulo: Artmed, 2012.
BRASIL. Ministério da Saúde. Cadernos de Atenção Básica: Saúde do Idoso. Brasília, DF:
Ministério da Saúde, 2009.
BRASIL. Ministério da Saúde. Cadernos de Atenção Básica: Hanseníase. Brasília, DF: Ministério da
Saúde, 2010.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BRASIL. Ministério da Saúde. Cadernos Humaniza SUS: Formação e Intervenção – Série B. Textos
Básicos de Saúde v.1. Hanseníase. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2010.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância
Epidemiológica. Doenças Infecciosas Parasitárias: Guia de Bolso. v.8. Brasília, DF: Ministério da
Saúde, 2010.
BRASIL, Ministério da Saúde. Estatuto do idoso. 2. ed. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2009.
GUYTON, A. C.; HALL, J. E. Tratado de Fisiologia Médica. 12. ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2011.
FREITAS, E. V. et al. (Eds.). Tratado de Geriatria e Gerontologia. 2.ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2006.
LOPES, A. C.; WARD, L. S.; GUARIENTO, M. E. (Eds.). Medicina ambulatorial. São Paulo:
Atheneu, 2006.
CAMPOS, G. W. S. et al. (Org.). Tratado de saúde coletiva. 2. ed. São Paulo: Hucitec, 2012.

155

Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Medicina
Universidade Federal de Mato Grosso – Campus Universitário de Sinop – Instituto de Ciências da Saúde (ICS)

FREITAS, F. et al. Rotinas em Ginecologia. 6 ed. Porto Alegre: Artmed. 2011.
FREITAS, F. et al. Rotinas em Obstetrícia. 6 ed. Porto Alegre: Artmed. 2011.
LUNA, R. L.; SABRA, A. Medicina da família: saúde do adulto e do idoso. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2006.
PORTO, C.C. Exame Clínico: Bases para a prática médica. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2004.
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EMENTAS

7º SEMESTRE
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CÓDIGO

COMPONENTE CURRICULAR

Carga horária:

PROBLEMAS MENTAIS E COMPORTAMENTAIS

96 horas

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE:

SIGLA:

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE/MEDICINA

ICS

OBJETIVOS
Estabelecer relações entre as emoções e os distúrbios psiquiátricos. Aprender as condutas mais
comuns e as ações de prevenção e promoção à saúde mental. Compreender as noções básicas de
psiquiatria, mecanismos neurofisiológicos e as disfunções envolvidas nos transtornos mentais.
Aprender técnicas de diagnóstico e classificação dos distúrbios psiquiátricos mais frequentes tais
como transtornos do humor, esquizofrenia, transtornos de ansiedade, transtornos alimentares,
transtornos somatoformes e transtornos da personalidade. Compreender os mecanismos da
psicofarmacologia dos transtornos mentais e da dependência química.

EMENTA
Neurobiologia das doenças mentais. Diagnóstico e classificação das enfermidades psiquiátricas.
Transtornos do humor. Esquizofrenia. Transtornos de ansiedade e alimentares. Transtornos
somatoformes. Transtornos da personalidade. Psicofarmacologia dos transtornos mentais.
Dependência química.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
DALLY, P.. HARRINGTON, H. Psicologia e psiquiatria na enfermagem. São Paulo: EPU,
EDUSP, 1978. 245 p
GOLDMAN, L.. SCHAFER, Andrew I. Cecil medicina. 24. ed., Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.
2v.
KAPLAN, H.I.. SADOCK, B.J.. SADOCK, V.A. Compêndio de psiquiatria: ciências do
comportamento e psiquiatria clínica. 9. ed., Porto Alegre: Artmed, 2007. 1584 p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ASSOCIAÇÃO PSIQUIÁTRICA AMERICANA. DSM-IV-TR: Manual diagnóstico e estatístico
de transtornos mentais. 4. ed., Porto Alegre: Artmed, 2003.
MACHADO. Neuroanatomia funcional. 3. ed., São Paulo: Atheneu, 2013.
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OLIVEIRA, L.M. Principais temas em psiquiatria para residência médica. São Paulo:
Medcel, 2006. 191 p.
ROPPER, A.H.. SAMUELS, H.. MARTIN A. Adams and Victor´s Principles of neurology.
McGraw Hill, 2009. 1572 p.
VAN DE GRAAFF. Anatomia Humana. 6. ed., São Paulo, Editora Manole, 2013.
STAHAL, S.M.. MARTINEZ, Y. Psicofarmacologia: bases neurocientíficas e aplicações
práticas Artmed. 4. ed., Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004. 552 p.
SADOCK, B.J.. SADOCK, V.A. Manual de psiquiatria clínica: referência rápida. 5. ed., Porto
Alegre: Artmed, 2012. vi, 585 p.

CÓDIGO

COMPONENTE CURRICULAR

Carga horária:

MANIFESTAÇÕES EXTERNAS DAS DOENÇAS

80 horas

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE:

SIGLA:

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE/MEDICINA

ICS

OBJETIVOS
Aprender as condutas e ações da prática médica para a prevenção das afecções dermatológicas
mais comuns, Capacitar o estudante a conduzir adequadamente quadros clínicos dermatológicos,
com adequação em diagnóstico, tratamento, manejo e prevenção sabendo requisitar exames
mínimos necessários, prescrever adequadamente e indicar as medidas preventivas corretas,
Conhecer as manifestações dermatológicas das doenças internas e das dermatoses no âmbito da
dermatologia sanitária tais como hanseníase, leishmaniose tegumentar americana, câncer de pele,
doenças sexualmente transmissíveis e farmacodermias.

EMENTA
Conhecimento, diagnóstico e tratamento das afecções de pele comuns na prática médica.
Manifestações dermatológicas das doenças internas. Dermatoses do âmbito da dermatologia
sanitária: hanseníase, leishmaniose tegumentar americana, câncer de pele e doenças sexualmente
transmissíveis. Farmacodermias.
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA

AZULAY, R. D., AZULAY, D. R, AZULAY-ABULAFIA, L. Dermatologia. 4. ed., Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 909 p.
BEHRMAN, R. E., KLIEGMAN, R. M., NELSON, W. E. Nelson Tratado de Pediatria, 18. ed.,
São Paulo: Guanabara Koogan: 2014. 2353 p.
BOGLIOLO, L. Bogliolo patologia, 8. ed., Rio de Janeiro, RJ: Guanabara-Koogan, 2011.

BIBLIOGRAFIA COMPLE MENTAR

AIRES, M. M. Fisiologia. 4. ed., Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.
KOEPPEN B. R., STANTON B.A. Berne & Levy Fisiologia 6. ed., Rio de Janeiro: Elsevier,
2008.
LOPEZ, M., LAURENTYS-MEDEIROS, J. Semiologia médica: as bases do diagnóstico clínico:
5. ed., Rio de Janeiro: Revinter, 2004. 1245 p.
NELSON, R. N. R. Urologia Prática, 5. ed., São Paulo, SP: Roca, 2007. 512 p.
WOLFF, K., JOHNSON, R. A. Dermatologia de Fitzpatrick: atlas e texto. 6. ed., São Paulo:
McGraw-Hill, 2011. 1152 p.
GUYTON, A. C., HALL, J. E. Tratado de fisiologia médica. 12. ed., Rio de Janeiro: Elsevier,
2011.
LOPES, A. C. Tratado de clínica médica. São Paulo: Roca, 2006. 3 v.

CÓDIGO

COMPONENTE CURRICULAR

Carga horária:

DISPNEIA, DOR TORÁCICA E EDEMA

96 horas

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE:

SIGLA:

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE/MEDICINA

ICS

OBJETIVOS

Aprender o diagnóstico das doenças respiratórias, dor torácica e edemas mais frequentes.
Compreender os mecanismos fisiopatológico das desordens respiratórias, cardiovasculares e
renais. Saber quais os principais fatores contribuintes para o desenvolvimento de pneumonias,
doença pulmonar obstrutiva, tuberculose, câncer pulmonar, abscesso, bronquiectasia, asma,
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derrame pleural, insuficiência respiratória crônica, pneumonites, sarcoidose, fibrose cística,
granulomatoses, pneumoconiose, doenças do mediastino e outras.

EMENTA

Fisiopatologia das desordens respiratórias, cardiovasculares, renais e fatores contribuintes de seu
desenvolvimento (pneumonias, doença pulmonar obstrutiva, tuberculose, câncer, abscesso,
bronquiectasia, asma, derrame pleural, insuficiência respiratória crônica, pneumonites,
sarcoidose, fibrose cística, granulomatoses, pneumoconiose, doenças do mediastino e outras).

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
GUYTON, A. C.. HALL, J. E. Tratado de fisiologia médica. 12. ed., Rio de Janeiro: Elsevier,
2011.
GOLDMAN, L. SCHAFER, Andrew I. Cecil medicina. 24. ed., Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.
2v.
HARISSON, T. R. Harrison medicina interna. 15. ed., Rio de Janeiro: McGraw-Hill, 2002. 2v

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BOGLIOLO, L. Bogliolo patologia, 8. ed., Rio de Janeiro, RJ: Guanabara-Koogan, 2011.
LOPES, A. C. Tratado de clínica médica. São Paulo: Roca, 2006. 3 v.
SILVA, P. Farmacologia. 7. ed., Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan, 2006. 1369 p.
AIRES, M. M. Fisiologia. 4. ed., Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.
KOEPPEN B. R.. STANTON B.A. Berne & Levy Fisiologia 6. ed., Rio de Janeiro: Elsevier,
2008.
BEHRMAN, R. E.. KLIEGMAN, R. M.. NELSON, W. E. Nelson tratado de pediatria. 18. ed.,
São Paulo: Guanabara Koogan, 2014. 2 v.
LOPEZ, M. LAURENTYS-MEDEIROS, J. Semiologia médica: as bases do diagnóstico clínico.
5. ed., Rio de Janeiro: Revinter, 2004. 1245 p.
STEFANINI, E. KASINSKI, N. CARVALHO A. C. Guia de cardiologia. 2. ed., Barueri:
Manole, 2009. 732 p.
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CÓDIGO

COMPONENTE CURRICULAR

Carga horária:

HABILIDADES CLÍNICAS E ATITUDES VII

128 horas

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE:

SIGLA:

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE/MEDICINA

ICS

OBJETIVOS
Identificar as particularidades da anamnese psiquiátrica. Compreender e realizar adequadamente o
exame psíquico. Compreender e realizar de forma correta técnicas de assepsia e antissepsia. Saber
paramentar-se e calçar luvas estéreis. Comportar- se adequadamente em sala cirúrgica assitindo um ato
cirúrgico. Manusear e conhecer instrumental cirúrgico básico. Obter conhecimento relacionado a
hemoterapia e doação de sangue. Conhecer técnicas de monitorização. Conhecer técnicas de
drenagens. Entender necessidade e conhecer técnica de imobilizações cirúrgicas e não cirúrgicas.

EMENTA
Particularidades da anamnese psiquiátrica e em situações específicas. Exame psíquico. Assepsia e
antissepsia, Paramentação e uso de luvas estéreis. Comportamento adequado em sala cirúrgica durante
um ato cirúrgico. Manuseio de instrumental cirúrgico básico e conhecimento de suas características e
indicações de uso. Conhecimento relacionado a hemoterapia e doação de sangue. Técnicas de
monitorização, como oximetria de pulso, traçado eletrocardiográfico, capnografia, pressão arterial
invasiva e não invasiva. Técnicas de drenagens, como toracocentese, paracentese, pericardiocentese,
assim como drenagens de ferimentos, compreensão das patologias que necessitam destes
procedimentos. Conhecimento da necessidade e técnica de imobilizações cirúrgicas e não cirúrgicas.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

PORTO, C.C. Semiologia Médica. 7º ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014.
BATES, B. Bates - Propedêutica médica. 10ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010.
GOLDMAN, L. Cecil: Tratado de medicina interna. 23º ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 2v.
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
KASPER, D.L. Harrison medicina interna. 18º ed. Rio de Janeiro: Mcgraw-Hill, 2013. 2v.
KAPLAN E SADOCK. Compêndio de Psiquiatria. 9º ed. Rio de Janeiro: Artmed, 2007.
GOFFI. Técnicas cirúrgicas- Bases anatômicas, fisiopatológias e Técnicas de cirurgia. 4º ed. Rio
de Janeiro: Atheneu, 2007.
MOORE, DALLEY. Anatomia Orientada para a clínica. 6ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2011.
JUNQUEIRA, L.C.; CARNEIRO, J. Histologia Básica: texto e atlas. 12ª ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2013.
AMER COLLEGE OF SURGEONS. ATLS: Advanced Trauma Life Support for Doctors (Student
Course Manual), 8th Edition. ACS, 2008.

CÓDIGO

COMPONENTE CURRICULAR

Carga horária:

INTERAÇÃO COMUNITÁRIA VII

64 horas

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE:

SIGLA:

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE/MEDICINA

ICS

OBJETIVOS
Desenvolver aprendizagem acerca da atenção a saúde mental, dermopatias e das principais patologias
cardíacas e pulmonares na atenção primária. Vivenciar ações de prevenção, diagnóstico precoce,
tratamento e recuperação do indivíduo, família e comunidade.

EMENTA
Entendimento dos conceitos básicos de saúde mental para diferenciar os principais transtornos mentais
através das políticas de atenção à saúde mental e o funcionamento dos CAPs. Psicofármacos.
Abordagem correta do tabagismo, dependência de álcool e outras drogas. Emergências psiquiátricas e
o atendimento dos pacientes após a contra referência. O impacto das dermatopatias sobre o paciente e
a família. Dermatoses de etiologia parasitária, bacteriana, fúngica e viral nos seus aspectos clínicos e
epidemiológicos. Epidemiologia, diagnóstico diferencial e abordagem das principais patologias
cardíacas e pulmonares na atenção primária. Prevenção dos agravos cardíacos e pulmonares e
reabilitação do paciente. O impacto da doença pulmonar e cardíaca sobre o paciente e a família.
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA

GUSSO, GUSTAVO, LOPES, JOSÉ MAURO CERATTI. Tratado de Medicina de Família e
Comunidade, princípios, formação e prática. Artmed, São Paulo 2012.
Cadernos de atenção Básica a profissionais das equipes de Saúde mental – Prevenção do suicídio.
Ministério da Saúde, Brasília-DF, 2010.
Violência Intrafamiliar - orientações para a prática em Serviço- cadernos de Atenção Básica, n 8.
Ministério da Saúde, Brasília-DF 2002.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
AZULAY R.D.. AZULAY D.R. Dermatologia. 5a ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.
BRASIL, Secretaria nacional de Políticas sobre Drogas. Sistema para Detecção do Uso abusivo e
dependências de substâncias psicoativas: encaminhamento, intervenção breve, reinserção social e
acompanhamento – SUPERA Secretaria nacional de Políticas sobre Drogas-SENAD. Brasília-DF,
2008.
Manual de Redução de Danos. Saúde e cidadania. Ministério da Saúde. Série Manuais, n 42,
Brasília, Março de 2001
OLSON, K. R. Manual de Toxicologia Clínica. 6 ed. McGraw-Hill. 2014.
LUNA, R. L.. SABRA, A. Medicina da família: saúde do adulto e do idoso. Guanabara Koogan,
2006.
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EMENTAS

8º SEMESTRE
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CÓDIGO

COMPONNETE CURRICULAR

Carga horária:

DOR ABDOMINAL, DIARREIA, VÔMITO E ICTERÍCIA

96 horas

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE:
INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE/MEDICINA

SIGLA:
ICS

OBJETIVOS
Desenvolver aprendizado acerca da caracterização, classificação e mecanismos fisiopatológicos
envolvidos nos distúrbios gastrintestinais mais freqüentes com ênfase na dor abdominal aguda e
crônica, Icterícia, diarreia e vômito e sua aplicabilidade clínica. Desenvolver o entendimento das
doenças psicossomáticas relacionadas ao sistema digestório.

