CICLO BÁSICO
Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás
Departamento de Apoio Estudantil (DAE)

2018

DEPARTAMENTO DE APOIO ESTUDANTIL

Colaboradores

PRIMEIRA EDIÇÃO
Idealização e Organização
Luciana Martins Rosa

Revisão de texto:
Carolina Bezerra, Luciana Rosa e Paulo Razia.

Escritores:
Andressa, Anna Clara, Bruna, Camila,
Leila, Carolina, Luciana Rosa, Marcos
Loiola, Matheus Ferreira, Pâmella, Paulo
Henrique, Paulo Razia, Sarah e Yuri.

Edição e design:
Camila di Carla e Carolina Bezerra
Revisão final
Luciana Rosa e Paulo Razia

PREFÁCIO
Sejam bem-vindos ao Ciclo Básico!
Quero começar parabenizando os calouros pela conquista de entrar para a maior do centro-oeste! Talvez muitos de
vocês ainda não tenham adquirido plena consciência do que acabou de acontecer. Parece que os fatos mais recentes
ainda são vistos como sonho, distante da realidade de estudos constantes, a pressão do mundo sobre os ombros e
inúmeras renúncias. A aflição da fase do ENEM com a qual todos vocês conviveram nos últimos meses, finalmente
acabou.
Contudo, asseguro-lhes que a realidade com a qual se acostumaram mudará totalmente. O sonho de se tornar médico,
está prestes a começar! Ele, aos poucos, se tornará tangível, sólido e deliciosamente real. Cedo ou tarde, a ficha cai.
Enquanto você lê esse texto, a Rosário já mandou o conteúdo das primeiras provas.
O objetivo desse manual é te ajudar a entender como funcionam os módulos do ciclo básico e o quê esperar de cada
um deles. Tornar essa fase de adaptação menos turbulenta e traumática; e também acolhê-los como parte dessa
grande família chamada Medicina-UFG.
Aqui, explicaremos como funcionarão as aulas, atividades e avaliações, baseados nas experiências das últimas turmas
e das informações fornecidas pela a coordenação da faculdade. Algumas dicas importantes também foram inclusas
e elas te ajudarão a se adaptar e também a se sair bem em cada módulo.
O ciclo básico é um caminho árido, com muitas pedras e espinhos. Mas fique calmo, não dê ouvido a tudo que os
veteranos falam, existem pontos negativos e positivos. Não inicie com preconceitos em relação a nenhuma matéria,
vá com a mente aberta para essa nova experiência e aproveite tudo que a universidade tem a te oferecer. Um conselho
para os momentos de desespero porque eles chegarão, estude bastante e lembre-se do nosso lema, a frase mais dita
na medicina UFG: VAI DAR CERTO!!!
Eu sei que temos muitas aulas maçantes e alguns professores com um didática duvidosa, as notas nem sempre serão
justas, mas a faculdade vai muito além disso. Envolva-se, conheça tudo que esse novo universo tem a te oferecer.
Conheça sua turma nela você encontrará todo o tipo de pessoa e você irá amadurecer muito sabendo lidar com toda
essa diversidade. É fundamental que vocês se ajudem e saibam que competitividade não leva a lugar nenhum. Afinal,

estamos todos no mesmo barco, seremos médicos. Vocês precisaram muito um dos outros para enfrentar os desafios
dessa nova etapa.
Podemos te dizer sinceramente que aprendemos todos os dias novas lições com os membros dessa família, lições que
levaremos para a vida inteira. Posso dizer que aprendermos cada um à sua maneira a amar esse lugar. Viva e
aproveite todos os momentos, sejam eles bons e ruins, dessa linda estrada.
Na verdade, devo dizer que a melhor forma de começar – e terminar – é com um simples “Parabéns”. E se você tiver
qualquer dúvida, crítica ou sugestão, nos mande uma mensagem pelo WhatsApp. Não precisa ter vergonha! Estamos
todos em constante aprendizado e vamos fazer o que for possível para tentar lhe ajudar. Façam bom uso desse
material que foi feito com muito carinho para todos vocês!

Luciana Martins Rosa (Coordenadora geral) |
Paulo Fellipe Silvério Razia (Coordenador geral) |

(62) 9 8253 - 1986
(62) 9 9993-8033
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INTRODUÇÃO
O primeiro e o segundo ano do curso de medicina formam o que conhecemos como ciclo básico, composto por
módulos. No primeiro ano serão quatro módulos semestrais e no segundo serão 6 módulos semestrais. Cada um
possui o seu próprio método de avaliação, programação, atividades práticas, teóricas e áreas verdes (o horário livre).
O primeiro ano é composto por quatro módulos. São eles:
1. Corpo humano saudável I e II (CHS)
2. Saúde da família e comunidade I e II
3. Introdução ao Método Clínico (IMC) I e II
4. Integrador I e II
O segundo ano é composto por seis módulos. São eles:
1. Determinantes Biológicas no Processo Saúde e Doença I e II
2. Saúde da família e comunidade III e IV
3. Estudo do Método Clínico (EMC) I e II
4. Integrador III e IV
5. Introdução ao Cuidar I e II
6. Humanidades I e II

COMO FUNCIONA O PRIMEIRO ANO?
Esses são os horários das aulas do primeiro ano (sujeito à alterações):
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OBS: não nos responsabilizamos por eventuais alterações no horário

A turma é dividida em três subturmas: A, B, C para as atividades que ocorrerão pela manhã. Já para as aulas
lecionadas à tarde são divididas em duas: A e B.
•

Turma A matutina: será turma A no período vespertino.

