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                                          RELATÓRIO TÉCNICO 

 

A GRADUAÇÃO MÉDICA NA PERSPECTIVA DE DISCENTES DO 
INTERNATO 

 

1.  INTRODUÇÃO 
 
O presente relatório tem por objetivo apresentar à diretoria da Faculdade de 

Medicina da Universidade Federal de Goiás (FM/UFG) um resumo sobre os 

principais resultados da pesquisa sobre a Graduação Médica junto a discentes 

do internato desta instituição. 

 
2. OBJETIVOS 

 
Apresentar uma síntese dos resultados da pesquisa. 

Alertar sobre dissonância entre a perspectiva de prática profissional dos 

discentes e o preconizado no projeto politico pedagógico da FM/UFG, de 

acordo com os resultados do estudo. 

 
3. PRINCIPAIS RESULTADOS 

 
A pesquisa foi realizada com os discentes do internato da FM/UFG no ano 

letivo de 2012.  A amostra do estudo compreendeu 190 discentes, 

correspondendo a 85% do universo de análise. 

A percepção do curso de Medicina da FM/UFG pelos discentes do internato 

aponta para um conhecimento superficial das Diretrizes Curriculares Nacionais 

(DCN) e do PPC pela maioria dos discentes (51,5%), enquanto que 26,31% 

dos discentes afirmam não ter conhecimento das DCN e do PPC. 

A graduação médica na FM/UFG é percebida como hospitalocêntrica por 

73,16% dos discentes. 

Em relação às perspectivas de prática profissional, 83,68% dos discentes 

desejam ser especialistas; 96,31% pretendem cursar residência médica e 70% 

não tem prioritariamente a intenção de trabalhar na estratégia de saúde da 

família. 



4. DISCUSSÃO 
 
Diante dos resultados obtidos na pesquisa é oportuno apresentar os dados ao 

Conselho Diretor da FM/UFG mostrando a necessidade do envolvimento dos 

discentes na implantação do novo PPC da instituição. 

 

5. CONCLUSÃO  
 
Os discentes do internato da FM/UFG após se formar pretendem ser 

especialistas, cursar residência médica e, a priori, não pretendem trabalhar na 

Estratégia de Saúde da Família. Expressam o desejo de trabalhar tanto no 

serviço público quanto privado.  

A pesquisa demonstrou claramente a existência de dissonância entre o perfil 

do egresso pretendido pelas DCN quanto pelo PPC da instituição e as 

expectativas de prática profissional dos discentes do internato da FM/UFG. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS E PROPOSTAS DE MUDANÇAS 

 

É imperioso reconhecer que existem problemas sérios na educação médica 

brasileira e enfrentá-los é uma tarefa complexa e necessária  para a busca de 

soluções. 

A finalidade do Mestrado Profissional do Ensino na Saúde (MEPES) é 

proporcionar aos profissionais da saúde uma oportunidade de contribuírem 

para a transformação no seu ambiente de trabalho. 

A proposta que trazemos à diretoria da instituição é no sentido de 

aprofundarmos na discussão desses dados aqui apresentados e assim 

contribuirmos para uma mudança paradigmática da educação médica na 

FM/UFG, e assim diminuir o hiato existente entre a formação idealizada e a 

realizada no cotidiano da instituição. 
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