EMENTA
Dor abdominal aguda e crônica: caracterização, fisiopatologia e classificação. O paciente
colostomizado. Icterícia: fisiopatologia e classificação (hepatopatia). Diarréia: caracterização,
fisiopatologia e classificação. Vômito. Doenças psicossomáticas relacionadas ao sistema digestório.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
MARCONDES, E. Pediatria básica. 9. ed. São Paulo: Sarvier, 2002. 3 v.
SABISTON, D. C.; TOWNSED, C. M. Sabiston tratado de cirurgia: a base biológica da prática
cirúrgica moderna. 19. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2015. 2 v.
VERONESI, R.; FOCACCIA, R. Veronesi: tratado de infectologia. 3. ed. São Paulo: Atheneu, 2006.
2v

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ROUQUAYROL, M. Z.; SILVA, M. G. C. Epidemiologia e saúde. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2013. 709 p.
AIRES, M. M. Fisiologia. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.
BERNE, L. Fisiologia. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.
BRUNICARDI, C. F. et al. Schwartz tratado de cirurgia. 9. ed. Rio de Janeiro: Revinter, 2013.
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PORTO, C. C. Exame clínico: bases para a prática médica. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2009.
HARISSON, T. R. Harrison medicina interna. 15. ed. Rio de Janeiro: McGraw-Hill, 2002.
CÓDIGO

COMPONENTE CURRICULAR

Carga horária:
96 horas

SANGUE E DISTÚRBIOS HEMATOLÓGICOS
UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE:
INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE/MEDICINA

SIGLA:
ICS

OBJETIVOS
Desenvolver aprendizado acerca das doenças hematológicas mais comuns, visando a compreensão dos
distúrbios mieloproliferativos não leucêmicos, hemostasia e distúrbios hemorrágicos e da coagulação.
Fornecer a compreensão geral das trombofilias, do mieloma, das principais causas de sangramentos,
bem como os mecanismos compensatórios da perda de sangue.

EMENTA
Doenças hematológicas comuns. O diagnóstico e terapia das doenças hematológicas. Distúrbios
mieloproliferativos não leucêmicos. Hemostasia e distúrbios hemorrágicos. Fisiologia e distúrbios da
coagulação. Trombofilias. Mieloma e doenças relacionadas. Principais causas de sangramentos.
Mecanismos compensatórios locais e sistêmicos da perda de sangue.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
LORENZI, T. F. (Coord.). Atlas de hematologia: clínica hematológica ilustrada. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2006. 659 p.
VERRASTRO, T. (Coord.). Hematologia e hemoterapia: fundamentos de morfologia, fisiologia,
patologia e clínica. São Paulo: Atheneu, 2005. 303 p.
LORENZI, T. F. Manual de hematologia: propedêutica e clínica. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2006, 710 p.
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
DEL GIGLIO, A. Princípios de hematologia clínica. São Paulo: Manole, 2007. 274 p.
HOFFBRAND, V. Atlas colorido de hematologia clínica. 3. ed. São Paulo: Manole, 2001. 346 p.
BRUNICARDI, C. F. et al. Schwartz tratado de cirurgia. 9. ed. Rio de Janeiro: Revinter, 2013.
BERNE, L. Fisiologia. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.
MOORE, K.L. Anatomia orientada para a clínica. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.
PORTO, C. C. Exame clínico: bases para a prática médica. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2009.

CÓDIGO

COMPONENTE CURRICULAR

Carga horária:

EMERGÊNCIA

96 horas

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE:

SIGLA:

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE/MEDICINA

ICS

OBJETIVOS
Desenvolver aprendizagem acerca do diagnóstico e tratamento de emergência das principais afecções
agudas que requeiram intervenção médica imediata. Conhecer acerca da epidemiologia das principais
afecções que resultam em emergências médicas.

EMENTA
Conhecimento, diagnóstico e tratamento de emergência das afecções agudas que constituam risco
agudo à integridade física e mental, que requeiram imediata intervenção médica. conhecimento da
epidemiologia das principais condições que resultem em emergências médicas.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
GOLDMAN, L.; SCHAFER, A. I. Cecil medicina. 24. ed., Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. 2v.
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HARISSON, T. R. Harrison medicina interna. 15. ed. Rio de Janeiro: McGraw-Hill, 2002. 2v.
KNOBEL, E. Condutas no paciente grave. 3. ed. São Paulo: Atheneu, 2006. 2 v.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
LOPES, A. C. Tratado de clínica médica. São Paulo: Roca, 2006. 3 v.
LOPEZ, M.; LAURENTYS-MEDEIROS, J. Semiologia médica: as bases do diagnóstico clínico. 5.
ed. Rio de Janeiro: Revinter, 2004. 1245 p.
STEFANINI, E.; KASINSKI, N.; CARVALHO A. C. Guia de cardiologia. 2. ed. Barueri: Manole,
2009. 732 p.
AEHLERT, B. ACLS: suporte avançado de vida em cardiologia: emergências em cardiologia: um
guia para estudo. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. 402 p.
GUIMARÃES, H. P.; LOPES, A. C.; LOPES, Renato D. Tratado de medicina de urgência e
emergência: pronto-socorro e UTI. São Paulo: Atheneu, 2011. 2 v.
PIVA, J. P.; GARCIA, P. C. R. Medicina intensiva em pediatria. Rio de Janeiro: Revinter, 2014.
1444 p.

CÓDIGO

COMPONENTE CURRICULAR

Carga horária:

HABILIDADES CLÍNICAS E ATITUDES VIII

128 horas

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE:
INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE/MEDICINA

SIGLA:
ICS

OBJETIVOS
Executar com proficiência anamnese e exame físico de uma consulta clínica geral. Ter capacidade de
comunicar -se com o paciente e sua família. Obter noções de suporte básico e avançado de vida. Obter
noções de atendimento inicial ao trauma. Conhecer técnicas de intubação orotraqueal. Compreender
manobras de ressucitação cardiopulmonar. Conhecer técnica correta do uso de desfibrilador. Ter
noções de técnica de traqueostomia e cricotireotomia. Conhecer técnica de realização de acesso intraósseo. Ter noções de ventilação mecânica pulmonar.
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EMENTA
Proficiência na realização de anamnese e exame físico de uma consulta clínica geral, incluindo o
atendimento nas especialidades médicas em patologias mais prevalentes e/ou com risco de vida,
correlacionando clinicamente com casos clínicos mais complexos. Capacidade de comunicação com o
paciente e sua família sobre a sua situação clínica, diagnóstico e planos propedêutico e terapêutico.
Manejo dos pacientes e famílias em situações difíceis (reabilitação de sequelas, deficientes físicos,
visuais e/ou mentais, pacientes terminais, famílias em luto). Noções de suporte básico e avançado de
vida. Noções de atendimento inicial ao trauma. Técnicas de intubação orotraqueal em recém- nascidos,
crianças e adultos. Manobras de ressucitação cardiopulmonar em recém- nascidos, crianças e adultos
(ventilação bolsa- máscara/tubo orotraqueal e massagem cardíaca externa). Técnica correta do uso de
desfibrilador e compreensão das patologias que necessitam o seu uso. Noções de técnica de
traqueostomia e cricotireotomia e compreensão das suas indicações. Técnica de realização de acesso
intra-ósseo e compreender sua necessidade. Noções de ventilação mecânica pulmonar invasiva e não
invasiva.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
PORTO, C. C. Semiologia Médica. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014.
BATES, B. Bates: Propedêutica médica. 10. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010.
GOLDMAN, L. Cecil: Tratado de medicina interna. 23º ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 2v.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
KASPER, D. L. Harrison medicina interna. 18º ed. Rio de Janeiro: Mcgraw-Hill, 2013. 2v.
AMER COLLEGE OF SURGEONS. ATLS: Advanced Trauma Life Support for Doctors (Student
Course Manual), 8. ed. ACS, 2008.
AEHLERT, B. PALS: Suporte avançado da vida em Pediatria. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.
KNOBEL, E. Condutas no paciente grave. 3. ed. São Paulo: Atheneu, 2006. 2 v.
AIRES, M. M. Fisiologia. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.

CÓDIGO

COMPONENTE CURRICULAR

Carga horária:

INTERAÇÃO COMUNITÁRIA VIII

64 horas

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE:

SIGLA:
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INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE/MEDICINA

ICS

OBJETIVOS
Desenvolver aprendizagem acerca dos principais agravos do trato gastrointestinal, hematológicos,
oftalmológicos, otorrinolaringológicos freqüentes na atenção primárias, vivenciando ações de
prevenção, diagnóstico precoce, tratamento e recuperação do indivíduo, família e comunidade.
Desenvolver aprendizagem e habilidades na abordagem as situações de emergência e procedimentos
comuns na atenção primária.

EMENTA
Abordagem aos agravos do trato gastrointestinal, comuns na atenção primária, em todas as fases da
vida do indivíduo; Problemas anoretais comuns; O paciente colostomizado; Hepatites; Conhecimento
acerca dos diferentes tipos de anemias e identificação dos sinais e sintomas clínicos dos pacientes com
anemia e anemia carencial; Prevenção das enfermidades hematológicas. Impactos das doenças
hematológicas sobre o paciente, a família e o médico; Política Nacional de Atenção às Urgências.
Rede Urgência e Emergência. Atendimento pré-hopitalar das situações de emergência comuns na
atenção primária, parada cardiorrespiratória; Procedimentos em atenção primária à Saúde; Doenças
oftalmologias e otorrinolaringológicas freqüentes na atenção primária.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
GUSSO, G.; LOPES, J. M. C. Tratado de medicina de família e comunidade: princípios, formação
e prática. São Paulo: Artmed, 2012.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Acolhimento à demanda espontânea:
queixas mais comuns na Atenção Básica. Brasília, DF, 2012. 290 p.
LUNA, R. L.; SABRA, A. Medicina da família: saúde do adulto e do idoso. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2006.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BRASIL. Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas. Sistema para detecção do uso abusivo e
dependências de substâncias psicoativas: encaminhamento, intervenção breve, reinserção social e
acompanhamento. SUPERA Secretaria nacional de Políticas sobre Drogas-SENAD. Brasília, DF,
2008.
OLSON, K. R. Manual de Toxicologia Clínica. 6. ed. Rio de Janeiro: McGraw-Hill. 2014.
LUNA, R. L.; SABRA, A. Medicina da família: saúde do adulto e do idoso. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2006.
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AZULAY R. D.; AZULAY D. R. Dermatologia. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.
BRASIL. Ministério da saúde. Informes Epidemiológicos do SUS. Centro Nacional de
Epidemiologia, Fundação Nacional de Saúde, Ministério da Saúde. Brasília, DF, 2014. Disponível em:
< scielo.iec.pa.gov.br/scielo.php?script=sci-serial&pid=0104-1673>. Acesso em: 31 agosto 2015.
DEL GIGLIO, A. Princípios de hematologia clínica. São Paulo: Manole, 2007. 274 p
Sites relacionados: < www.datasus.gov.br>; < www.saude.gov.br>.
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EMENTAS INTERNATO

9 ao 12º SEMESTRE
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CÓDIGO

MÓDULO

Carga horária:

INTERNATO EM PEDIATRIA

480 horas

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE:

SIGLA:

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE/MEDICINA

ICS

OBJETIVOS
Desenvolver competências e habilidades clínicas fundamentais para a capacidade de diagnóstico,
tratamento e prognóstico das diferentes situações em pediatria, incluindo acompanhamento de rotina
da criança, afecções clínicas e cirúrgicas. Desenvolver competências e habilidades clínicas
fundamentais a neonatologia.

EMENTA
Treinamento supervisionado em serviço na atenção integral à saúde em cenários reais de prática para o
desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes no âmbito da saúde da criança, integrando e
aplicando os diversos conteúdos que compõem a clínica pediátrica.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BEHRMAN, R. E. . KLIEGMAN, R.. NELSON, W.E. Tratado de Pediatria. 17.ed.. Elsevier, 2005.
2v.
COSTA, S. Semiologia e atenção primária à criança e ao adolescente. Revinter, 2005.
COUTINHO, M. F. G. . BARROS, R. R. Adolescência uma abordagem prática. Atheneu, 2001.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
AIRES, M.M. Fisiologia. 4 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.
BERNE. LEVY Fisiologia. 6ª. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.
FARHAT, C. K.. CARVALHO, E. S.. CARVALHO, L. H. F. R.. SUCCI, R. C. M. Infectologia
Pediátrica. 3.ed. São Paulo: Atheneu, 2006.
FERREIRA, J. P. Pediatria: diagnóstico e tratamento. Artmed, 2005.
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ISSLER, H.. LEONE, C.. MARCONDES, E. Pediatria na atenção primária. São Paulo: Sarvier,
2002.
RODRIGUES, Y. T. . RODRIGUES, P. P. B. Semiologia Pediatria – Rodrigues. 2.ed. Guanabara
Koogan, 2003.
MURAHOVSCHI, J. Pediatria: Diagnóstico +Tratamento. 5. ed. São Paulo: Sarvier, 1998.
SCHRAMM, F.R.. BRAZ, M. (Orgs.). Bioética e saúde: novos tempos para mulheres e crianças? Rio
de Janeiro: Fiocruz, 2005.
SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA. Tratado de pediatria. Manole, 2007.

CÓDIGO

COMPONENTE CURRICULAR

Carga horária:

INTERNATO EM GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA

480 horas

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE:

SIGLA:

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE/MEDICINA

ICS

OBJETIVOS
O internato em Ginecologia visa proporcionar meios para o doutorando desenvolver competências e
habilidades clínicas fundamentais para a capacidade de diagnóstico, tratamento e prognóstico das
diferentes situações em ginecologia, dentre elas:
(a) realizar anamnese e exame clínico-ginecológico completo de forma objetiva;
(b) elaborar hipóteses com os dados objetivos com o exame clínico
(c) sugerir conduta terapêutica ou de investigação complementar que po;ssa elucidar o diagnóstico
ginecológico.
O internato em Obstetrícia tem como objetivo desenvolver competências e habilidades clínicas
fundamentais para a capacidade de diagnóstico, tratamento e prognóstico das diferentes situações em
obstetrícia, sempre sob supervisão de professores/instrutores, dentre elas:
(a) desenvolver o trabalho de atendimento ambulatorial obstétrico de forma eficiente;
(b) aprimorar a técnica de relacionamento paciente-médico;
(c) detectar e corrigir, se possível, os principais fatores de risco para o desenvolvimento adequado do
binômio mãe-feto;
(d) diagnosticar as patologias mais frequentes do ciclo gravídico-puerperal, manejando adequadamente
sua propedêutica e tratamento;
(e) atender de forma adequada na sala de admissão, resolvendo os problemas de urgência, fazendo
triagem entre as paciente que devem internar ou não, realizando o exame obstétrico, preenchendo a
documentação médica e relacionar-se de forma adequada com os familiares;
(f) acompanhar a gestante no centro obstétrico em seu trabalho de parto, monitorizar o bem-estar fetal,
assim como a evolução do parto pelo partograma, decidindo o momento de encaminhar a paciente para
a sala de parto;
(g) realizar partos normais, e fazer auxílios cirúrgicos de cesárea, prescrevendo a rotina do pós-parto;
(h) realizar diariamente o exame físico da paciente no alojamento conjunto, detectando anormalidades
na evolução clínica, registrando no prontuário médico seus achados assim como a prescrição médica e
o sumário de alta.
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EMENTA
Treinamento supervisionado em serviço na atenção integral à saúde em cenários reais de prática para o
desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes no âmbito da saúde da mulher, integrando e
aplicando os diversos conteúdos que compõem a Ginecologia e a Obstetrícia.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BANDEIRA, G. Endocrinologia Ginecológica. 2° ed. Guanabara Koogan, 2006.
DE LUCA, L. Ginecologia: Semiologia clínica e laboratorial. Savier, 1981.
DELASCIO, D. Obstetrícia, ginecologia e neonatologia. Savier, 1984.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
AIRES, M.M. Fisiologia. 4 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.
BERNE. LEVY Fisiologia. 6ª. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.
JAWETZ, L. Microbiologia médica e imunologia. 7.ed. Artmed, 2005.
JORDE, L. B.. et al. Genética médica. 3.ed. Elsevier, 2004.
LOPES, A.C. Tratado de clínica médica. Roca, 2006.
PEAKMAN, M. . VERGANI, D. Imunologia básica e clínica.. Porto Alegre: Artmed. 2001.
REZENDE, J. Obstetrícia. 10.ed. Guanabara Koogan, 2005.
SABISTON, T. Tratado de cirurgia. 17.ed. Elsevier, 2005.
SOBOTTA, J. Sobotta Atlas de anatomia humana. 22.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.
PINOTTI, J. A.. FONSECA, A.M.. BAGNOLI, V.R. Tratado de Ginecologia. Revinter, 2005.
SMITH, R. P. Ginecologia e Obstetrícia do Netter. Artmed, 2004.
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CÓDIGO

COMPONENTE CURRICULAR

Carga horária:

INTERNATO EM MEDICINA DA FAMÍLIA E
COMUNIDADE I

480 horas

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE:

SIGLA:

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE/MEDICINA

ICS

OBJETIVOS
Desenvolver aprendizagem em serviço de Atenção Primária Em Saúde com ênfase na Medicina de
Família e Comunidade, vivenciando ações de prevenção, diagnóstico precoce, tratamento e
recuperação dos agravos mais prevalentes à saúde do indivíduo, família e comunidade.