•

Turma B matutina: Os alunos serão divididos entre as turmas A e B para o período vespertino.
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•

Turma C matutina: será turma B no período vespertino.

Essa divisão no primeiro semestre é feita por ordem alfabética e no segundo semestre você se matricula pelo
SIGAA, sendo possível a troca de turmas.
Existem algumas exceções:
•
•

Em algumas disciplinas os alunos serão divididos em subgrupos (saúde coletiva e semiologia)
Histologia teórica reúne todas as turmas (110 alunos) em um auditório.

PERGUNTAS FREQUENTES
Preciso comprar os livros?
Não, como já dito no Manual Geral, nossa biblioteca disponibiliza livros de todas as disciplinas e também basta entrar
em contato com algum membro do DAE e veterano para adquiri-los em PDF. Conselho: o único livro que vale a pena
adquirir é um atlas de anatomia humana.

Preciso comprar estetoscópio?
Não. Somente em alguns rodízios de semiologia do segundo ano que você começará a utilizar.

Tem trote?
Não. Nossa universidade aboliu o trote violento em 1962 e substituímos por um espetáculo teatral: o Show do
Esqueleto. Mais informações no Manual Geral.

COMO FUNCIONA O SEGUNDO ANO?
A turma é dividida em subturmas (A e B) de acordo com a escolha de cada aluno pela matrícula realizada no SIGAA,
com exceção de Técnica Operatória (T.O.), em que a turma é dividida por ordem alfabética em 4 subturmas.
Segue os horários de aula de cada subturma:
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OBS: não nos responsabilizamos por eventuais alterações no horário

Dentro de cada módulo também existem novas subdivisões:
● Determinantes biológicos: há um divisão em mais 4 subturmas para as aulas práticas. São elas: A1, A2, A3
A4, B1,B2, B3 e B4. Essa divisão é realizada de acordo com o SIGAA.
• Saúde da Família e Comunidade: há uma divisão em mais 4 subturmas em praticamente todas as aulas de
Saúde Coletiva. São elas: A1, A2, A3 A4, B1, B2, B3 e B4. Essa divisão é realizada de acordo com o SIGAA.
Bioestatística e saúde da criança não usam essa divisão, são todos os alunos da turma A e B.
• Humanidades: Em psicologia médica há uma divisão dos alunos em 2 subturmas. São elas A1, A2, B1 e B2.
Para História da Medicina e Bioética não há essa divisão.
• Introdução ao cuidar: Farmacologia segue a divisão de turmas A e B. T.O. Divide os 110 alunos por ordem
alfabética em 4 subturmas (A, B, C e D).
• Integrador: essas informações estarão no capítulo do módulo.
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•

EMC: há uma divisão em 5 subturmas um para cada professor. Mais informações no capítulo referente ao
módulo. A divisão também é definida de acordo com a matrícula realizada no SIGAA.
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MÓDULO CORPO HUMANO SAUDÁVEL (CHS)
Corpo Humano Saudável (CHS) é o maior e mais pesado módulo do primeiro ano, possuindo 336h de carga horária
semestral. É composto pelos seguintes submódulos: anatomia | bioquímica e biologia molecular | fisiologia | histologia
e embriologia. As aulas são ministradas pelo Instituto de Ciências Biológicas (ICB) e, portanto, acontecem no Campus
II (Samambaia) da UFG. As matérias ou submódulos acontecem através de aulas expositivas e atividades práticas.
Há também a realização das chamadas práticas integradoras, seja através do caso clínico integrador (em conjunto
com Introdução ao Método Clínico) ou do Fórum Integrador. Essas atividades ajudam a compor a nota do módulo e
serão explicadas adiante.
O aluno precisará de alguns materiais para as aulas práticas, especificamente anatomia (jaleco e luvas) e histologia
(jaleco e lápis de cor). É importante também estar atento às regras de biossegurança nos laboratórios.
As monitorias das matérias podem ser de fundamental importância para a construção do conhecimento e para as
provas. É sempre legal ouvir a experiência de seus veteranos com o conteúdo, mas também é preciso entender que
as situações que aconteceram com ele e até suas técnicas de estudo podem ser diferentes ou não funcionar com você.
Também não se deixe levar pelas impressões negativas que alguns alunos possam ter tido com determinados
docentes.
Para as aulas teóricas é preciso sempre muita atenção e dedicação, pois há pouco tempo para uma carga enorme de
conteúdo. Os professores costumam ser exigentes nas avaliações e cobrar até mais do que o que foi apresentado em
sala de aula.
O módulo é considerado muito difícil pela maioria dos estudantes e exige um grande esforço para acompanhá-lo. Sua
importância na formação do médico é inquestionável e você precisará do conteúdo estudado nele (e terá novas
chances de aprender e revisar) durante toda a sua graduação e até mesmo depois. É importante não se desesperar
com a pressão a que você será submetido. É um ritmo diferente e uma nova forma de estudo à qual você pode demorar
um pouco para se acostumar. Lembre-se da máxima da medicina UFG: tudo vai dar certo!
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Nota final do módulo de CHS – Corpo Humano Saudável ao final do semestre.
Média geométrica das notas finais de Anatomia (A), Bioquímica (B), Fisiologia (F) e Histologia (H).
4