EMENTA
Treinamento supervisionado em serviço em Unidades Básicas de Saúde e/ou junto às Equipes de
Estratégia de Saúde da Família e Policlínicas para o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e
atitudes no âmbito da atenção primária, na área de Medicina de Família e Comunidade.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BALINT, M. O médico, seu paciente e a doença. Atheneu, 2005.
GUSSO, G.. LOPES, J. M. Ci. Tratado de medicina de família e comunidade: princípios,
formação e prática. Porto Alegre, RS: Artmed, 2012.
ISSLER, H.. LEONE, C.. MARCONDES, E. Pediatria na atenção primária. São Paulo: Sarvier,
2002.

BIBLIOGRAFIA
COMPLEMENTAR
BEHRMAN, R. E.. et al. Nelson Tratado de Pediatria, 18. ed. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, 2009. 2
v. 3568 p.
BRASIL. Ministério da Saúde. Cadernos de Atenção básica – DAB – MS. Disponível em:
http://dab.saude.gov.br/caderno_ab.php.
CAMPOS, G. W. de S. et al. (Org.). Tratado de saúde coletiva. 2. ed. São Paulo: Hucitec, 2012. 968
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p.
DUNCAN, Bruce B. et al. Medicina Ambulatorial-: Condutas de Atenção Primária Baseadas em
Evidências. Artmed Editora, 2014.
JAWETZ, L. Microbiologia médica e imunologia. 7.ed. Artmed, 2005.
LOPES, A.C. Tratado de clínica médica. Roca, 2006.
MARCONDES, E.. VAZ, F. A. C.. OKAY, Y.. et al. Pediatria Básica: pediatria geral e neonatal.
9.ed. Savier, 2003. 3v.
NAEMT. Atendimento pré-hospitalar ao traumatizado. PHTLS. 5.ed. Elsevier, 2004.
PEAKMAN, M. . VERGANI, D. Imunologia básica e clínica. Porto Alegre: Artmed, 2001.
ROUQUARYOL. ALMEIDA. Introdução a epidemiologia. Guanabara Koogan, 2006
FREITAS, P. Tratado de Geriatria e Gerontologia. 2.ed. Guanabara Koogan, 2006.
FREITAS, F.. MENKE, C. H.. RIVOIRE, W. A.. PASSOS, E. P. Rotinas em Ginecologia. 6 ed.
Artmed. 2011.
FREITAS, F.. MARTINS-COSTA, S. H.. RAMOS, J. G. L.. MAGALHÃES, J. A. Rotinas em
Obstetrícia. 6 ed. Artmed. 2011.
VILAR, Lúcio. Et al. Endocrinologia Clínica. 5. Ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, 2013.

CÓDIGO

COMPONENTE CURRICULAR

Carga horária:

INTERNATO EM MEDICINA DA FAMÍLIA E
COMUNIDADE II E SAÚDE COLETIVA

320 horas

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE:

SIGLA:

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE/MEDICINA

ICS

OBJETIVOS
Desenvolver aprendizagem em serviço de Atenção Primária em Saúde com ênfase na Medicina de
Família e Comunidade e Saúde Coletiva, vivenciando ações de prevenção, diagnóstico precoce,
tratamento e recuperação dos agravos mais prevalentes à saúde do indivíduo, família e comunidade.

EMENTA
Treinamento supervisionado em serviço em Unidades Básicas de Saúde e/ou junto às Equipes de
Estratégia de Saúde da Família e Policlínicas para o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e
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atitudes no âmbito da atenção primária, nas áreas de Saúde Coletiva e Medicina de Família e
Comunidade.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
AMER COLLEGE OF SURGEONS. ATLS: Advanced Trauma Life Support for Doctors (Student
Course Manual), 8th Edition. ACS, 2008.
BARACAT, E.C. Guia de ginecologia. Fapesp: Manole, 2005.
BRAUN, W. Harrison – Medicina Interna. 16ª ed., Rio de Janeiro: Mc Graw – Hill, 2006.

BIBLIOGRAFIA
COMPLEMENTAR
BEHRMAN, R. E.. et al. Nelson Tratado de Pediatria, 18. ed. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, 2009. 2
v. 3568 p.
CAMPOS, G. W. de S. et al. (Org.). Tratado de saúde coletiva. 2. ed. São Paulo: Hucitec, 2012. 968
p.
DUNCAN, Bruce B. et al. Medicina Ambulatorial-: Condutas de Atenção Primária Baseadas em
Evidências. Artmed Editora, 2014.
FREITAS, P. Tratado de Geriatria e Gerontologia. 2.ed. Guanabara Koogan, 2006.
FREITAS, F.. MENKE, C. H.. RIVOIRE, W. A.. PASSOS, E. P. Rotinas em Ginecologia. 6 ed.
Artmed. 2011.
FREITAS, F.. MARTINS-COSTA, S. H.. RAMOS, J. G. L.. MAGALHÃES, J. A. Rotinas em
Obstetrícia. 6 ed. Artmed. 2011.
GOLDMAN, E. E. et al. Cecil – Tratado de Medicina Interna. 21ª ed., Rio de Janeiro: Elsevier,
2005.
GUSSO, G.. LOPES, J. M. Ci. Tratado de medicina de família e comunidade: princípios,
formação e prática. Porto Alegre, RS: Artmed, 2012.
VILAR, Lúcio. Et al. Endocrinologia Clínica. 5. Ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, 2013.

CÓDIGO

COMPONENTE CURRICULAR

Carga horária:

INTERNATO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

480 horas
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UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE:

SIGLA:

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE/MEDICINA

ICS

OBJETIVOS
Desenvolver competências e habilidades clínicas fundamentais para a capacidade de diagnóstico,
tratamento e prognóstico das diferentes situações de urgência e emergência clínicas, cirúrgicas e
traumáticas em cenários reais de prática.

EMENTA
Treinamento supervisionado em serviço na atenção integral à saúde em cenários reais de prática para o
desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes no âmbito das afecções agudas que
constituam risco à integridade física e mental, integrando os diversos conteúdos relacionados à prática
médica em situações de urgência e emergência clínicas, cirúrgicas e traumáticas.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CURY, E. K. Atendimento à criança politraumatizada. In: Manual de cirurgia pediátrica.
Sarvier, 2006.
KAPLAN, H. I. . SADOCK, B. J. Compêndio de Psiquiatría. 9.ed. Artmed, 2007.
GOLDMAN, L. AUSIELLO, D. Cecil: Tratado de medicina interna. 22.ed. Elsevier. 2005.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
FERRAZ, E. M.. FERRAZ, A. A. B.. MATHIAS, C. A. C. Condutas em Cirurgia Geral. MEDSI,
2005.
FIGUEIREDO, R. Urgências e emergências em Otorrinolaringologia. Revinter, 2006.
MARINO, P. L.Compêndio de UTI. 2.ed. Artmed, 2002.
MURAHOVSCHI, J. Emergências em pediatria. Sarvier, 1997.
PIVA, J. P. . GARCIA, P. C. R. Medicina Intensiva em Pediatria. Revinter, 2006.
TAVARES, W. Antibióticos e quimioterápicos para o clínico. Atheneu, 2006.
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CÓDIGO

COMPONENTE CURRICULAR

Carga horária:

INTERNATO EM CLÍNICA CIRÚRGICA

480 horas

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE:

SIGLA:

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE/MEDICINA

ICS

OBJETIVOS
Desenvolver habilidades e competências cirúrgicas fundamentais para realização de procedimentos de
menor complexidade, quer sejam eles de caráter eletivo ou emergencial, em nível ambulatorial e
hospitalar. Objetivos específicos:
(a) Compreender as várias causas que determinam, aprovam ou dificultam a solução de um problema
cirúrgico;
(b) Acompanhar o exame inicial, as discussões e definições diagnósticas, indicações terapêuticas e
tratamentos, em especial as evoluções dos pacientes submetidos à cirurgia (pré, trans e pósoperatório);
(c) Realizar cirurgia ambulatorial, nível I, sob supervisão, como: tratamento cirúrgico de infecções
purulentas da pele e subcutâneas. tratamento cirúrgico dos tumores (benignos e malignos) da pele e
subcutâneos. tratamento cirúrgico da unha. biópsias, retirada de corpos estranhos. alongamento de
frênulo (postectomia), bem como os procedimentos médicos associados a estas cirurgias (assepsia e
anestesia local);
(d) Realizar punção e dissecação venosa;
(e) Realizar entubação nasogástrica e cateterismo vesical;
(f) Realizar punção evacuadora e diagnóstica abdominal e torácica;
(g) Realizar imobilização e transporte de fraturados;
(h) Realizar medidas de desobstrução das vias aéreas superiores;
(i) Realizar reanimação cardiorrespiratória;
(j) Identificar emergências cirúrgicas para providências imediatas;
(k) Identificar e tratar os vários tipos de choque.

EMENTA
Treinamento supervisionado em serviço na atenção integral à saúde em cenários reais de prática para o
desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes no âmbito da saúde do adulto, integrando e
aplicando os diversos conteúdos que compõem a clínica cirúrgica.
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BALINT, M. O médico, seu paciente e a doença. Atheneu, 2005.
CAMARGO, O. Patologia geral: abordagem multiMódulor. Guanabara Koogan, 2006.
GUYTON, A.C. . HALL, J.E. Tratado de Fisiologia Médica. 17.ed. Guanabara Koogan, 2006.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
AIRES, M.M. Fisiologia. 4 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.
BERNE. LEVY Fisiologia. 6ª. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.
JAWETZ, L. Microbiologia médica e imunologia. 7.ed. Artmed. 2005.
KOEPPEN, B. M.. LEVY, M. N.. STANTON, B. A. Fundamentos da Fisiologia. 4.ed. 2006.
LOPES, A.C. Tratado de clínica médica. Roca, 2006.
LOPEZ, M. Semiologia médica. 5.ed. Revinter, 2004.
MANICA, J. Anestesiologia princípios e técnicas. 3.ed. Artmed, 2003.
MARQUES, R. G. Técnica operatória e cirurgia experimental. Guanabara Koogan, 2005.
NAEMT. Atendimento pré-hospitalar ao traumatizado. PHTLS. 5.ed. Elsevier, 2004.
PEAKMAN, M. . VERGANI, D. Imunologia básica e clínica. Porto Alegre: Artmed. 2001.
PORTO, C. C. Semiologia médica. 5.ed. Guanabara Koogan, 2005.
PORTO, C. C. Exame clínico. 5.ed. Guanabara Koogan,2004.
SABISTON, T. Tratado de cirurgia. 17.ed. Elsevier, 2005.
SAESP. Tratado de anestesiologia. 6.ed. Atheneu, 2007.
SOBOTTA, J. Sobotta Atlas de anatomia humana. 22.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.
TAHKA, V. Relacionamento médico-paciente. Porto Alegre: Artes Médicas, 1989.
WALLACH, J. Interpretação de exames laboratoriais. 7.ed. Guanabara Koogan, 2003.

CÓDIGO

COMPONENTE CURRICULAR

Carga horária:

INTERNATO EM CLÍNICA MÉDICA

480 horas

182

Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Medicina
Universidade Federal de Mato Grosso – Campus Universitário de Sinop – Instituto de Ciências da Saúde (ICS)

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE:

SIGLA:

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE/MEDICINA

ICS

OBJETIVOS
Desenvolver competências e habilidades clínicas fundamentais para a capacidade de diagnóstico,
tratamento e prognóstico das diferentes situações clínicas. Aprimorar a relação médico-paciente.

EMENTA
Treinamento supervisionado em serviço na atenção integral à saúde em cenários reais de prática para o
desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes no âmbito da saúde do adulto, integrando e
aplicando os diversos conteúdos que compõem a clínica médica.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BALINT, M. O médico, seu paciente e a doença. Atheneu, 2005.
CAMARGO, O. Patologia geral: abordagem multiMódulor. Guanabara Koogan, 2006.
GUYTON, A.C. . HALL, J.E. Tratado de Fisiologia Médica. 17.ed. Guanabara Koogan, 2006.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
AIRES, M.M. Fisiologia. 4 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.
BERNE. LEVY Fisiologia. 6ª. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.
JAWETZ, L. Microbiologia médica e imunologia. 7.ed. Artmed, 2005.
KOEPPEN, B. M.. LEVY, M. N.. STANTON, B. A. Fundamentos da Fisiologia. 4.ed. 2006.
LOPES, A.C. Tratado de clínica médica. Roca, 2006.
LOPEZ, M. Semiologia médica. 5.ed. Revinter, 2004.
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PEAKMAN, M. . VERGANI, D. Imunologia básica e clínica. Porto alegre: Artmed. 2001.
PORTO, C. C. Semiologia médica. 5.ed. Guanabara Koogan, 2005.
PORTO, C. C. Exame clínico. 5.ed. Guanabara Koogan, 2004.
TAHKA, V. Relacionamento médico-paciente. Porto Alegre: Artes Médicas, 1989.
WALLACH, J. Interpretação de exames laboratoriais. 7.ed. Guanabara Koogan, 2003.

CÓDIGO

COMPONENTE CURRICULAR

Carga horária:

INTERNATO EM SAÚDE MENTAL

160 horas

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE:

SIGLA:

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE/MEDICINA

ICS

OBJETIVOS
Desenvolver competências e habilidades clínicas fundamentais para a capacidade de diagnóstico,
tratamento e prognóstico das diferentes situações de saúde mental.

EMENTA
Treinamento supervisionado em serviço na atenção integral à saúde em cenários reais de prática para o
desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes no âmbito da saúde mental, integrando e
aplicando os diversos conteúdos que a compõem.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
DALLY, P.. HARRINGTON, H. Psicologia e psiquiatria na enfermagem. São Paulo: EPU, EDUSP,
c1978. 245 p.
GOLDMAN, L.. SCHAFER, Andrew I. Cecil medicina. 24. ed., Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. 2v.
KAPLAN, Harold I.. SADOCK, Benjamin J.. SADOCK, Virginia A. Compêndio de psiquiatria:
ciências do comportamento e psiquiatria clínica. 9. ed., Porto Alegre: Artmed, 2007. 1584 p.
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

AIRES, M.M. Fisiologia. 4 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.
ASSOCIAÇÃO PSIQUIÁTRICA AMERICANA. DSM-IV-TR: Manual diagnóstico e estatístico de
transtornos mentais. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2003.
BERNE. LEVY Fisiologia. 6ª. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.
OLIVEIRA, Licia M. Principais temas em psiquiatria para residência médica. São Paulo: Medcel,
2006. 191 p.
STAHAL, Stephen M. MARTINEZ, Y. Psicofarmacologia: bases neurocientíficas e aplicações
práticas Artmed. 4. ed., Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004. 552 p.
ROPPER, A. H.. SAMUELS, H. MARTIN A. Adams and Victor´s - principles of neurology.
McGraw Hill, 2009. 1572 p.
SADOCK, B.J.. SADOCK, V.A. Manual de psiquiatria clínica: referência rápida. 5. ed. Porto
Alegre: Artmed, 2012. vi, 585 p.

185

Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Medicina
Universidade Federal de Mato Grosso – Campus Universitário de Sinop – Instituto de Ciências da Saúde (ICS)

EMENTAS – DISCIPLINAS OPTATIVAS
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CÓDIGO

COMPONENTE CURRICULAR OPTATIVO

Carga horária:

LIBRAS

32 horas

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE:

SIGLA:

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE/ENFERMAGEM

ICS

OBJETIVOS

Esta Unidade Curricular Optativa tem por objetivo apresentar as características básicas da fonologia,
noções de léxico, de morfologia e de sintaxe através do uso de recursos áudio-visuais, além de oferecer
noções de variação e a prática de libras através do uso de expressão visual-espacial. Os alunos deverão
ser capazes de aplicar na prática o uso de Libras.

EMENTA

Características
básicas
da
fonologia.
Noções
básicas
de
morfologia
e de sintaxe com apoio de recursos audio-visuais.
variação. Praticar Libras: desenvolver a expressão visual-espacial.

léxico,
Noções

de
de

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ALMEIDA, E. C.. Atividades ilustradas em sinais da libras. Rio de Janeiro: Revinter, 2004.
CASTRO, A. R. Comunicação por língua brasileira de sinais: livro básico. 3. ed. Brasília: Senac,
2009.
CAPOVILLA, F. C.. RAPHAEL, W. D. Dicionário enciclopédico ilustrado trilíngue da Língua de
Sinais Brasileira. 2. ed. São Paulo: EDUSP, 2011. São Paulo Imprensa Oficial do Estado de São
Paulo.

BIBLIOGRAFI A COMPLEMENTAR
BRITO, L. F. Por uma gramática de línguas de sinais. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1995.
COUTINHO, D. Libras e Língua Portuguesa: Semelhanças e diferenças. João Pessoa. Arpoador.
2000.
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FELIPE, T. A. Libras em contexto. 7. ed. Brasília: Editor MEC/SEESP, 2007.
FERNANDES, E. Surdez e bilinguismo. Porto Alegre: Mediação, 2008.
SILVA, I. R.. KAUCHAKJE, S.. GESUELI, Z. M. Cidadania, surdez e linguagem: desafios e
realidades. São Paulo: Plexus, 2003.

CÓDIGO

COMPONENTE CURRICULAR OPTATIVO

Carga horária:

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

32 horas

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE:

SIGLA:

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE/FARMÁCIA

ICS

OBJETIVOS
Esta Unidade Curricular Optativa tem por objetivo fornecer conhecimentos para o entendimento das
interações medicamentosas, dentre elas as interações fármaco-fármaco, fármaco-planta e fármacoalimento. Orientar sob a forma correta de prescrever os medicamentos sempre observando as possíveis
reações adversas que podem surgir em decorrência das interações medicamentosas. Os alunos deverão
ser capazes de discutir assuntos relacionados às interações medicamentosas e analisar e fundamentar as
caractéristicas e as consequências de cada interação medicamentosa.

EMENTA
Introdução aos mecanismos de interação. Enzimas do citocromo P450. Substratos, inibidores e
indutores. Interações fármaco-fármaco, fármaco-planta e fármaco-alimento.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BACHMAN, K. A. et at. Interações medicamentosas: o novo padrão de interações medicamentosas e
fitoterápicas. 2. ed. Barueri: Manole, 2006.
BRUNTON, L.L.. CHABNER, B.A.. KNOLLMANN, B.C. As bases farmacológicas da terapêutica
de Goodman & Gilman. 12. ed. Porto Alegre: AMGH, 2012.
FONSECA, A. L. Interações medicamentosas. 2. ed. São Paulo: EPU, 2008.
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BERNE. LEVY Fisiologia. 6ª. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.
FUCHS, F.D.. WANNMACHER, L.. FERREIRA, M.B.C. Farmacologia clínica: fundamentos da
terapêutica racional. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004.
GOLAN, DE. Princípios de Farmacologia a Base Fisiopatológica da Farmacoterapia, 3ª ed, Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2014.
KATZUNG BG. Farmacologia básica & clínica, 10ª ed, Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.
OGA, S.. BASILE, A.. CARVALHO, M.F. Guia Zanini-Oga de Interações medicamentosas: base
teórica das interações. São Paulo: Atheneu, 2002.
RANG, H. P. et al. Farmacologia. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007.
SILVA, P. Farmacologia. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.

CÓDIGO

COMPONENTE CURRICULAR OPTATIVO

Carga horária:

SEXUALIDADE HUMANA

32 horas

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE:

SIGLA:

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE/MEDICINA

ICS

OBJETIVOS
Esta Unidade Curricular Optativa tem por objetivo entender a fisiologia da resposta sexual e
reconhecer as disfunções sexuais femininas e masculinas, compreender a sexualidade no contexto de
doenças físicas e mentais e reconhecer os transtornos de preferência e distrofia de gênero. Os alunos
deverão ser capazes de discutir assuntos relacionados a sexualidade humana e analisar e fundamentar
as características e as consequências dos transtornos sexuais.

EMENTA
Histórico da sexualidade humana. Ciclo de resposta sexual feminina e masculina. Transtornos
identidade sexual ou Disforia de Gênero. Transtornos de preferência sexual ou Parafilias. Disfunções
sexuais. Sexualidade e condições clínicas especiais.
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA
AIRES, M. M. Fisiologia. 4 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.
BERNE. LEVY. Fisiologia. 6ª. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.
MANUAL DIAGNÓSTICO E ESTATÍSTICO DE TRANSTORNOS MENTAIS. 5 a Ed. Porto
Alegre: Artmed, 2014.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ABDO, C. Sexualidade Humana e seus Transtornos. 3a Ed. São Paulo: Leitura Médica, 2010.
CAVALCANTI, CAVALCANTI. Tratamento Clínico das Inadequações Sexuais. 4a. Ed., São
Paulo: Roca, 2012.
LEIBLUM, S. R. Princípios e Prática da Terapia Sexual . 4a Ed. São Paulo:
Roca, 2011.
CAVALCANTI, R. Tratamento Clínico das Disfunções Sexuais. São Paulo: Roca , 2012.
GLINA, S.. ANKIER, C. Manual Prático de Condutas em Medicina Sexual e Sexologia. 1a Ed.
Gen-Grupo Editorial Nacional Participações, 2013.
LEIBLUM, S. R. Tratamento dos Transtornos do Desejo Sexual. Porto Alegre: Artmed, 2012.

CÓDIGO

COMPONENTE CURRICULAR OPTATIVO

Carga horária:

INTRODUÇÃO À INTERPRETAÇÃO DE EXAMES
DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM

32 horas

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE:

SIGLA:

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE/MEDICINA

ICS

OBJETIVOS

Esta disciplina tem por objetivo fornecer aos alunos compreensão dos princípios básicos da
interpretação dos diferentes tipos de exame de imagem, assim como a anatomia radiológica e os
termos específicos. Os alunos deverão ser capazes de compreender noções básicas de exames
diagnósticos por imagem.
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EMENTA
Introdução à interpretação dos exames de diagnóstico por imagem, incluindo radiografia convencional,
exames contrastados, mamografia, tomografia computadorizada, ressonância magnética,
ultrassonografia e PET-CT.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

GOLDMAN, L.. SCHAFER, A. I. Cecil medicina. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.
MOORE. DALLEY. Anatomia orientada para a clínica. 6ª. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2011.
NETTER. Atlas de anatomia humana. 5ª. ed. Porto Alegre: Artmed, 2011.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
FELSON: Princípios de radiologia do tórax: estudo dirigido. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2001.
ISABELA S. SILVA. EDSON MARCHIORI. ARTHUR SOARES SOUZA JÚNIOR. NESTOR L.
MÜLLER. Comissão de Imagem da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Consenso
brasileiro ilustrado sobre a terminologia dos descritores e padrões fundamentais da TC de tórax* J.
bras. pneumol. vol.36 no.1 São Paulo Jan./Feb. 2010.
SOBOTTA. Atlas de Anatomia Humana - 3 Vols. 23ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.
SBA. Terminologia Anatômica. São Paulo, Editora Manole, 2001.
WILLIAN E. BRANT, CLYDE A. HELMS. Fundamentos de radiologia: diagnóstico por imagem.
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.
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CÓDIGO

COMPONENTE CURRICULAR OPTATIVO

Carga horária:

HEMOTERAPIA

32 horas

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE:

SIGLA:

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE/MEDICINA

ICS

OBJETIVOS

Esta Unidade Curricular Optativa tem por objetivo fornecer conhecimentos do histórico da
hemoterapia no Brasil, os métodos de obtenção e preservação de hemocomponentes e o processo de
transfusão sanguínea. Orientar a pratica da hemoterapia nas áreas clínica, cirúrgica e pediátrica. Levar
o aluno a conhecer as rotinas de um banco de sangue.

EMENTA

Histórico da Hemoterapia no Brasil (evolução da legislação brasileira). Métodos de obtenção e
preservação do sangue total e hemocomponentes. Princípios gerais da transfusão de produtos
hemoterápicos. Hemoterapia na prática clínica. Hemoterapia em cirurgia. Hemoterapia em pediatria e
neonatologia. Hemoterapia e hemostasia (coagulopatias hereditárias e adquiridas). Rotinas de um
banco de sangue, experiência prática.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

DEL GIGLIO, Auro. Princípios de hematologia clínica. São Paulo: Manole, 2007. 274 p.
HOFFBRAND, A. V.. MOSS, P. A. H. Fundamentos em hematologia. 6. ed. Porto Alegre: Artmed,
2013. 454 p.
LORENZI, Therezinha Ferreira (Coord.). Atlas de hematologia: clínica hematológica ilustrada. Rio
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 659 p.
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. Departamento
de Gestão do Trabalho e da Educação do Trabalho na Saúde. Técnico em hemoterapia: livro texto /
Ministério da Saúde, Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, Departamento de
Gestão da Educação na Saúde – Brasília: Ministério da Saúde, 2013. 292 p.:i1. ISBN 978-85-3341988-9.
Brasil. Ministério da Saúde. Portaria N0 1.353, de 13 de Junho de 2011 Regulamento Técnico de
Procedimentos Hemoterápicos.
CARNEIRO, J. D. A. Hematologia Pediátrica. São Paulo: Manole Ltda, 2008.
LORENZI, Therezinha Ferreira. Manual de hematologia: propedêutica e clínica. 4. ed. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, c2006. xii, 710 p.
RAPAPORT, Samuel I. Hematologia: introdução. 2. ed. São Paulo: Roca, 1990. 450 p.
VERRASTRO, Therezinha (Coord.). Hematologia e hemoterapia: fundamentos de morfologia,
fisiologia, patologia e clínica. São Paulo: Atheneu, 2005. 303 p.
HAMERSCHLAK, N. Manual de Hemoterapia: Programa Integrado de Hematologia e
Transplante de Medula Óssea. São Paulo: Manole, 2010.
JUNQUEIRA, P. C.. HAMERSCHLAK, N.. R., JACOB. Hemoterapia Clínica. São Paulo: Roca,
2009.

CÓDIGO

COMPONENTE CURRICULAR OPTATIVO

Carga horária:

SEGUIMENTO AMBULATORIAL DO
PREMATURO DE RISCO

32 horas
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UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE:

SIGLA:

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE/MEDICINA

ICS

OBJETIVOS

Esta Unidade Curricular Optativa tem por objetivo fornecer conhecimentos sobre o prematuro, desde o
nascimento até a alta e posterior acompanhamento nos primeiros anos de vida, perpassando por todo
processo de desenvolvimento (pontos importantes para o desenvolvimento infantil), sinais de alerta e
atendimento multidisciplinar. Apresentar as formas de nutrição pós-alta, uso de manejos para nutrição
(sondas e estomas), assim como cuidados relacionados às possíveis sequelas que poderão acompanhar
os prematuros ao longo de sua vida. Os alunos deverão ser capazes de discutir assuntos relacionados a
primeira infância, desde o início do desenvolvimento pós natal até os primeiros anos de vida.

EMENTA

Preparo para a alta do recém-nascido prematuro. Importância do seguimento ambulatorial do prétermo. Crescimento do pré-termo nos primeiros anos de vida, sinais de alerta para déficit no primeiro
ano de vida e para doenças crônicas na vida adulta. Atraso do neurodesenvolvimento do prematuro.
Psicopatologias do prematuro. Atendimento multidisciplinar do prematuro (manejo da retinopatia da
prematuridade, manejo da perda auditiva, manejo da pneumopatia crônica, manejo do atraso do
desenvolvimento motor e cognitivo). Nutrição após a alta: aleitamento materno, alimentação
complementar, suplementação de vitaminas e ferro. Alimentação no primeiro ano de vida. Esquema de
vacinação. Seguimento do recém-nascido com doenças infecciosas adquiridas intra-útero (HIV, sífilis
congênita, toxoplasmose). Seguimento do recém-nascido com sondas e estomas.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
MARCONDES, E. et al. Pediatria básica. 9a ed. São Paulo: Sarvier, 2002.
MOORE, K.L. Embriologia Clínica. Rio de Janeiro, 9. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.
REZENDE, J. Obstetrícia. 3.ed. Guanabara Koogan, 1974.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BORGES-OSÓRIO MR, Genética Humana. 3ª Edição, Artmed, 2013.
CAMPOS JUNIOR, DIOCLÉCIO. BURNS, DENNIS ALEXANDER RABELO. LOPEZ, FABIO
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ANCONA. Tratado de Pediatria. São Paulo: Sociedade Brasileira de Pediatria, 2014.
MOORE. DALLEY. Anatomia orientada para a clínica. 6ª. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2011.
MURAHOVSCHI, JAYME. Pediatria: Diagnóstico + Tratamento. São Paulo: Sarvier, 2013.
SILVEIRA, RITA DE CASSIA. Manual: Seguimento Ambulatorial do Prematuro de Risco. São
Paulo: Sociedade Brasileira de Pediatria, 2012.

CÓDIGO

COMPONENTE CURRICULAR OPTATIVO

Carga horária:

TÓPICOS ESPECIAIS EM NEUROCIÊNCIAS

32 horas

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE:

SIGLA:

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE/MEDICINA

ICS

OBJETIVOS

Esta Unidade Curricular Optativa tem por objetivo fornecer uma visão geral da organização, estrutura
e funções do sistema nervoso. O aluno deverão ser capazes de compreender os transtornos da
motricidade (com ênfase na doença de Parkinson e de Huntington), o sistema límbico, da epilepsia e as
crises epilépticas.

EMENTA

Organização geral do sistema nervoso humano. Divisões do sistema nervoso (aspectos anatômicos,
embriológicos e funcionais) e anatomia macroscópica do sistema nervoso central. Sistema
somatossensorial e as grandes vias aferentes. Grandes vias eferentes e motricidade (medula espinal,
tronco encefálico, córtex, núcleos da base e cerebelo). Transtornos da motricidade: Doença de
Parkinson e de Huntington. Sistema límbico. Funções corticais elevadas. Epilepsia e Crises epilépticas.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

AIRES, M. M. Fisiologia. Rio de Janeiro, 4° ed. Guanabara Koogan, 2012.
BERNE & LEVY. Fisiologia. Rio de Janeiro, 6° ed. Elsevier, 2009.
MACHADO, A. HAERTEL, L.M., Neuroanatomia Funcional. São Paulo, 3° ed. Atheneu, 2014.
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

GUYTON. HALL. Tratado de Fisiologia Médica. 12ª. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.
KANDEL, E.R. et al. Princípios de Neurociências. São Paulo, 5° ed. Artmed, 2014.
LENT, R., Cem bilhões de neurônios – Conceitos fundamentais de neurociência, São Paulo, edição
revista e atualizada, Atheneu, 2005.
MOORE. DALLEY. Anatomia orientada para a clínica. 6ª. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2011.
NETTER. Atlas de anatomia humana. 5ª. ed. Porto Alegre: Artmed, 2011.
SOBOTTA. Atlas de Anatomia Humana - 3 Vols. 23ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.

CÓDIGO

COMPONENTE CURRICULAR OPTATIVO

Carga horária:

DOENÇAS TROPICAIS

48 horas

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE:

SIGLA:

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE/FARMÁCIA

ICS

OBJETIVOS

Esta Unidade Curricular Optativa tem por objetivo fornecer ao aluno os conceitos de doenças tropicais
e saúde, bem como as doenças causadas por protozoários, helmintos, platelmintos, bactérias, vírus e
fungos, com ênfase nas doenças de prevalência regional. Os alunos deverão ser capazes de
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compreender e discutir assuntos relacionados às doenças transmitidas por microrganismos e doenças
tropicais.

EMENTA

Conceitos e métodos de doenças tropicais e saúde. Doenças causadas por protozoários. Doenças
causadas por helmintos e platelmintos. Doenças causadas por bactérias. Doenças causadas por vírus.
Doenças causadas por fungos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ABBAS, A.K.. LICHTMAN, A.H.. SHIV, P. Imunologia básica: funções e distúrbios do sistema
imunológico. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.
MURPHY, K.. TRAVERS, P.. WALPORT, M. Imunobiologia de Janeway. 7. ed. Porto Alegre:
Artmed, 2010.
MURRAY, P. R. Microbiologia médica. 4ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004.

BIBLIOGRAFIA
COMPLEMENTAR
CIMERNAN, S.. CIMERNAN, B. Medicina tropical. São Paulo: Atheneu, 2003.
FERREIRA, A. W.. ÁVILA, S. L. M. Diagnóstico laboratorial das principais doenças infecciosas
e auto-imunes. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001.
NEVES, D. P. Parasitologia humana. 12ª ed. São Paulo: Atheneu, 2011.
REY, L. Bases da parasitologia médica. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010.
VERONESI, R.. FOCACCIA, R. Tratado de infectologia. 3. ed. São Paulo: Atheneu, 2006. v.1 e 2.
FERREIRA, W.A.. MORAES, S.L. Diagnóstico Laboratorial das Principais Doenças Infecciosas e
Autoimunes: correlações clínico-laboratoriais. 3ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.
HARRISON, T.R. Harrison medicina interna. 15ª ed. Rio de Janeiro, 2002.
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GOLDMAN. SCHAFER, A.I. Cecil medicina. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.
HALL, J. E. GUYTON -Tratado de Fisiologia Médica. 12ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2011.
JUNQUEIRA, L.C.. CARNEIRO, J. Histologia Básica. 11ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2008.
KONEMAN, E. W. Diagnóstico Microbiológico: Texto e Atlas Colorido. 6. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2008.