√𝐴 𝑥 𝐵 𝑥 𝐹 𝑥 𝐻

Para a aprovação no módulo de CHS é necessário que a nota final calculada a partir da raiz quarta seja superior a
6,0. Ou seja, é possível conseguir aprovação no módulo mesmo com nota inferior a 6,0 em alguma matéria, desde que
as notas de outros submódulos elevem sua média final.
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ANATOMIA
A disciplina de anatomia, embora cause grande temor nos alunos, é de grande relevância para a formação do médico.

PROFESSORES
A matéria tem quatro professores: Augusto, Euclides, Juarez e X (não definido ainda). As aulas, principalmente as
práticas, não costumam começar pontualmente. Os professores preferem que os alunos estudem previamente o
conteúdo da aula.

FUNCIONAMENTO DAS AULAS
As aulas acontecem no Instituto de Ciências Biológicas – ICB, no campus Samambaia, tanto as teóricas quanto as
práticas. As aulas teóricas, ocorrem normalmente no auditório do ICB 3 e são meramente expositivas e com duração
média de 1h30min, já a aulas práticas acontecem nos laboratórios e ambas acontecem uma vez por semana. A
disciplina possui quatro professores, que normalmente se intercalam e dividem as matérias entre si.
Durante o decorrer do primeiro ano, todo conteúdo de anatomia é ministrado, seguindo a seguinte ordem: anatomia
osteomuscular, neuroanatomia, cardiovascular, respiratória, digestiva, genitourinária. Sendo as duas primeiras no
primeiro semestre e as restantes no segundo semestre.
O primeiro semestre é considerado mais difícil, sendo muito extenso em conteúdo e ainda exige uma adaptação ao
método utilizado. As notas normalmente são mais baixas nesse semestre. Portanto, cabe ressaltar a importância de
reforçar os estudos nesse período.
As aulas práticas funcionam da seguinte forma: os quatro professores dividem o conteúdo e ensinam em mesas
separadas. A turma forma subgrupos que estarão acompanhando os professores em esquema de rodízio. Por
exemplo, em osteomuscular as mesas são: membros superiores, inferiores, tronco e cabeça e pescoço. Cada conteúdo
tem um número X de semanas onde o aluno consegue acompanhar uma ou duas mesas por aula.
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Dicas do Veterano!
•

Vídeo-aulas são a salvação do primeiro ano. Recomendamos para estudar anatomia o canal “Anatomia
Fácil com Rogério Gozzi”, que possui inclusive temas de histologia e fisiologia.

•

O professor e os monitores irão recomendar estudar pelo Gray (sim, o Gray´s Anatomy). O livro é
excelente, mas o conteúdo é muito extenso e vai muito além do que é cobrado em prova e do que
precisa aprender para o 1º ano. O Moore tem uma linguagem mais fácil e contém tudo que você precisa
aprender para anatomia.

•

Estude muito para as provas de N1. Sabemos que adaptação é difícil, mas é importantíssimo uma nota
boa na N1, pois o conteúdo de osteomuscular é mais fácil. A N2 é neuroanatomia, que é um conteúdo
mais difícil.

LEITURA RECOMENDADA
LIVROS-TEXTO
Para um bom desempenho é crucial que o aluno vá nas aulas e siga a literatura
que os professores indicarem que, geralmente, varia de professor para
professor. A literatura que a maioria deles indicam é o livro Anatomia Orientada
Para Clínica (MOORE). Para o conteúdo de neuroanatomia recomenda-se o livro
Neuroanatomia Funcional (Ângelo Machado).

ATLAS

16

É recomendado sempre estar com um atlas para estudar no laboratório. Os melhores atlas são:
NETTER, Frank Henry. Atlas de anatomia humana. 6. ed. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2015.
SOBOTTA, Johannes et al. Sobotta atlas de anatomia humana. 23. ed. Rio
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 3 v.
YOKOCHI, Chihiro et. Al. Anatomia Humana: Atlas Fotográfico De
Anatomia Sistêmica E Regional. 8ª Edição. Manole, 2016

PROVAS E AVALIAÇÕES
A avaliação ocorre por meio de uma prova prática e uma prova teórica que podem ou não ser no mesmo dia. É
importante que o aluno estude todo o conteúdo dado nas aulas e ainda se aprofunde na matéria, pois os professores
costumam ser exigentes nas avaliações.
Na prova teórica os alunos terão que responder de 8 a 20 questões que normalmente são discursivas, havendo, às
vezes, questões objetivas. Já na prova prática os alunos se posicionam em frente as mesas do laboratório onde há,
em cima de cada uma, uma peça anatômica com um alfinete ou um arame marcando a estrutura estudada
anteriormente e, dessa forma, o aluno deverá escrever em um papel o nome da estrutura correspondente ao que foi
marcado. Assim cada aluno deverá rodar em 40 mesas, nomeando o que há em cada uma delas.
Normalmente a maioria da sala não consegue boas notas nas primeiras provas e os professores podem passar um
trabalho manuscrito sobre um conteúdo específico atribuindo 1,0 ponto na média de N1 ou N2.
A partir do segundo semestre de 2017 a presença e participação dos alunos passou a ser avaliada por meio de chamada
ao final da aula e perguntas sobre o conteúdo da mesa. Essa atividade compõe 20% da nota final.
Resumo da nota no 1º e 2º semestre:
•

N1: (prova prática + prova teórica) / 2

•

N2: (prova prática + prova teórica) / 2

•

P: participação na aula prática
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•

NA (Nota de Anatomia): (N1 + N2) x 0,8 + P x 0,2

•

Para NA pode haver ou não a nota de participação. (Caso não haja: NA=N1+N2).