CÓDIGO

COMPONENTE CURRICULAR OPTATIVO

Carga horária:

FITOTERAPIA

48 horas

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE:

SIGLA:

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE/FARMÁCIA

ICS

OBJETIVOS

Esta Unidade Curricular Optativa tem por objetivo fornecer ao aluno conhecimentos sobre o uso de
plantas medicinais, suas reações tóxicas e efeitos adversos, bem como o desenvolvimento tecnológico
para a produção de fitoterápicos.

EMENTA

Introdução à Fitoterapia. Principais plantas medicinais utilizadas na Fitoterapia. Desenvolvimento
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tecnológico e produção de Fitoterápicos. Reações tóxicas e efeitos adversos provocados por plantas
medicinais.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

FERRO, D. et al. Fitoterapia: conceitos clínicos. São Paulo: Atheneu, 2008. 501 p.
SCHULZ, V.. HANSEL, R.. TYLER, V. E. Fitoterapia racional: um guia de fitoterapia para as
ciências da saúde. 4. ed. Manole 2002.
SIMÕES, M.O. et al. Farmacognosia: da planta ao medicamento. 6 ed. Porto Alegre: Universidade
UFRGS/UFSC, 2007.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ALONSO, J. Fitomedicina: curso para profissionais da área da saúde. São Paulo: Pharmabooks,
2008.
___________INDICE TERAPÊUTICO FITOTERÁPICO: ITF. Petrópolis: EPU, 2008.
COX, M. M.. NELSON, D. L. Princípios de Bioquímica de Lehninger. 6ª ed. Editora Artmed, 2011.
CUNHA, A. P. DA SILVA, A. P.. ROQUE, O. R. Plantas e produtos vegetais em fitoterapia.
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2003. 701p.
CUNHA, A. P.. DA SILVA, A. P. ROQUE, O. R. Plantas e produtos vegetais em fitoterapia.
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2003.
WAGNER, H.. WIESENAUER, M. Fitoterapia: fitofármacos, farmacologia e aplicações clínicas.
2. ed. São Paulo: Pharmabooks, 2006.

CÓDIGO

COMPONENTE CURRICULAR OPTATIVO

Carga horária:

HOMEOPATIA

64 horas

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE:

SIGLA:

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE/FARMÁCIA

ICS

OBJETIVOS
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Esta Unidade Curricular Optativa tem por objetivo fornecer conhecimentos sobre o histórico da
homeopatia e origem medicamentosa, sobre as formas de apresentação dos medicamentos (básica e
derivadas), escalas e métodos bem como orientar os alunos quanto a interpretação de receitas. Os
alunos deverão ser capazes de discutir assuntos relacionados a homeopatia e suas aplicações na pratica
clínica.
EMENTA
Histórico da homeopatia. Princípios da homeopatia. Origem dos medicamentos. Formas básicas.
Formas derivadas. Escalas e métodos. Interpretação de receitas.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

AIRES, M.M. Fisiologia. 4 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.
FONTES, O. L. Farmácia homeopática: teoria e prática. 4 ed. São Paulo: Manole, 2012.
GOLAN, DE. Princípios de Farmacologia a Base Fisiopatológica da Farmacoterapia, 3 ed, Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2014.

BIBLIOGRAFIA COMPLEME NTAR

DIAS, A. F. Fundamentos da homeopatia: princípios da prática homeopática. São Paulo: Cultura
Médica, 2000.
BAROLLO, C.R. (org.). Aos que se tratam pela homeopatia. 10. ed. São Paulo, 2001.
LACERDA, P. Manual prático de farmacotécnica contemporânea homeopática. São Paulo:
Organização Andrei, 1994.
SERVAIS, P.M. Larousse da homeopatia. Rio de Janeiro: Larousse do Brasil, 2002.
SOARES, A.A.D. Farmácia homeopática. São Paulo: Organização Andrei, 1997.

CÓDIGO

COMPONENTE CURRICULAR OPTATIVO

Carga horária:

TOXICOLOGIA FORENSE

32 horas

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE:

SIGLA:
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INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE/FARMÁCIA

ICS

OBJETIVOS

Esta Unidade Curricular Optativa tem por objetivo fornecer conhecimentos sobre análise forense e seu
papel na toxicologia forense, sobre cadeia de custódia e investigação de morte causada por agente
químico. Os alunos deverão ser capazes de discutir assuntos relacionados à toxicologia forense e sua
aplicabilidade na prática.

EMENTA

Análise forense: finalidades e características. Papel da análise em toxicologia forense. Cadeia de
custódia. Investigação toxicológica de morte causada por um agente químico.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

KLAASSEN, C. D.. WATKINS, J. B. III. Fundamentos em toxicologia de Casarett e Doull. 2. ed.
Porto Alegre: AMGH, 2012.
MOREAU, R. L. M.. SIQUEIRA, M. E. P. B. Toxicologia Analítica. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2008.
OGA, S.. CAMARGO, M. M. A.. BATISTUZZO, J. A. O. Fundamentos de Toxicologia. 4.ed. São
Paulo: Atheneu, 2014.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BRADFORD, M. M. A rapid and sensitive method for the quantification of microgram quantity of
protein utilizing the principle of Protein-Dyie Binding. Anal. Chem., v.72, p.248-254, 1976.
ELLMAN, G.L.. COURTNEY, K.D.. ANDRES JR, V.. FEATHERSTONE, R.M. A new and rapid
colorimetric determination of acetylcholinesterase activity. Biochem. Pharmacol., v.7, p.88-95, 1961.
FLANAGAN, R. J.. TAYLOR, A.. WATSON, I. D.. WHELPTON, R. Fundamentals of analytical
toxicology. Chichester: John Wiley & Sons, 2007.
HAYES, A. W.. KRUGER, C. L. Hayes' Principles and Methods of Toxicology. London: CRC
Press Taylor &Francys Group, 2014.
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PASSAGLI, M. Toxicologia Forense: Teoria e Prática. 4. ed. Campinas: Millennium, 2013.

CÓDIGO

COMPONENTE CURRICULAR OPTATIVA

Carga horária:

ANTROPOLOGIA DA SAÚDE: CULTURAS E
SOCIEDADES

64 horas

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE:

SIGLA:

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE/ENFERMAGEM

ICS

OBJETIVOS

Esta Unidade Curricular Optativa tem por objetivo fornecer conhecimentos para o entendimento da
formação da sociedade, da compreensão do ser humano, da cultura do multiculturalismo e da
diversidade cultural, bem como o exercício do cuidar através da ciência aplicada à saúde e suas
práticas através da prevenção e cura. Os alunos deverão ser capazes de discutir assuntos relacionados a
antropologia da saúde e analisar e fundamentar questões sociais, culturais e éticas onde os mesmos
estão inseridos.

EMENTA

A formação da Sociedade e seus princípios básicos constituintes. A compreensão do ser humano e suas
práticas. Gêneros. O ser humano individual e coletivo como construtor da realidade social (Grupos e
sociedades na construção do espaço social nacional). Cultura, Multiculturalismo e diversidade
cultural. A cultura em suas representações – Linguagem e Simbologia e manifestações populares.
Políticas de Saúde, historicidade e dinâmica socioeconômica. O exercício de cuidar, Abordagem de
temas envolvidos na prática do cuidar: liberdade, vontade, autonomia/autoridade, poder/violência,
compaixão/solidariedade. A Saúde e o pensamento pós-moderno. A ciência aplicada à saúde e as
práticas que dela decorrem. Transformações no mundo contemporâneo e questões para o trabalho e
saúde. Culturas brasileiras, Religiosidades, etnias. Cultura e corpo. Cultura, saúde-doença e práticas
de prevenção e cura.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

CHAUÍ, M. S. Convite à filosofia. 13. ed. São Paulo: Ática, 2006.
MARCONI, M. A.. PRESOTTO, Z. M. N.. Antropologia: uma introdução. 6. ed. São Paulo: Atlas,
2007.
RAMPAZZO, L. Antropologia, religiões e valores cristãos. 3. ed. São Paulo: Loyola, 2004.
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

COTRIM, G. Fundamentos da filosofia: história e grandes temas. 15. ed. reform. e ampl. São Paulo:
Saraiva, 2000.
DIAS, R. Fundamentos de sociologia geral. 3. ed. Campinas: Alínea, 2006.
FONSECA, M. N. S. Brasil afro-brasileiro. 3. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2010.
LAKATOS, E. M.. MARCONI, M. A. Sociologia geral. 7. ed. São Paulo: Atlas, 1999.
LUCKESI, C.. PASSOS, E. S. Introdução à filosofia: aprendendo a pensar. 5. ed. São Paulo: Cortez,
2004.
PRODI, G. O indivíduo e sua marca: biologia e mudança antropológica. São Paulo: EdUNESP,
1993.

CÓDIGO

COMPONENTE CURRICULAR OPTATIVO
ASSISTÊNCIA MULTIPROFISSIONAL NA
PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E APOIO AO
ALEITAMENTO MATERNO

Carga horária:
32 horas

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE:

SIGLA:

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE/ENFERMAGEM

ICS

OBJETIVOS

Proporcionar aos acadêmicos conhecimentos científicos no que se refere à promoção, proteção e apoio
ao aleitamento materno. Demonstrar às vantagens do aleitamento materno e o poder imunológico do
leite humano. Capacitar o acadêmico para assistir à mulher durante a gestação e pós-parto,
assegurando o aleitamento materno. Adquirir conhecimento científico sobre o manejo clínico da
amamentação.

EMENTA
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Estudo crítico reflexivo sobre temas importante relacionados à assistência multiprofissional na
promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno. A anatomia e psicofisiologia da lactação e o
desenvolvimento anatomo-funcional facial do recém nascido. A situação e perspectivas do aleitamento
materno no Brasil. As políticas de promoção, proteção e apoio ao Aleitamento Materno no Brasil. A
importância da amamentação exclusiva: composição e o poder imunológico do leite materno.
Cuidados com as mamas na gestação e puerpério. Anestesia e analgesia de parto e os impactos na
amamentação. Amamentação em situações especiais do lactente e da nutriz. O Enfoque
multiprofissional no apoio à amamentação. O manejo clínico da amamentação e a prática
multiprofissional na promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno. O banco de leite humano.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ALCÂNTARA, P., Marcondes, E.. Pediatria Básica. 9ªed. São Paulo: Sarvier, 2002.
BEHRMAN, R. E.. Kliegman, R. M. & Arvin, A. M. Nelson. Tratado de pediatria. 15.ed. Rio de
Janeiro, Guanabara Koogan, 1997.
BARROS, Sonia Maria Oliveira de. Enfermagem obstétrica e ginecológica: guia para a prática
assistencial. São Paulo: Roca, 2002. 517p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BRASIL. Atenção à saúde do recém-nascido: Guia para profissionais de saúde – Cuidados
gerais. V. 1. Brasília: Ministério da Saúde, 2011. Disponível
em:http://www.redeblh.fiocruz.br/media/arn_v1.pdf Acesso em 23 de fevereiro de 2015.
BRASIL. Atenção à saúde do recém-nascido: Guia para profissionais de saúde – Intervenções
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comuns, icterícia e infecções. V. 2. Brasília: Ministério da Saúde, 2011. Disponível
em: http://www.redeblh.fiocruz.br/media/arn_v2.pdf Acesso em 23 de fevereiro de 2015.
BRASIL. Atenção à saúde do recém-nascido: Guia para profissionais de saúde – Problemas
respiratórios, cárdiocirculatórios, metabólicos, neurológicos, ortopédicos e dermatológicos. V. 3.
Brasília: Ministério da Saúde, 2011 Disponível
em: http://www.redeblh.fiocruz.br/media/arn_v3.pdf Acesso em 23 de fevereiro de 2015.
BRASIL. Atenção à saúde do recém-nascido: Guia para profissionais de saúde – Cuidados com o
recém-nascido pré-termo. V. 4. Brasília: Ministério da Saúde, 2011. Disponível em:
http://www.redeblh.fiocruz.br/media/arn_v4.pdf Acesso em 23 de fevereiro de 2015.
CARVALHO, Marcus Renato de. Amamentação: bases científicas. 3 ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2010. 458p.
CASTRO, L. M. C. P. de (org.). ARAÚJO,L. D. S. de (org.). Aleitamento Materno: manual prático.
2 ed. Londrina: Athalaia, 2006. 210p.
BRASIL. Parto, aborto e puerpério: assistência humanizada à mulher. Secretaria de Políticas de
Saúde, Área Técnica da Mulher. – Brasília: Ministério da Saúde, 2003.
BRASIL. Atenção ao pré-natal de baixo risco. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de
Atenção Básica. – Brasília: Ministério da Saúde, 2012. (Série A. Normas e Manuais Técnicos)
(Cadernos de Atenção Básica, n° 32).
BENZECRY, Roberto (Org.). OLIVEIRA, Hildoberto Carneiro de (Org.). LEMGRUBER, Ivan
(Org.). Tratado de Obstetrícia Febrasgo. Rio de Janeiro: Revinter, c2000. 913 p.
BRANDEN, Pennie Sessler. Enfermagem materno-infantil. Rio de Janeiro: Reichmann & Affonso,
2000. 524 p.
LOWDERMILK DL, SHANNON P. Cuidado de Enfermagem Materna, ARTMED: Porto Alegre,
2011.
MONTENEGRO, Carlos Antonio Barbosa. REZENDE FILHO, Jorge de. Rezende Obstetrícia
Fundamental. 13. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014. 751 p.

CÓDIGO

COMPONENTE CURRICULAR OPTATIVO

Carga horária:

INGLÊS INSTRUMENTAL

32 horas

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE:

SIGLA:

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE/ENFERMAGEM

ICS

OBJETIVOS
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Promover o desenvolvimento da compreensão de textos escritos em inglês, através do estudo de
estruturas de nível básico, bem como habilidade de comunicação, leitura e escrita.

EMENTA

Nível básico de uso da língua Inglesa. Comunicação oral em sala de aula, leitura de livros e periódicos
especializados, elaboração escrita de resumos. Estudo de itens gramaticais e de vocabulário.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

MURPHY, R. Essencial Grammar in use. 3.e.d. Oxford: Cambridge University Press, 2007.
TORRES, N. Gramática Prática da Língua Inglesa: o Inglês descomplicado, 10. ed. São Paulo:
Saraiva, 2007.
MICHAELIS: dicionário prático: inglês-português, português-inglês. 18 ed. São Paulo:
Melhoramentos, 1998.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

GLENDINNING, E. H.. HOLMSTROM, B.A.S. English In Medicine Student's Book. 3 ed.
Cambrigde, 2005.
LDEI. Longman Dicionário escolar inglês/português - português/inglês, Harlow: Longman, 2002.
SOUZA, A. G. F. ABSY, C. A.. COSTA, G. C.. MELLO, L. F. Leitura em língua inglesa: uma
abordagem instrumental, São Paulo: Disal, 2010.
VELLOSO, M.C. Inglês Instrumental para Concursos. 10. ed. Curitiba: Vestcon, 2005.
STEINBERG, M. Inglês norte americano pronuncia e morfologia. São Paulo: Nova Alexandria,
2006.

CÓDIGO

COMPONENTE CURRICULAR OPTATIVO

Carga horária:

EMPREENDEDORISMO

48 horas
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UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE:

SIGLA:

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE/FARMÁCIA

ICS

OBJETIVOS

Tornar o aluno capaz de compreender e aplicar o conteúdo da disciplina durante a prática profissional.

EMENTA

Empreendedorismo. O empreendedor. O Empreendedor e as Oportunidades de Mercado. Plano de
Negócios.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

DOLABELA, F. Oficina do Empreendedor: a metodologia de ensino que ajuda a transformar
conhecimento em riqueza. Rio de Janeiro: Sextante, 2008.
FILION, L. J.. DOLABELA, F. Boa ideia e agora? Plano de Negócio, o caminho seguro para criar e
gerenciar sua empresa.São Paulo: Cultura: 2000.
LOPES, R. M. Educação empreendedora: conceitos, modelos e práticas. Rio de Janeiro: Elsevier.
São Paulo: Sebrae, 2010.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ANDRADE, R. F. Conexões Empreendedoras. São Paulo: Editora Gente, 2010.
CLARK, T. Business Model You - A One-Page Method for Reinventing Your Career.USA: John
Wiley & Sons, 2012.
DOLABELA, F. Empreendedorismo, uma forma de ser: saiba o que são empreendedores
individuais e coletivos. Brasília: Agência de Educação para o Desenvolvimento, 2003.
FILION, L. J.. Filion, L. S. Carte routière:pour un Québec entrepreneurial. Rapport remis au
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Gouvernement du Québec, 2003.
FISHER, R.. PATTON, B.. URY, W. L. Como chegar ao sim. 2. ed. São Paulo: Imago, 2005.
Global Entrepreneurship Monitor. Pesquisa Global Entrepreneurship Monitor GEM – Relatório
Executivo 2010.GEM e IPQP, 2011.
HISRICH, R. D.. PETERS, M. P. Empreendedorismo. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2004.
SCHUMPETER, J. A. Capitalismo, socialismo e democracia. Rio de Janeiro: Zahar, 1984.
SCHUMPETER, J. .A. Teoria do desenvolvimento econômico: uma investigação sobre lucros,
capital, crédito, juro e o ciclo econômico. São Paulo/Rio de Janeiro: Abril Cultural, 1982.
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APÊNDICE B
REGULAMENTO DO INTERNATO DO CURSO EM MEDICINA
UFMT/SINOP
CAPÍTULO I
DAS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS
Conforme as Diretrizes Curriculares dos cursos de Medicina, Resolução CNE/CES nº
03 de 20 de Junho 2014, que determinam:

Art. 24. A formação em Medicina incluirá, como etapa integrante da
graduação, estágio curricular obrigatório de formação em serviço, em
regime de internato, sob supervisão, em serviços próprios,
conveniados ou em regime de parcerias estabelecidas por meio de
Contrato Organizativo da Ação Pública Ensino-Saúde com as
Secretarias Municipais e Estaduais de Saúde, conforme previsto no
art. 12 da Lei nº 12.871, de 22 de outubro de 2013.
§ 6° 70% (setenta por cento) da carga horária do internato incluirão,
necessariamente, aspectos essenciais das áreas de Clínica Médica,
Cirurgia, Ginecologia-Obstetrícia, Pediatria, Saúde Coletiva e Saúde
Mental, em atividades eminentemente práticas e com carga horária
teórica que não seja superior a 20% (vinte por cento) do total por
estágio, em cada uma destas áreas.
§ 7º O Colegiado do Curso de Graduação em Medicina poderá
autorizar a realização de até 25% (vinte e cinco por cento) da carga
horária total estabelecida para o estágio fora da Unidade da Federação
em que se localiza a IES, 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, ou em outros programas de qualidade equivalente
em nível internacional.

CAPÍTULO II
DA NATUREZA E DOS OBJETIVOS
Art. 1º Os alunos do Curso de Graduação em Medicina cursarão, em caráter
obrigatório, o Programa de Internato, durante o transcurso dos últimos quatro semestres
letivos, com estrita observância da legislação pertinente, do Regimento da Faculdade de
Medicina da Universidade Federal de Mato Grosso e das disposições contidas neste
Regulamento.
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Parágrafo único. Entende-se por Internato o último ciclo do curso de graduação em
Medicina, livre de componentes curriculares, durante o qual o estudante deve receber
treinamento intensivo, contínuo, sob supervisão docente e/ou preceptor, em instituição
de saúde, vinculada, ou não, à escola médica. Para iniciar o Internato o aluno deverá,
obrigatoriamente, ter cursado e sido aprovado em todos os componentes curriculares até
o final do 8º semestre.
Art. 2º São objetivos do Internato:
a. Capacitar o futuro médico para resolver, ou bem encaminhar, os problemas de
saúde prevalentes da população a que vai servir;
b. oferecer oportunidades para ampliar, integrar e aplicar os conhecimentos
adquiridos nos ciclos anteriores do curso de graduação;
c. permitir melhor treinamento em técnicas e habilidades indispensáveis ao
exercício de atos médicos básicos;
d. promover o aperfeiçoamento, ou a aquisição, de atitudes adequadas à assistência
aos pacientes;
e. possibilitar a prática da assistência integrada, pelo estímulo dos diversos
profissionais da equipe de saúde;
f. permitir experiências em atividades resultantes da interação escola médicacomunidade, pela participação em trabalhos extra-hospitalares, ou de campo;
g. estimular o interesse pela promoção e preservação da saúde e pela prevenção das
doenças;
h. desenvolver a consciência das limitações, responsabilidades e deveres éticos do
médico, perante o paciente, a instituição e a comunidade;
i. desenvolver a ideia da necessidade de aperfeiçoamento profissional continuado.
CAPÍTULO III
DA DURAÇÃO
Art. 3º O Internato consistirá de 23 (vinte e três) meses, após o término do oitavo
semestre do curso médico. Deve-se observar, em qualquer caso, a carga horária de no
mínimo 35% da carga horária total do curso. O interno terá direito a 01 (mês) mês de
férias, de acordo com a conveniência do serviço.
§ 1º A Direção do curso determinará as datas dos estágios eletivos, e as propostas, que,

sob forma de projeto, deverão ser entregues para apreciação do colegiado do curso até o
último dia útil de novembro do ano que anteceder ao início do internato.
§ 2º O mínimo de 30% (trinta por cento) da carga horária prevista para o internato

médico da Graduação em Medicina será desenvolvido na Atenção Básica e em Serviço
de Urgência e Emergência do SUS, respeitando-se o mínimo de dois anos deste
internato.
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§ 3º Os 70% (setenta por cento) da carga horária restante do internato incluirão,

necessariamente, aspectos essenciais das áreas de Clínica Médica, Cirurgia,
Ginecologia-Obstetrícia, Pediatria, Saúde Coletiva e Saúde Mental, em atividades
eminentemente práticas e com carga horária teórica que não seja superior a 20% (vinte
por cento) do total por estágio, em cada uma destas áreas.
§ 4º Para o estágio obrigatório em regime de internato do Curso de Graduação em

Medicina, assim caracterizado no Projeto Pedagógico de Curso (PPC), a jornada
semanal de prática compreenderá períodos de plantão que poderão atingir até 12 (doze)
horas diárias, observado o limite de 40 (quarenta) horas semanais, nos termos da Lei
Federal nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio de estudantes.
§ 5º A semana padrão do Internato terá 40 (quarenta) horas, distribuídas em serviços de

rotina (enfermaria e ambulatório), plantão, e atividades didáticas.
§ 6º Deverá ser possível mediante manifestação favorável do Colegiado do Curso de

Graduação em Medicina, utilizar até 25% da carga horária total estabelecida para o
estágio supervisionado fora do Estado de Mato Grosso preferencialmente nos serviços
do SUS ou em Instituição conveniada. De acordo com seguinte critério:
 Apresentação de carta de aceite assinada pelo coordenador da Instituição de
Ensino Superior e/ou do Programa de Residência Médica onde o discente
pretende realizar o estágio, constando da responsabilidade pelo
acompanhamento e avaliação do aluno, carga horária semanal das atividades
práticas e teóricas, sendo aceito como mínimo necessário à carga horária do
internato descrito neste PPC.
CAPÍTULO IV
DA ÁREA DE ATUAÇÃO
Art. 4º O Internato tem por objetivo capacitar os alunos da medicina para a prática dos
ensinamentos adquiridos durante os anos anteriores de estudo, e torná-los médicos
generalistas e capazes de promover a saúde básica e atendimentos gerais nas áreas de
Clínica Médica, Cirurgia, Ginecologia-Obstetrícia, Pediatria, Saúde Coletiva e Saúde
Mental.
§ 1º A ordem dos estágios rotatórios será definida pela Comissão de Internato, com

antecedência mínima de 90 (noventa) dias.
§ 2º As trocas nas sequências das áreas de Internato serão permitidas em caráter

excepcional. As solicitações deverão ser encaminhadas, por escrito e com justificativa, à
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Comissão de Internato com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias antes do início
do estágio.

CAPÍTULO V
DO CAMPO DE ESTÁGIO
Art. 5º Os estágios rotatórios do Internato serão realizados no âmbito da Faculdade de
Medicina da Universidade Federal de Mato Grosso Campus de Sinop, e em instituições
conveniadas à Instituição.
§ 1º Para que o Internato possa se desenvolver fora do âmbito da Instituição de Ensino,

será necessária a realização de convênio, conforme estabelece o parecer CNE/CES
189/2002, aprovado em 4/6/2002.
§ 2º A proposição dos termos dos convênios, bem como das demais condições

operacionais, é da competência da Comissão de Internato que considerará, para
cadastramento das instituições prestadoras de serviços médicos, os seguintes critérios
e/ou exigências:
1. localização preferencial do campo de estágio no estado de Mato Grosso;
2. prova de funcionamento regular e existência de condições técnicas e científicas
da instituição conveniada compatíveis com as exigências da formação a ser
dispensada ao estagiário, a juízo da Comissão de Internato bem como a
existência de pessoal médico capacitado para exercer a função de Preceptor;
3. existência de Programa de Residência Médica reconhecido na área de estágio.
Art. 6º O principal programa de extensão do curso médico representar-se-á pela
Integração Ensino-Serviço-Comunidade que se apresenta de maneira transversal em
toda duração do curso, do primeiro a décimo segundo semestre. Essas atividades em
serviço/comunidade, além do internato, também serão desenvolvidas nos oito primeiros
semestre do curso nos eixos de Habilidades Médicas e Atitudes e Interação
Comunitária.
§ 1º No eixo Habilidades Médicas e Atitudes os alunos deverão desenvolver a

capacidade de realizar uma anamnese abrangente, exame físico completo, interpretação
dos dados obtidos, raciocínio clínico, formulando um plano para investigação e conduta
adequada. Neste eixo também serão desenvolvidas atividades práticas em que o aluno
aprenda a realizar procedimentos clínicos básicos. A aprendizagem nos cenários de
prática dos graduandos para Habilidades Médicas e Atitudes será realizada com a
utilização de ferramentas de metodologia ativa de ensino, baseado em situações reais de
prática médica e simulações em ambientes protegidos. Ambos poderão ser realizados
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em ambiente hospitalar, ambulatorial, emergências assim como em laboratórios de
simulação.
§ 2º No eixo Interação Comunitária o aluno será inserido na Atenção Primária a Saúde

(APS) de maneira significativa no processo de trabalho das unidades, para que ele
integre-se verdadeiramente às equipes, desde o primeiro até o quarto ano. A atuação do
estudante será baseada em um programa de crescente complexidade, permitindo
experiência com as particularidades das diversas profissões que compõem a Equipe de
Saúde da Família. Considerando aspectos sociais, econômicos e políticos da formulação
e aplicação do método epidemiológico, os alunos desenvolverão competências
relacionadas a abordagem individual, familiar e comunitária. A aprendizagem nos
cenários de prática dos graduandos na APS será realizada com a utilização de
ferramentas de metodologia ativa de ensino, baseados em situações e problemas reais
que permitem aos alunos a construção de um aprendizado significativo e que permitam
a integração entre os acadêmicos nos diferentes estágios de curso, possibilitando que
estudantes de semestres mais avançados sejam monitores daqueles de semestres
anteriores.
CAPÍTULO VI
DO PROCESSO DE SUPERVISÃO
Art. 7º Entende-se por supervisão do Internato a atividade destinada a acompanhar e
orientar o aluno de forma a garantir a consecução dos objetivos estabelecidos em cada
Programa.
Art. 8º A supervisão do Internato será exercida pelos preceptores e/ou pelo docente de
cada área.
CAPÍTULO VII
DO COORDENADOR DO INTERNATO E DO PRECEPTOR
Art. 9º O Colegiado de curso indicará para cada área de internato um coordenador,
dentre os docentes do curso, considerando a compatibilidade entre a formação do
docente e o eixo de formação da área do internato.
Parágrafo Único: Ao docente indicado para coordenar uma área de internato, compete:
I.
coordenar, acompanhar, controlar e avaliar a execução do Internato, em sua
respectiva área de atuação;
II.
orientar os alunos em relação às suas atividades e a seus direitos e deveres;
III.
coordenar as reuniões dos preceptores;
IV.
prestar informações em relação ao desenvolvimento do Internato.
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Art. 10. Os preceptores serão os professores e/ou profissionais médicos que atuam em
cada área (estes últimos designados a critério dos serviços), competindo-lhes exercer as
seguintes atribuições:
I.
elaborar, em conjunto com os representantes dos alunos, o Programa do
Internato;
II.
cumprir e fazer cumprir os Programas do Internato;
III.
acompanhar e avaliar o desempenho dos alunos em suas atividades teóricas e
práticas;
IV.
coordenar as reuniões e demais eventos programados com os alunos;
V.
prestar informações aos docentes sobre o desenvolvimento dos Programas do
internato.
CAPÍTULO VIII
DOS PROGRAMAS
Art. 11. Os Planos de Ensino de cada área do Internato serão elaborados pelo docente e
seus respectivos preceptores, com participação dos representantes dos alunos de cada
área, estando, porém, a sua execução sujeita à aprovação prévia da Comissão de
Internato.
Art. 12. Na formulação do Plano de Ensino, deverão ser incluídas as informações
contidas no Plano de Ensino modelo, aprovado pelo Colegiado de Curso.
CAPÍTULO IX
DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO
Art. 13. A avaliação é parte integrante do processo pedagógico, devendo ser efetivada
sob dois enfoques:
I. avaliação do Internato;
II. avaliação dos alunos.
Art. 14. A avaliação do Internato será realizada pelos docentes, preceptores e alunos,
por meio de instrumentos elaborados pela Comissão de Internato, visando subsidiar o
Curso de Graduação em Medicina de informações e dados que possam contribuir para a
melhoria do processo de formação e qualificação profissional.
Art. 15. A avaliação dos alunos incidirá sobre a frequência e o aproveitamento.
Art. 16. É obrigatória a frequência integral em todas as atividades programadas para o
Internato, não sendo permitida, sob hipótese nenhuma, o abono de faltas.
§ 1º Será justificável que o aluno falte nas seguintes situações:
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1.
2.
3.
4.

impedimento atestado por médico ou dentista;
luto por parte do cônjuge ou parente de primeiro grau;
convocação pela Justiça Comum, Justiça Trabalhista ou Justiça Eleitoral;
serviço militar.

§ 2º Sob qualquer hipótese as faltas não poderão exceder a 25% do período de cada

estágio. Sempre que as faltas excederem o limite o aluno será reprovado.
§ 3º Em qualquer das hipóteses mencionadas nas alíneas do parágrafo 1º, o aluno deverá

apresentar documento comprobatório à Comissão de Internato.
§ 4º A falta não justificada ao plantão é considerada grave, tendo como consequência a

diminuição do conceito final.
Art. 17. A avaliação do aproveitamento do aluno será realizada pelo docente e pelos
preceptores de cada área observando o desempenho.
Parágrafo único. A média das avaliações em cada área deverá ser registrada no
Sistema de Graduação, para efeito de registro no histórico escolar de cada aluno.
Art. 18. Será considerado aprovado o aluno que obtiver média final igual ou superior a
sete e frequência integral, em cada uma das áreas do Internato.
Parágrafo único. Na hipótese do aluno ser reprovado em qualquer um dos estágios de
uma determinada área do Internato, fica o mesmo obrigado a repetir o Internato
completo da área.
CAPÍTULO X
DA COMISSÃO DE INTERNATO
Art. 19. O Internato será coordenado pela Comissão de Internato, conforme Art. 32 do
Regimento Interno do Curso de Medicina, assim constituída:
I.
Coordenador geral;
II.
os docentes de cada área do Internato;
III.
um aluno de graduação matriculado no internato;
IV.
um funcionário técnico-administrativo, que exercerá cumulativamente a função
de secretaria.
Parágrafo único. O mandato dos docentes representantes nessa comissão será de dois
anos e do representante dos alunos será de um ano.
Art. 20. A Comissão de Internato reunir-se-á, ordinariamente, a cada dois meses e, em
caráter extraordinário, devendo-se, em ambos os casos, ser divulgado o seu temário.
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§ 1º As reuniões somente poderão ser iniciadas com a presença da maioria simples de

seus membros, em primeira convocação e, com um mínimo de metade, em segunda
convocação, após trinta minutos.
§ 2º As deliberações ou decisões da Comissão de Internato somente produzirão efeito

mediante aprovação de mais da metade de seus membros presentes à reunião.
§ 3º Nas faltas ou impedimentos do Coordenador, a coordenação dos trabalhos será

exercida pelo Vice Coordenador, devidamente eleito pelos demais membros, entre os
docentes na primeira reunião da Comissão de Internato.
Art. 21. Compete à Comissão de Internato exercer as seguintes atribuições:
I.
aprovar os Planos de Ensino das diversas áreas do Internato;
II.
supervisionar, acompanhar e avaliar a execução dos Planos de Ensino;
III.
identificar e solucionar os problemas existentes no Internato;
IV.
apoiar os preceptores no exercício de suas atribuições;
V.
propor medidas com a finalidade de aperfeiçoar o processo pedagógico do
Internato;
VI.
zelar pelo cumprimento da legislação relativa ao Internato deste Regulamento e
das normas de organização e funcionamento das instituições onde ocorre o
Internato.
CAPÍTULO XI
DA COORDENAÇÃO DE INTERNATO
Art. 22. O Coordenador da Comissão de Internato e as decisões da Comissão de
Internato deverão ser homologadas pela Colegiado de Curso.
Art. 23. Compete ao Coordenador do Internato exercer as seguintes atribuições:
I.
convocar e presidir as reuniões da Comissão de Internato;
II.
manter um sistema de informações relativas ao acompanhamento e
desenvolvimento do Internato;
III.
articular-se com os Departamentos que atuam no Programa de Internato, visando
aperfeiçoar o processo de formação e qualificação profissional;
IV.
articular-se com o Colegiado de Curso, visando dirimir dúvidas no cumprimento
da legislação relativa ao Internato;
V.
informar, periodicamente, o Diretor do Instituto de Ciências da Saúde sobre o
desenvolvimento do Programa de Internato;
VI.
comunicar ao Diretor as transgressões disciplinares dos alunos, para as
providências cabíveis;
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VII.
VIII.