•

NF (Nota Final): NA x 0,8 + Integrador x 0,2.

•

Obs.: Sujeito à mudanças de acordo com o plano de ensino para 2018.

MONITORIAS
Aos sábados os monitores tiram dúvidas e explicam o conteúdo por meio de ED’s (estudos dirigidos); próximo à prova
prática, revisam todo o conteúdo. Todos os alunos concordam que participar das monitorias é crucial para um bom
desempenho nas provas. Devido ao fato das peças, muitas das vezes, não apresentarem qualidade favorável ao
ensino, é importante que o aluno aproveite as aulas e estude em outros horários, por exemplo aos sábados e
domingos, dias que o laboratório de anatomia também fica aberto.
Além disso, os monitores oferecem roteiros de estudo que sempre ajudam os alunos a estudar para a prova teórica.
Dessa forma, é importante que haja sempre uma proximidade entre os alunos e os monitores.
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FISIOLOGIA
Fisiologia é uma matéria imprescindível para a formação de um médico e por isso deve ser muito bem estudada. Os
assuntos, durante o ano, são divididos entre vários professores, que, geralmente, são especializados na área que
estão ensinando.
Levando em consideração que cada aluno possui um método distinto de aprendizado e que os professores também
possuem métodos de ensino diversificados, não há uma fórmula pronta para aprender fisiologia. Terão professores
que ministraram aulas na qual você absorverá com facilidade o conteúdo e outros não. Cabe, portanto, ao aluno
discernir a maneira mais eficiente para fixar o conteúdo.

PROFESSORES
•

Professor Wesley - Fisiologia celular geral (transportes, potencial de ação, contração muscular etc) e
sistema endócrino.

•

Sistema Respiratório e parte do Circulatório.

•

Professor Daniel - Sistema Nervoso

•

Professora Elizabeth - Sistema Nervoso

•

Professor Carlos - Sistema Cardiovascular

•

Professor Diego - Sistema Digestório

•

Professora Patrícia - Sistema Renal

As aulas de alguns conteúdos como circulatório e respiratório podem ser ministradas por outros professores não
citados.
Os professores de fisiologia são muito bons, prestativos, pontuais e exigem a presença e participação dos alunos nas
aulas. As provas são coerentes com o conteúdo ministrado.

FUNCIONAMENTO DAS AULAS
As aulas teóricas normalmente são expositivas e longas e acontecem nos centros de aula A ou B no campus
Samambaia. Também acontecem algumas aulas práticas no laboratório em neurofisiologia e cardiovascular no
Instituto de Ciências Biológicas 5 – ICB 5.
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Dicas do veterano
•

É interessante estudar para fisiologia assistindo as aulas e depois fazendo as leituras complementares
que os professores sugeriram.

•

JAMAIS ESTUDE APENAS PELOS SLIDES. Os slides servem apenas para lhe dar um direcionamento
quanto ao que deve ser estudado.

•

Além disso, a maneira com a nota final é calculada pode variar, isso depende muito dos pesos que os
professores irão atribuir a cada prova.

•

Sobre a prova: estude sempre com antecedência, pois os conteúdos são extensos.

•

Procure fazer exercícios (Guyton e Hall - Perguntas e respostas) para consolidar o conhecimento
adquiridos nos livros.

•

Apesar dos professores não indicarem tanto, o livro da Linda Costanzo é muito bom para estudar a
matéria. Ele vem em tópicos, é extremamente didático e, ao final, tem exercícios (inclusive, tem provas
que os exercícios são os mesmos).

LEITURA RECOMENDADA
AIRES, Margarida de Mello. Fisiologia, 3ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2012.
BERNE, R. M., LEVY, M. N., KOEPPEN, B. M. & STANTON, B. A.
Fisiologia, 5ª ed. Ed. Elsevier, Rio de Janeiro, 2004.
CURI, R., PROCÓPIO, J. Fisiologia Básica, 1ª ED. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, Rio de Janeiro, 2009.
GUYTON, ARTHUR C.; HALL, JOHN E. Tratado de fisiologia médica. 12ª
edição. Editora Elsevier, Rio de Janeiro. 2011
(Livro-chave, geralmente os calouros estudam apenas por ele, pois é didático e
completo)

KOEPPEN, B. M. & STANTON, B. A. Berne & Levy: Fisiologia, 6ª ed. Ed. Elsevier, Rio de Janeiro, 2009.
(Recomendação do Professor Carlos para o estudo de sistema circulatório)
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LENT,R. Cem bilhões de neurônios. Conceitos Fundamentais de neurociência, 2ª Ed, Ed. Atheneu, São Paulo, 2010
(Recomendação da Professora Elizabeth para o estudo de neurofisiologia)