elaborar relatório anual das atividades da Comissão de Internato, para efeito de
encaminhamento ao Diretor do Instituto;
conduzir, em estreita articulação com os órgãos competentes da do Curso de
Medicina, os processos de avaliação do Programa de Internato.
CAPÍTULO XII
DOS ALUNOS

Art. 24. Serão assegurados aos alunos os seguintes direitos:
I. alojamento e alimentação nos dias de plantão;
II. encaminhamento de recurso à Comissão de Internato, em primeira instância e,
em segunda instância, ao Colegiado de Curso.
Art. 25. São deveres dos alunos:
I.
cumprimento dos horários estabelecidos, bem como dos plantões que lhes forem
destinados;
II.
cumprimento do calendário do Curso de Medicina;
III.
dedicação aos estudos e às atividades programadas:
IV.
frequência obrigatória aos cursos, reuniões e outros eventos incluídos no
Programa de Internato;
V.
relacionamento ético e cortês para com os pacientes, docentes, servidores,
colegas e demais alunos da Faculdade;
VI.
cumprimento das disposições contidas neste Regulamento, no Regimento do
Curso de Medicina e nas normas de organização e funcionamento das
instituições onde ocorre o Internato.
Art. 26. Os representantes dos alunos, junto à Comissão de Internato, terão direito a voz
e voto, competindo-lhes exercer as seguintes atribuições.
I. reunir-se, regularmente, com os alunos para efeito de conhecimento do
desenvolvimento do Programa;
II. submeter à apreciação e aprovação da Comissão de Internato as reivindicações
dos alunos.
CAPÍTULO XIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 27. Somente poderá matricular-se no Internato aquele aluno que tiver obtido
aprovação em todos os módulos cursados anteriormente.
Art. 28. Sem prejuízo dos objetivos e das atividades do Internato, bem como das
exigências de cada Serviço, será permitido ao aluno um período de quatro semanas de
férias, mediante escala determinada pela Comissão do Internato.
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Art. 29. Observadas as disposições contidas na legislação pertinente neste
Regulamento, compete ao Colegiado de Curso baixar normas, de caráter complementar
e procedimental, objetivando a plena e efetiva consecução dos objetivos do Internato do
Curso de Graduação em Medicina.
Art. 30. Os casos omissos serão analisados e resolvidos pelo Colegiado de Curso de
Medicina do Campus de Sinop.
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APÊNDICE C
REGULAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES NO
CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA UFMT/SINOP
Fixa normas para a realização de Atividades
Complementares no âmbito do Curso de
Medicina do Instituto de Ciências da Saúde do
Campus
Universitário
de
Sinop
da
Universidade Federal de Mato Grosso.

CAPÍTULO I
DOS OBJETIVOS
Art. 1º O presente regulamento tem por finalidade normatizar as Atividades
Complementares como componente curricular obrigatório do Curso de Graduação em
Medicina ICS/UFMT.
Art. 2º As Atividades Complementares, previstas no Projeto Pedagógico do Curso de
Medicina, obedecem às normas legais pertinentes (Diretrizes Curriculares); tem a
finalidade de enriquecer o processo de ensino-aprendizagem, privilegiando:
I. Complementar a formação profissional e social;
II. Ampliar os horizontes do conhecimento, bem como de sua prática, para além
da sala de aula, em atividades de ensino, pesquisa e extensão;
III. Favorecer o relacionamento entre estudantes, docentes e a comunidade, além
de possibilitar a convivência com as diferenças sociais no contexto regional
em que se insere a instituição;
IV. Propiciar a inter e a transdisciplinaridade no currículo, dentro e entre os
semestres;
V.
Estimular práticas de estudo independentes, visando a uma progressiva
autonomia profissional e intelectual do aluno;
VI. Encorajar o reconhecimento de conhecimentos, habilidades e competências
adquiridas fora do ambiente escolar, inclusive as que se referirem às
experiências profissionalizantes julgadas relevantes para a área que contribui
na formação médica;
VII. Fortalecer a articulação da teoria com a prática, valorizando a pesquisa
individual e coletiva e a participação em atividades de extensão.
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Art. 3º As Atividades Complementares deverão ser realizadas pelo estudante a partir de
seu ingresso até a conclusão do curso, cumprindo carga horária de 160 horas,
contemplando no mínimo uma atividade em cada um dos grupos das Atividades
Complementares, conforme as regulamentações do Conselho Nacional de Educação –
Câmara de Educação Superior (Resolução CNE/CES Nº 3, de 20 de Junho de 2014),
que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Medicina.
Art. 4º A integralização das Atividades Complementares é condição necessária para a
colação de grau e deverá ocorrer durante o período em que o estudante estiver
regularmente matriculado, excetuando-se eventuais períodos de trancamento.
Art. 5º São consideradas Atividades Complementares aquelas pertencentes aos
seguintes grupos:
I.

II.

III.

Grupo 1 – Atividades de Ensino: totalizando, no máximo 20% da carga
horária (32h), estando inclusas: disciplinas cursadas em outros cursos da
UFMT com autorização do Colegiado de Curso ou optativas; monitoria em
disciplinas (limitado a uma monitoria por semestre); outras atividades de
informação/orientação relacionadas às disciplinas do curso; ministrante ou
co-ministrante de curso ou palestra relacionado com os objetivos do Curso;
Representação acadêmica junto aos Órgãos Colegiados (comissões) da
UFMT, entidades de Classe, Diretórios e Centros Acadêmicos
relacionados ao curso.
Grupo 2 – Atividade de Pesquisa: totalizando, no máximo 20% da carga
horária (32h), estando inclusas: participação em projetos de pesquisa como
bolsista (VIC ou PIBIC); participação em projetos de pesquisa cadastrados
na PROPEQ; publicação de artigo científico completo em periódico com
comissão editorial, de acordo com critérios do CNPq; autor ou co-autor de
capítulo de livro; de apresentação de trabalhos científicos em eventos de
âmbito regional, nacional ou internacional; premiação em trabalho
acadêmico;
Grupo 3 – Atividades de Extensão científico-cultural e comunitária:
totalizando, no máximo 60% da carga horária (96h), estando inclusas:
participação em Projetos de Extensão como bolsista ou como voluntário;
participação em ações ou campanhas de Atenção Comunitária, como
campanhas de vacinação, promoção de saúde e bem-estar, atenção a
grupos de pessoas com necessidades especiais; atenção integral à mulher, à
criança, à saúde de adultos, à terceira idade, ao adolescente e ao jovem;
prestação de serviços comunitários, como voluntário, em questões ligadas
à cidadania, educação, qualificação e formação profissional, participação
em Encontros, Jornadas, Seminários, Congressos, Simpósios, Semanas
Acadêmicas, com temáticas relacionadas ao curso de Medicina;
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participação em palestras, mesas redondas, cursos, minicursos ou similares
relacionadas com os objetivos do curso; participação documentada na
organização de Eventos relacionados ao Curso; organização de atividades
esportivas; organização de coral, grupos de teatro, dança e música;
organização e participação em Centros e Ligas Acadêmicas em áreas de
especialidade do campo da saúde, contribuindo para o desenvolvimento
científico e aprimoramento da área da saúde.
Art. 6º Na avaliação das Atividades Complementares, desenvolvidas pelo aluno, serão
considerados:
I.
a compatibilidade e a relevância das atividades desenvolvidas, de acordo
com este Regulamento;
II.
o total de horas dedicadas à atividade, respeitando os critérios abaixo:

GRUPO 1 – ATIVIDADES DE ENSINO
Descrição da Atividade
1. Ministrante ou co-ministrante de curso ou palestra
relacionado com os objetivos do Curso. Somente será
validada na presença de um supervisor e para cada hora de
apresentação será contabilizada.
2. Monitoria em disciplinas (limitado a uma monitoria por
semestre).
3. Disciplinas cursadas em outros cursos da UFMT com
autorização do Colegiado de Curso ou optativas que
excedam a carga horária obrigatória.
4. Outras atividades de informação/orientação relacionadas
às disciplinas do curso (Projeto de Ensino-Aprendizagem
Tutorial).
5. Representação acadêmica junto aos Órgãos Colegiados
(comissões) da UFMT, entidades de Classe, Diretórios e
Centros Acadêmicos relacionados ao curso.

GRUPO 2 – ATIVIDADES DE PESQUISA
Descrição da Atividade
1. Participação em projetos de pesquisa
como bolsista (VIC ou PIBIC)
2. Participação em projetos de pesquisa
cadastrados na PROPEQ
3. Publicação de artigo científico completo
em periódico com comissão editorial, de
acordo com critérios do CNPq
4. Autor ou co-autor de capítulo de livro
5. Apresentação de trabalhos científicos em
eventos de âmbito regional, nacional ou
internacional, como autor e/ou coautor por
evento
6. Premiação em trabalho acadêmico

Horas/nº/créd.
Por palestra

Horas
10

Limite
30

Por disciplina

20

80

Por disciplina

10

40

Cada atividade

2

20

Por semestre

5

20

Horas/nº/créd.
Por semestre

Horas
10

Limite
40

Por semestre

10

40

Circulação regional
Circulação nacional
Circulação internacional
Cada publicação equivale
Participação em evento regional
Participação em evento nacional
Participação em evento internacional

20
30
40
20
15
20
30

40

Premiação em evento local
Premiação em evento regional
Premiação em evento nacional

10
20
30

40
60

60
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GRUPO 3 – ATIVIDADE CIENTÍFICO-CULTURAL, DE APRENDIZAGEM E EXTENSÃO
Descrição da Atividade
Horas/nº/créd.
Horas
Limite
1. Participação em Projetos de Extensão como Por semestre
15
30
bolsista.
2. Participação em Projetos de Extensão como Inferior a um semestre
10
voluntário.
Por Semestre
20
60
Por Ano
30
3. Participação em Encontros, Jornadas, Evento regional
15
Seminários, Congressos, Simpósios, Semanas Evento nacional
20
60
Acadêmicas, com temáticas relacionadas ao Evento internacional
30
curso de Medicina.
4. Participação em palestras, mesas redondas Por participação
10
20
ou similares relacionadas com os objetivos do
curso.
5. Cursos, minicursos e similares com Cada participação até 19h
15
60
temáticas relacionadas ao curso de Medicina.
Cada participação de 20 à 39h
20
Cada participação de 40h ou +
30
6. Participação documentada na organização Por participação
10
40
de eventos relacionados ao Curso.
7. Participação em projetos comunitários para Por atividade
10
40
promoção de saúde e bem-estar.
8. Organização de atividades esportivas.
Cada organização
05
10
9. Participação em ações ou campanhas de Por atividade
10
40
Atenção Comunitária, em questões ligadas à
cidadania, educação, qualificação e formação
profissional,
10. Organização e participação em Centros e Por organização e atividade
10
40
Ligas Acadêmicas.
11. Organização de coral, grupos de teatro, Por organização
02
10
dança e música.

CAPÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
Art. 7º A supervisão, acompanhamento e a convalidação das Atividades
Complementares ficarão sob a responsabilidade da Comissão de Atividades
Complementares indicada pelo Colegiado de Curso em Medicina;
Art. 8º Compete ao Colegiado de Curso de Graduação em Medicina:
I. Elaborar e aprovar o regulamento das Atividades Complementares
específicas do Curso e a pontuação das mesmas;
II. Designar a Comissão de Atividades Complementares;
III. Supervisionar o desenvolvimento das Atividades Complementares;
IV. Validar as atividades realizadas;
V.
Regulamentar as atividades não-previstas;
VI. Julgar os pedidos de convalidação de horas de Atividades
Complementares não constantes neste regulamento;
VII. Decidir dúvidas referentes a interpretação deste Regulamento,
resolvendo os casos omissos, desde que não conflitam com o Regime
Interno da Universidade.
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Art. 9º Compete à Comissão de Atividades Complementares:
I. Seguir este regulamento específico para estas atividades;
II. Estabelecer prazos e critérios para a apresentação dos documentos
comprobatórios das Atividades Complementares realizadas anualmente;
III. Realizar a contagem anual de horas das Atividades Complementares de
cada aluno;
IV. Encaminhar à Secretaria da Coordenação de Curso a totalização das
horas das Atividades Complementares de cada aluno, para fins de
aprovação no Colegiado de Curso e registro acadêmico, ao final do
curso;
V.
Manter e controlar o registro das Atividades Complementares de cada
aluno;
VI. Emitir, em até três meses, uma declaração de controle do registro das
Atividades Complementares de cada aluno contendo a carga horária total
anual.
CAPÍTULO III
DO ALUNO
Art. 10. O aluno deverá desenvolver as Atividades Complementares segundo sua
própria conveniência, oportunidade e compatibilidade de horário com disciplinas
curriculares, não havendo a possibilidade de abono de faltas devido à realização destas
atividades.
Art. 11. A realização de Atividades Complementares não serão justificativa para faltas
nos componentes curriculares.
Art. 12. A realização de qualquer Atividade Complementar não poderá ser parte
integrante da avaliação de disciplina pertencente ao currículo do curso.
Art. 13. A solicitação da validação das atividades complementares é de
responsabilidade do aluno, assim como observar os prazos e critérios para a
apresentação dos documentos comprobatórios perante a comissão.

SEÇÃO IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS e TRANSITÓRIAS
Art. 14. Os casos omissos serão analisados pelo Colegiado de Curso.
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APÊNDICE D
REGULAMENTO DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO
ENSINO-APRENDIZAGEM DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM
MEDICINA UFMT/SINOP
A avaliação do processo ensino aprendizagem do curso de Medicina está
fundamentada na Resolução CONSEPE n°. 27/1999 da UFMT, que estabelece ser de
competência do Colegiado de Curso definir os critérios específicos de avaliação.
CAPÍTULO I
DOS PRESSUPOSTOS BÁSICOS DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO
ESTUDANTE
Art. 1º O ensino de graduação em medicina da UFMT, Campus Sinop, tem como
compromisso máximo, no seu sistema de avaliação de estudantes, a educação. Nesse
sentido, deve garantir que toda avaliação realizada seja de caráter formativo. Entende-se
por avaliação formativa aquela realizada ao longo do processo educacional, e não
somente no final de um componente curricular, e que tem por objetivo oferecer ao
estudante subsídios para a regulação de seu aprendizado de maneira contínua, ao longo
da duração do componente curricular, e que, portanto tem no feedback sua principal
ferramenta. O feedback será o conjunto de informações oferecidas pelo professor ao
aprendiz, para que ele possa conhecer que aspectos de sua aprendizagem necessitam
ainda de progresso, e quais estratégias pode adotar para suprir essa necessidade. Dessa
forma, as diversas modalidades de avaliação não podem ser únicas e terminais.
Art. 2º O curso adota como definição de avaliação formativa, "toda forma de avaliação
planejada especificamente para oferecer feedback" (Woods, 2010). Assim:
a) Toda avaliação é planejada para a oferta de feedback;
b) Feedback passa a ser direito fundamental do estudante e dever do professor e/ou
preceptor;
Art. 3º A avaliação formativa visa acompanhar o processo de aprendizagem do aluno e
não terá peso na nota final, será somente para correção de rumo. Esta deverá ser
realizada, no fechamento de cada sessão tutorial e em outras atividades relacionadas
com a atuação do aluno. Poderá incluir os seguintes itens:
I. Autoavaliação: realizada pelo aluno, sobre o seu próprio desempenho; deve
englobar conhecimento, atitudes e habilidades, ajudando-o a reconhecer e assumir
mais responsabilidade em cada etapa do processo de aprendizagem em cada grupo
tutorial;
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II. Avaliação do coordenador e secretário: realizada pelos alunos e pelo tutor;
III. Avaliação interpares: realizada pelos membros do grupo sobre o desempenho
de cada um dos participantes, em cada grupo tutorial;
IV. Avaliação do tutor: realizada pelos alunos;
V. Avaliação pelo tutor: para identificar as atitudes, habilidades e progresso de
cada aluno em todos os grupos tutoriais.
Art. 4º No planejamento do componente curricular, o supervisor deve explicitar os
objetivos educacionais nos domínios cognitivos, das habilidades e das atitudes,
utilizando uma ou mais das diversas ferramentas disponíveis e validadas para a
educação médica, e que passam a fazer parte do arsenal metodológico disponível para o
professor do curso de medicina da UFMT, conforme a tabela abaixo:
MÉTODO

INDICAÇÃO

Teste escrito:
a) Múltipla escolha, com "single best answer".
b) Questão dissertativa

Testa fundamentalmente domínio cognitivo, porém, se
construído por meio de questões contextualizadas, que
poderão ser sob a forma de problemas e/ou casos
clínicos, pode elevar a autenticidade do exame.