PROVAS E AVALIAÇÕES
1º semestre
•

N1 - sistema endócrino e fisiologia muscular - (peso= 4)

•

N2 - sistema nervoso periférico e central - (peso= 4)

•

Nota final de fisiologia = (N1 x 4) + (N2 x 4) + [(FORUM + Caso clinico integrador) x 2,0]

2º semestre
•

N1 – Sistema cardiovascular (Peso=3,2) e respiratório (Peso=1,4)

•

N2 – Sistema digestório (Peso=1,5) e renal (Peso=1,9)

•

Nota final de fisiologia = N1 + N2 + [(FORUM + Caso clinico integrador) x 2,0]

Obs.: Sujeito à mudanças de acordo com o plano de ensino para 2018.

MONITORIAS
É preciso correr atrás dos monitores com antecedência. Eles podem fornecer resumos e dicas sobre as provas,
também podem ministrar aulas para explicar o conteúdo e sanar dúvidas, caso a turma deseje.
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BIOQUÍMICA
Para lidar bem com a matéria, não deixe que qualquer coisa que foi dita desestimulem vocês a estudarem, pois no
final das contas, estudar é a melhor opção - VAI DAR CERTO – desde que você não desista.
Referente à comunicação por e-mail com os professores: o canal de comunicação não é efetivo quanto ao
tempo de resposta. Mas tanto o Cadu quanto a Raphaela estão dispostos a ajudar a turma, basta ter jogo
de cintura e não exigir dos professores mais do que eles podem dar.

PROFESSORES
•

Carlos Eduardo (Cadu)

Quanto ao professor Carlos Eduardo, as aulas são um pouco difíceis de acompanhar. As provas são paradoxais quanto
ao conteúdo ministrado em sala de aula. Contudo, para a preparação de uma prova, o tópico mais importante é:
estudar no livro. Os slides são um pouco insuficientes e confusos, mas são baseados no livro que o professor
aconselha estudar. Em suma, o professor Cadu está disposto a ajudar a turma e é capaz de apreciar alunos que não
desistem da aula.
•

Raphaela

Em relação à professora Raphaela, é uma ótima professora e tem bom senso de humor, o que contribui para não
tornar a aula tão maçante, apesar de extensa. A prova é muito coerente com o conteúdo ministrado em sala de aula
e com os slides. É importante estudar pelo livro a fim de complementar conteúdo ou buscar melhor entendimento.
Mas para uma resolução melhor de uma prova: A AULA É ESSENCIAL. Outro aspecto positivo, é que ela disponibiliza
os slides por meio da plataforma (SIGAA) e vale a pena dar uma conferida caso você esteja estudando pelo livro. As
provas são baseadas em problemática e não em decorebas com nomes de enzimas e função. Entretanto, ouvidos
atentos à aula, pois o que é essencial a professora poderá deixar explícito.

FUNCIONAMENTO DAS AULAS
As aulas de bioquímica são exclusivamente teóricas e acontecem nos centros de aula A ou B no campus
Samambaia.
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LEITURA RECOMENDADA
CHAMPE, Pamel C. et al. Bioquímica Ilustrada, 5ª ed., Artmed, 2012.
LEHNINGER, A.L.; NELSON, D.L.; COX, M.M. Princípios de Bioquímica. 6.
ed. São Paulo: Sarvier, 2014.
MARZZOCO, A.; TORRES, B.B. Bioquímica Básica, 4ª ed. Ed. Guanabara
Koogan, 2015.
(Dica do veterano: estude bioquímica pelo Marzzoco. A maioria das matérias está nele, a
linguagem é clara e o texto fluido. O que não achar no Marzzoco, estude pelo Lehninger)

PROVAS E AVALIÇÕES
Como as provas e avaliações na disciplina de Bioquímica são muito dinâmicas e variáveis de acordo com o ano,
colhemos a descrição da última turma que passou pela máteria (turma 65) para informar de como ocorreu durante
o seu ano (lembrando que não nos responsabilizamos por eventuais mudanças).

Descrição da Turma 65 sobre a disciplina de Bioquímica em 2017
No primeiro semestre, a nota foi composta de uma média aritmética de N1, N2 e N3. Sendo a N1 aplicada
pelo professor Carlos Eduardo e as outras duas provas aplicadas pela professora Raphaela.
A N1 foi nossa primeira prova e o clima da sala era em geral de ansiedade, pois não sabíamos como lidar com
provas, com o estudo, com as rotinas... Era uma incerteza, principalmente por ser bioquímica. Resultado: a
média da sala foi azul, teve algumas notas vermelhas, mas em geral todas passiveis de recuperação, além de
ter vários coleguinhas que tiraram mais de 7. Ou seja, a prova estava fazível. Por conseguinte, nossa N2 e
N3 foram coerentes com o conteúdo ministrado em sala de aula, o que contribuiu para grande parcela da sala
ter média final de bioquímica boa.
No segundo semestre, a N1 foi de responsabilidade do professor Carlos Eduardo e a N2 e N3 foram
responsabilidades da professora Raphaela. Contudo, nessa N1 o resultado foi bastante desestimulante, a
média da turma ficou em torno de 3,5 e a maior nota (e única azul) foi 6. Continuamente, o resultado das