Portfolio

Revisão de História
OSCE
(Objetive Structured Clinical Exam)

Mini CEX
DOPS
Caso Longo

Avaliação 360 graus

Avalia o desenvolvimento cognitivo do estudante e
atitude. Deve ser utilizado especialmente para avaliar a
atitude do estudante diante das dificuldades encontradas
na realidade profissional. Instrumento preferencial para
avaliar o estudante em campo, no programa de
Integração com a Comunidade.
Utilizado dentro do componente curricular "Habilidades
Clinicas e Atitudes", para avaliar a capacidade de coleta
de dados.
Reservado para avaliação de habilidades e atitudes em
ambiente simulado.
Reservado para avaliação de habilidades clínicas em
ambiente de trabalho e com pacientes reais.
Reservado para avaliação da habilidade de realização de
procedimentos, especialmente em ambiente de trabalho.
Reservado para avaliação de habilidades clínicas em
ambiente de trabalho e com pacientes reais, com
objetivo de avaliar a capacidade global de manuseio
clínico.
Reservado para avaliar atitude do estudante diante de
equipe multi profissional e sua relação com paciente.

CAPÍTULO II
DA AVALIAÇÃO NOS COMPONENTES CURRICULARES (PRIMEIRO AO
OITAVO SEMESTRE)
Art. 5º A avaliação realizada a cada componente curricular poderá ser composta de três
itens:
I. Avaliação do desempenho do estudante durante as sessões tutoriais
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II. Avaliação de habilidades e atitudes
III. Avaliação teórica e/ou teórico prática dos objetivos educacionais dos
componentes curriculares.
Art. 6º Cada item é considerado um domínio de conhecimento independente e
fundamental na formação do futuro médico. Os itens a serem considerados para
avaliação em cada componente curricular serão estabelecidos nos seus respectivos Plano
de Ensino.
Art. 7º Avaliação das sessões tutoriais: durante cada sessão tutorial, o estudante
poderá ser avaliado pelo Tutor conforme critérios das instruções abaixo:
a) Sessão de Abertura: serão avaliados os itens relacionados às habilidades do
aluno de solucionar o problema, conforme descrito abaixo:
- Apresenta-se participativo para a identificação das questões.
- Mostra-se capaz de gerar hipóteses
- Demonstra-se apto para a formulação dos objetivos
- Demonstra bom relacionamento interpessoal
b) Sessão de Fechamento: serão avaliados os itens relacionados às habilidades de
discutir o problema, conforme descrito abaixo:
- Participa com fundamentação da discussão em grupo
- Demonstra conhecimento do tema discutido
- Demonstra bom relacionamento interpessoal
c) Coordenador: o aluno deverá estimular:
- A organização da tutoria segundo a metodologia dos 8 passos.
- A participação de todos.
- A apresentação de hipóteses e aprofundamento das discussões.
d) Secretário: o aluno deverá desenvolver capacidade de sintetizar as discussões
para elaboração das perguntas, hipóteses e objetivos.
Art. 8º A nota final das sessões tutoriais será resultante da média aritmética simples
resultante da somatória das diversas sessões. Os pesos atribuídos às sessões tutoriais
serão estabelecidas nos Planos de Ensino de cada componente curricular.
Art. 9º Avaliação de habilidades e atitudes: é responsabilidade do supervisor do
componente curricular definir as habilidades e atitudes a serem avaliadas, em
consonância com os objetivos educacionais do componente curricular.
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Parágrafo único: Para cada habilidade e atividade a ser avaliada, o supervisor do
componente curricular deverá ser responsável pela construção de um checklist baseado
nos critérios exigidos para a respectiva ação, disponibilizado no manual do professor
para também orientar a instrução.
Art. 10. Em ambiente simulado, o estudante deverá ser avaliado através de pelo menos
duas estações simulando contextos e ambientes reais, aos moldes do OSCE. Quando o
estudante do ciclo básico estiver frequentando ambiente de trabalho, o mesmo poderá,
opcionalmente, ser avaliado através de Mini-CEX, DOPS, Caso Longo e/ou Portfólio.
Art. 11. A nota final de habilidades será resultante da média aritmética simples
resultante da somatória das diversas avaliações de habilidades.
Art. 12. Avaliação escrita dos objetivos educacionais: A avaliação escrita deverá
avaliar o aspecto cognitivo puro do aprendizado e deverá ser realizado por meio de
prova contendo questões de múltipla escolha e/ou questões dissertativas.
§ 1º As questões de múltipla escolha deverão respeitar os seguintes critérios para sua
construção:
I. O enunciado da questão poderá ser apresentado sob a forma de um problema
real ou caso clínico.
II. As opções deverão ter coerência entre si, e a opção correta deve claramente ser
a melhor resposta.
§ 2º As questões dissertativas deverão respeitar os seguintes critérios para sua
construção:
I. O enunciado poderá ser apresentado sob a forma de um problema real ou caso
clínico;
II. A questão deve ser apresentada de forma clara, objetiva e específica.
Art. 13. A nota final da avaliação escrita será resultante da média aritmética simples

resultante da somatória dos diversos testes teóricos e práticos.
CAPÍTULO III
DA AVALIAÇÃO NO INTERNATO (QUINTO E SEXTO ANO)
Art. 14. A avaliação no internato é composta de dois itens:
a) Avaliação de habilidades e atitudes;
b) Avaliação escrita dos objetivos educacionais da respectiva área do internato.
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Parágrafo único: Para aprovação na respectiva área do internato, o interno deverá
atingir a nota mínima de suficiência, conforme estabelecido no Regimento do Internato,
parte deste documento.
Art. 15. Avaliação de habilidades e atitudes: em cada área do internato, o interno
deverá receber de uma a quatro avaliações preferencialmente sob a forma de Mini CEX
ou DOPS, realizada em ambientes diferentes e por um mínimo de 02 avaliadores.
Art. 16. Avaliação escrita: até o término de cada área do internato, o interno deverá

realizar pelo menos uma avaliação escrita.
CAPÍTULO IV
DA FREQUÊNCIA DOS ALUNOS
Art. 17. Conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº. 9.394/96),
será obrigatória a frequência às atividades correspondentes a cada conteúdo.
§ 1º A verificação da frequência a todas as atividades acadêmicas presenciais constitui
aspecto obrigatório para a aprovação do estudante.
§ 2º As verificações de frequência, para efeito de cumprimento das disposições legais,
são realizadas por impressos específicos.
Art. 18. É obrigatório o cumprimento de, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento)
de frequência nas atividades presenciais do primeiro ao oitavo semestre.
Art. 19. No Internato Médico a frequência nas atividades é de 100%.
Art. 20. Considerar-se-á aprovado, no componente curricular, o estudante que obtiver
média final igual ou superior a 5,0 (cinco) e frequência mínima de 75% (setenta e cinco
por cento), nas atividades presenciais.
Art. 21. A reprovação do estudante no componente curricular, após a publicação da
média final, ocorre:
I- por falta (RF = Reprovado por Falta) quando não cumpre 75% (setenta e cinco
por cento) de frequência nas atividades presenciais;
II- por nota (RN = Reprovação por Nota), quando obtém média final inferior a 5,0
(cinco);
III- por falta e por nota (RFN = Reprovação por Falta e por Nota), se estiver
simultaneamente, nas duas condições anteriores.
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APÊNDICE E
REGULAMENTO

DE

UTILIZAÇÃO

DOS

LABORATÓRIOS

DIDÁTICOS

Fixa normas para a realização de Atividades Complementares
no âmbito do Curso de Medicina do Instituto de Ciências da
Saúde do Campus Universitário de Sinop da Universidade
Federal de Mato Grosso.

DISPOSIÇÕES GERAIS
CAPÍTULO I
FINALIDADE

Esse regulamento de utilização de laboratórios destina-se aos usuários
dos laboratórios didáticos da Universidade Federal de Mato Grosso, Campus de
Sinop, entre eles, docentes, funcionários, alunos de graduação, pós-graduação,
monitores, alunos de iniciação científica e de docência e pesquisadores.

CAPÍTULO II
RESPONSABILIDADES
Art 1º O uso dos Laboratórios estará condicionado ao planejamento e/ou
agendamento prévio por parte de cada docente, com o prazo mínimo de 48
horas.

Art 2º O docente que optar por desenvolver atividades didáticas nos laboratórios
assume automaticamente a responsabilidade pela orientação dos alunos quanto
ao uso adequado do espaço, bem como de materiais, reagentes e equipamentos e
sobre o conteúdo deste Regulamento.
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Art 3º Todos os usuários deverão ter conhecimento prévio acerca das regras de
segurança, normas e procedimentos corretos para utilização e manuseio de
equipamentos, ferramentas, máquinas, utensílios, componentes, materiais e
substâncias.

Art 4º É de responsabilidade de todo o pessoal alocado nos Laboratórios
cumprir e fazer cumprir os itens previstos nestas normas.

Art 5º Os usuários serão responsabilizados por quaisquer comportamentos
negligentes na utilização do material ou equipamentos que resultem danos ou
acidentes, bem como por sua reposição em caso de dano ou avaria.

Art 6º É de responsabilidade dos técnicos de laboratório o gerenciamento
interno dos EPIs (Equipamentos de Proteção Individual).

CAPÍTULO III
DA DESTINAÇÃO DOS LABORATÓRIOS

Art 7º Os Laboratórios são destinados prioritariamente para realização de aulas
teórico-práticas ou qualquer outra atividade didático-pedagógica relacionada ao
desenvolvimento das disciplinas dos cursos oferecidos pela Universidade
Federal de Mato Grosso, Campus de Sinop.

Art 8º Os Laboratórios não poderão ser utilizados para outros fins que não
sejam acadêmico, nem para atender trabalhos de interesse pessoal.

CAPÍTULO IV
DAS ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS
Art 9º Compete aos professores responsáveis pelos laboratórios:
I.

Zelar pelo bom desempenho dos profissionais que atuam nos
laboratórios;
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II.

Supervisionar, orientar, impedir ou inibir a realização de atividades não
condizentes com as temáticas e finalidades específicas dos cursos ou de
áreas afins ou que transgridam as normas deste regulamento;

III.

Controlar o patrimônio dos materiais e equipamentos dos Laboratórios;

IV.

Normatizar e orientar os técnicos quanto à destinação de resíduos
utilizados nas práticas laboratoriais;

V.

Encaminhar à unidade de saúde necessária qualquer usuário dos
laboratórios que venha a se acidentar durante as atividades;

VI.

Solucionar possíveis situações de conflito surgidas durante as práticas
laboratoriais;

VII.

Cumprir e fazer cumprir este regulamento.

Art 10 São atribuições dos técnicos em laboratório:
I.

Preparar as aulas práticas, quando o professor encaminhar a solicitação
em roteiro de aula prática com o prazo mínimo de 48 (quarenta e oito)
horas de antecedência;

II.

Selecionar e organizar materiais para aulas práticas, mediante
recebimento prévio de, no mínimo 48 (quarenta e oito) horas do Plano de
Trabalho elaborado e assinado exclusivamente pelo professor da
disciplina;

III.

Fornecer suporte técnico para as atividades de ensino;

IV.

Estabelecer, de acordo com as solicitações, a escala para o
funcionamento e a realização das atividades nos Laboratórios;

V.

Zelar pelo material, equipamentos e limpeza dos laboratórios e sua
organização;

VI.

Realizar levantamentos de materiais e equipamentos disponíveis, ao final
de cada período letivo, e disponibilizá-los aos professores e aos
coordenadores de curso para tomada de medidas quanto à reposição;

VII.

Após cada atividade, conferir, limpar e guardar todos os equipamentos ou
materiais utilizados, além de assinar a ata de utilização do laboratório;

VIII.

Informar, com antecedência e em tempo hábil, ao responsável pelo laboratório e
aos professores, a falta de material de consumo e a necessidade de manutenção
em algum equipamento;
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IX.

Identificar as soluções recém-preparadas com etiquetas constando a data,
características e o nome do preparador;

X.

Orientar os usuários sobre os cuidados e normas de utilização do
laboratório;

XI.

Supervisionar e fornecer suporte técnico ao trabalho dos bolsistas
monitores no desenvolvimento de atividades nos laboratórios;

XII.

Cumprir e fazer cumprir este regulamento.

CAPÍTULO IV
CONDUTA E ATITUDES
Art 11 As normas regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho do
Ministério do Trabalho e Emprego devem ser seguidas, as quais estão
disponíveis

no

endereço

http://portal.mte.gov.br/legislacao/normas-

regulamentadoras;
I.

É proibido o uso de aparelhos de som e imagem (rádios, televisões,
aparelhos de MP3, reprodutores de CDs e DVDs, telefones celulares,
entre outros) que possam desviar a atenção do trabalho que está sendo
executado no laboratório;

II.
III.

É proibido fumar nos laboratórios e sala de reagentes;
É proibida a ingestão de qualquer alimento ou bebida nas dependências
dos laboratórios e sala de reagentes;

IV.

É proibido o uso de medicamentos e a aplicação de cosméticos nas
dependências dos laboratórios e sala de reagentes;

V.

É proibido o manuseio de lentes de contato nas dependências dos
laboratórios e sala de reagentes;

VI.

É proibida a circulação de bicicletas, skates, patins e afins pelos
corredores dos laboratórios e no seu interior.

VII.

É proibido falar alto e usar linguagem inadequada ou desrespeitosa com
colegas, professores, técnicos e outros;

VIII.

Deve-se evitar trabalhar com roupas folgadas, fios, pulseiras ou outro
tipo de adornos que coloquem em risco a segurança;
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IX.

Só será permitido ao usuário utilizar equipamentos e máquinas na
presença e com orientação do professor ou técnico. Exceções serão
admitidas apenas mediante autorização por escrito do professor
responsável;

X.

Toda atividade que envolver certo grau de periculosidade exigirá
obrigatoriamente a utilização de EPIs adequados (luvas, óculos,
máscaras, jalecos, etc.);

XI.

Os Equipamentos de Proteção Individual são de uso restrito às
dependências do setor laboratorial e de uso obrigatório para todos no
setor quando se fizerem necessários;

XII.

Toda e qualquer alteração percebida no interior do laboratório, deverá ser
registrada no livro de ocorrência pelo professor ou pelo técnico; sempre
que o aluno detectar quaisquer anomalias ele deverá avisar o professor ou
técnico;

XIII.

Os usuários não deverão deixar o laboratório sem antes se certificarem de
que os equipamentos, bancadas, ferramentas e utensílios estejam em
perfeita ordem, limpando-os e guardando-os em seus devidos lugares, de
forma organizada;

XIV.

Todo o material deve ser mantido no melhor estado de conservação
possível;

XV.

As áreas de circulação e os espaços em torno de máquinas e
equipamentos devem ser dimensionados de forma que os usuários
possam movimentar-se com segurança;

XVI.

Os reparos, a limpeza, os ajustes e a inspeção de equipamentos somente
poderão ser executados por pessoas autorizadas e com as máquinas
paradas, salvo se o movimento for indispensável à sua realização;

XVII.

Utilizar as tomadas elétricas exclusivamente para os fins a que se
destinam, verificando se a tensão disponibilizada é compatível com
aquela requerida pelos aparelhos que serão conectados;

XVIII.

O professor (responsável pelo laboratório ou pela turma que estiver
usando o laboratório) e/ou técnicos de laboratório tem total autonomia
para remover do laboratório o usuário que não estiver seguindo
estritamente as normas de utilização (gerais e/ou específicas);
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XIX.

Os acidentes de trabalho ocorridos com funcionários nas dependências
dos laboratórios devem ser obrigatoriamente comunicados ao setor
encarregado;

XX.

Em caso de acidente grave, não remover a vítima. Ligar para os
bombeiros (193);

XXI.

Estas normas (gerais e específicas) devem ter ampla divulgação junto à
comunidade acadêmica e devem estar afixadas para consulta nas
dependências dos respectivos laboratórios.

CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art 12 Casos omissos serão analisados pelo Colegiado do curso de Medicina
que, pautado nos trâmites legais vigentes, emitirá pareceres às partes
interessadas e responsabilizar-se-á por ajustes na presente norma.
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