23

provas da Raphaela foi bastante variado, mas em geral foram bons, considerando que a prova é bastante
coerente com o conteúdo dado em sala de aula.
Por fim, o segundo semestre demonstrou o que uma boa relação entre acadêmicos e professores é capaz de
fazer. Diante de uma tensão acadêmica, os alunos com medo do poderio das notas baixas dialogaram com os
professores de bioquímica, os quais decidiram anular a menor nota do aluno, de maneira que a nota pudesse
ser composta por uma média aritmética das duas maiores notas do acadêmico (a mesma situação ocorreu no
primeiro semestre da turma 64). Tal fator foi bastante benéfico e auxiliou de maneira significativa toda a
turma. Essa realidade professores de bioquímica, os quais decidiram anular a menor nota do aluno, de maneira
que a nota pudesse ser composta por uma média aritmética das duas maiores notas do acadêmico. Tal fator
foi bastante benéfico e auxiliou de maneira significativa toda a turma. Essa realidade reforça a necessidade do
bom convívio entre os estudantes e a equipe de professores, que em geral está muito disposta a ajudar os
alunos.

Resumo:
•

1º e 2º Semestre: NF = (N1 + N2 + N3)/3 x0,8 + Integrador x 0,2

•

Provas objetivas com 10 a 20 questões.

•

Obs.: Sujeito à mudanças de acordo com o plano de ensino para 2018.

MONITORIAS
É preciso correr atrás dos monitores com antecedência. Eles podem fornecer dicas sobre as provas e também podem
ministrar aulas para explicar o conteúdo e sanar dúvidas, caso a turma deseje.
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HISTOLOGIA
A disciplina de Histologia, também possui aulas teóricas e práticas e acontecem no Instituto de Ciências Biológicas –
ICB – 3 e 4, no campus Samambaia. São ministradas pelas professoras Fernanda e Gláucia.

PROFESSORES
O conteúdo é dividido entre as professoras Gláucia e Fernanda. As aulas teóricas são boas, porém cansativas e
acontecem no auditório do ICB IV com toda a turma. As aulas práticas seguem a divisão de turmas (A, B e C) e
ocorrem no laboratório de Histologia no segundo andar do ICB III.
A prof. Gláucia é muito prestativa nas aulas práticas e aponta todas as estruturas presentes nas lâminas e não admite
conversas durante as aulas. A prof. Fernanda é eleita anualmente como uma das melhores professoras do primeiro
ano, então aproveite sua disposição e boa vontade em ensinar.

FUNCIONAMENTO DAS AULAS
As aulas teóricas acontecem uma vez por semana e normalmente tem como base o livro de Histologia Básica de
Junqueira e Carneiro. As aulas são fundamentais, uma vez que as professoras sempre dão dicas importantes para os
alunos e direcionam o estudo e os slides são ótimos roteiros de estudo.
As aulas práticas acontecem duas vezes por semana, no laboratório de Histologia. Nelas, você terá que desenhar as
lâminas histológicas em um roteiro que é fornecido pelas próprias professoras. Ao final de cada aula, esse roteiro é
guardado no armário do laboratório e é disponibilizado para os alunos próximo às provas.

Dicas para a aula prática
Para um bom desempenho nas provas práticas é importante que você se dedique estudando as lâminas histológicas,
desenhando e observando as características destas. Para otimizar o aprendizado, vale tirar fotos das lâminas e
montar apresentações em Power Point caracterizando cada uma delas e são muito importantes,
uma vez que, nas provas, representam 50% da nota. É importante esquematizar todas as
lâminas, não é necessário ser um Leonardo da Vinci, apenas indicar todas as estruturas pedidas
no roteiro. Este vale 0,5 na média final, então evite faltar às aulas práticas.
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O 4º bimestre é ministrado exclusivamente pela prof. Fernanda e aborda o conteúdo de embriologia em aulas teóricas
e práticas com lâminas e moldes embrionários.

LEITURA RECOMENDADA
HISTOLOGIA
JUNQUEIRA, L.C.; CARNEIRO, J. Histologia Básica– texto e atlas.12ª ed.
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.
(Dica do veterano: ele possui todo o conteúdo de histologia que você precisa para a prova
e para a vida)

ROSS, M. H.; PAWLINA, W. Histologia: texto e atlas em correlação com
a biologia celular e molecular. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2012.
(Dica do veterano: é muito extenso, mas é bom para correlacionar histologia, anatomia e
fisiologia, tendo uma análise mais profunda)

EMBRIOLOGIA

MOORE, K.L.; PERSAUD, T.V.N. Embriologia Básica. 8ª ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2013.

PROVAS E AVALIAÇÕES
As provas acontecem em dois dias, sendo um dia para a prova teórica e um dia para a prova prática. Na prova teórica
o aluno deverá responder questões objetivas e/ou discursivas. Na prova prática os alunos se posicionam nos
microscópios e, ao sinal, os alunos têm um minuto para descreverem o que há na lâmina, conforme aprenderam nas
aulas, rodando, dessa forma, em 20 microscópios. O conteúdo das provas práticas é cumulativo (ou seja, na última
prova pode cair qualquer lâmina do ano). A prova prática do quarto bimestre é composta por lâminas e também
pelos moldes embriológicos.
Resumo das notas para 1º e 2º semestre:
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•

N1: (Prática + teórica)/2

•

N2: (Prática + teórica)/2

•

R: roteiro das aulas práticas: corresponde a 0,5 da nota final

•

NF: ([N1 + N2]/2 + R) x 0,8 + integrador x 0,2

Obs.: Sujeito a mudanças de acordo com o plano de ensino para 2018.

MONITORIAS
Os monitores de Histologia também oferecem ajuda nos horários estabelecidos que sempre é uma possibilidade de
estudo a mais, uma vez que nem sempre dá tempo de observar todas as lâminas histológicas nos horários de aula.
Os horários das monitorias normalmente ficam fixados nas paredes do laboratório de Histologia. Os monitores
também podem realizar se simulados se a turma desejar.
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INTRODUÇÃO AO MÉTODO CLÍNICO (IMC)
Introdução ao método clínico (IMC) é um módulo ministrado pela Faculdade de Medicina (FM) e, portanto, acontece
no Campus I (St. Leste Universitário). É composto pelos seguintes submódulos: introdução à imagenologia,
semiologia e introdução ao método clínico.
Talvez seja unânime entre os alunos que IMC é o módulo preferido do primeiro ano. O contato inicial com o raciocínio
clínico e com a realidade médica se dará a partir das atividades desenvolvidas com esse módulo.
É o módulo mais bem estruturado no primeiro ano e costuma ser fonte de inspiração e ânimo a todos os estudantes.
Os conteúdos são essencialmente voltados à prática médica e são lecionados de maneira objetiva.
As atividades práticas acontecem com atores e também com pacientes reais, o que pode ser assustador em um
primeiro momento, mas se mostra sensacional e motivador.
Não é necessário que o aluno adquira um estetoscópio ou qualquer outro equipamento para IMC, pois as práticas em
geral serão voltadas à entrevista (anamnese) e acontecerão em grande parte com atores.
NOTA FINAL DO MÓDULO.
Será calculada pela média geométrica obtida pela soma dos submódulos de IMC, Semiologia e Imagenologia, que
corresponde a 80% da nota. O módulo integrador compõe os 20% restantes da nota final. Diferentemente de CHS,
notas inferiores a 6,0 em qualquer um dos submódulos causam reprovação no módulo.
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INTRODUÇÃO AO MÉTODO CLÍNICO (IMC)
PROFESSORES
A matéria é lecionada pelas professoras Maria do Rosário, Denise e Sílvia. As professoras são muito boas,
prestativas e pontuais.

FUNCIONAMENTO DAS AULAS
As aulas funcionam por meio de casos clínicos em duas etapas.
•

Primeira etapa: abertura de caso com leitura e explicação de termos técnicos com posterior elaboração de
objetivos de aprendizagem que se relacionam com o caso. Os objetivos de IMC são: raciocínio clínico, os 5
tipos de diagnóstico (anatômico, clínico, etiológico, funcional e sindrômico) e os diagnósticos diferenciais
(pelo menos três). Também existem objetivos para semiologia e saúde coletiva.

•

Segunda etapa: fechamento de caso. É obrigatório que cada aluno manuscreva uma cópia do trabalho final
que deve conter no máximo quatro páginas (1 folha de papel almaço), respondendo aos objetivos
estabelecidos na abertura do caso e as referencias. O caso clínico será apresentado ao professor que irá
carimbar todos e escolher aleatoriamente o trabalho de um integrante para a correção. Ocorrerá uma
discussão de todos os objetivos para o encerramento do caso.

Obs.: Os casos clínicos não são feitos individualmente, normalmente divide-se a sala em grupos de quatro a cinco
pessoas que permanecem até o fim do ano. O grupo pode dividir as partes que cada um ficará responsável, mas o
trabalho final de todos os integrantes deve ser igual. É importante que todos do grupo façam perfeitamente o
trabalho. São necessárias pelo menos três boas referências bibliográficas para o trabalho.
Em cada aula há, normalmente, o fechamento de um caso clínico e a abertura de outro.
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´-LEITURA RECOMENDADA
PORTO, Celmo Celeno. Semiologia Médica - 7ª Edição. Rio de Janeiro,
Guanabara Koogan, 2013.
(Portão)

PORTO, Celmo Celeno. Exame clínico 7ª edição. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2011.
(Portinho)

PORTO, Celmo Celeno. Vademecum de clínica médica. 3a ed. Rio de Janeiro : Guanabara Koogan, 2014.
(Legal para diagnósticos diferenciais)

PROVAS E AVALIAÇÕES
•

Casos Clínicos

O mecanismo dos casos clínicos é explicado pelos professores na primeira semana de aula, então se puder não falte!
Caso isso ocorra, você ainda poderá recorrer ao CD do calouro, que contém um modelo de caso clínico que irá te
mostrar melhor como funciona a sua elaboração ou você pode pedir ajuda para o seu padrinho ou madrinha. Com
certa antecedência, os professores passam aos alunos um caso clínico, que deverá ser lido em casa antes da próxima
aula. Nessa próxima aula, serão definidos os objetivos de aprendizagem para serem feitos baseados no caso clínico
enviado. Os objetivos de aprendizagem irão abordar as disciplinas de Semiologia, Saúde Coletiva e IMC (que inclui:
diagnósticos - anatômico, funcional, sindrômico, clínico, etiológico -; diagnósticos diferenciais; raciocínio clínico).
Com os objetivos de aprendizagem estabelecidos, os alunos terão 1 ou 2 semanas para respondê-los e entregar
as respostas às professoras, em folha de papel almasso e respeitando o limite de 4 páginas. Os casos clínicos não são
feitos individualmente, normalmente divide-se a sala em grupos de quatro a cinco pessoas que permanecem até o
fim do ano. Na aula do fechamento do caso, as professoras vistam os casos clínicos de todos e escolhem um dos
alunos do grupo para levar para casa e corrigir.Nesse dia, também ocorre uma discussão entre os alunos, sobre
o que aprenderam com o caso e o que acharam de mais relevante. Geralmente, nessa mesma aula de fechamento
de um caso, abre-se outro caso.
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Dicas do veterano
•

Escolha bem o seu grupo de IMC! Vocês farão muitos casos clínicos juntos ao longo do ano e escolher

pessoas comprometidas e entrosadas entre si evitará muita dor de cabeça.
•

Divida bem a parte que cada um fará para o caso clínico e, se possível, garanta certa rotatividade

(ex: a pessoa que pegou objetivo de semiologia em um caso pode pegar diagnósticos diferenciais no
próximo). Dessa forma, não fica muito cansativo para ninguém e todos terão a chance de passar por todos
os objetivos dos casos, tendo mais conhecimento.
•

Crie um documento no Google Drive para que todos possam postar as suas partes. Defina também

um prazo máximo para que todos postem suas partes a tempo e dê tempo para transcrever para folha de
papel almasso sem problemas.
•

Evite transcrever o caso clínico para a folha de papel almasso no dia. Isso pode comprometer seu

almoço e sua sanidade mental.
•

Não ultrapasse o limite das 4 páginas! Acredite, as professoras são bem chatas com isso.

•

Garanta com que todos no seu grupo tenham copiado perfeitamente o caso clínico. As professoras

escolhem aleatoriamente qual trabalho irão corrigir e aquela nota será dada para todos do grupo.

•

Caso integrador

Além disso, há os casos clínicos integradores, esses são casos no qual há a participação dos professores do módulo
de CHS e Saúde Coletiva. Esses casos serão discutidos em aula normalmente e serão definidos os objetivos de
aprendizagem. Além desses, serão enviados pelos professores outros objetivos de aprendizagem que cairão nas
provas do modulo integrador. Na data estipulada para o caso, os alunos devem apresenta-lo aos seus professores
da mesma forma que os demais casos clínicos.
•

Seminário Integrador

O seminário integrador é um trabalho extenso e, por isso, é feito em grupo. Para cada subturma (A e B vespertino),
haverá a formação de 6 grupos diferentes, que terá sua composição definida pelas professoras (normalmente, por
ordem alfabética). No início do ano, será divulgada a composição desses grupos e também será sorteada a data de
apresentação do seminário para cada grupo (essa apresentação poderá ocorrer em qualquer período do ano). Os
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seminários abordarão 6 diferentes conteúdos: sistema locomotor, sistema nervoso e órgãos dos sentidos, aparelho
respiratório, aparelho circulatório, sistema digestório e sistema genito-urinário.
O grupo deverá redigir um trabalho escrito seguindo as normas ABNT contendo, no máximo, 50 páginas, que será
postado no MOODLE., com 30 dias de antecedência da apresentação oral do trabalho (a data da apresentação oral é
a data que foi sorteada no início do ano). Durante esses 30 dias, os professores, monitores e alunos da sub-turma
devem comentar no MOODLE sobre o trabalho escrito e serem respondidos pelos membros que compõem o grupo.
Depois, haverá uma apresentação oral para as professoras e todos os alunos, com base no trabalho escrito postado
previamente e que deverá ter duração máxima de 50 minutos. Nesse dia, leve uma cópia do trabalho escrito impresso
para cada professora. Elas irão avaliar o seu trabalho escrito durante a apresentação oral. Após a apresentação do
trabalho oral, o grupo terá um prazo de até 30 dias para realizar uma devolutiva para a comunidade (a proposta da
devolutiva deverá ser apresentada no dia da apresentação oral). Este prazo poderá ser eventualmente estendido,
caso os professores julguem pertinente. Ao final do ano, todos apresentam o resultado da devolutiva que realizarão
com a comunidade.

Dicas do veterano
•

Escolha um tema que aborde “Promoção de Saúde”, ao invés de “Prevenção de Doenças”. As

professoras julgam os alunos do 1º ano com bagagem ainda insuficiente para a realização de um seminário
com discussão sobre doenças. É recomendado consultar as professoras quanto a escolha do tema, para saber
se ele é pertinente ao objetivo proposto.
•

Se possível, deixe alguém com experiência encarregado de formatar o trabalho nas normas ABNT.

As professoras costumam ser bem exigentes quanto a formatação do trabalho.
•

Faça um rodízio entre os membros do grupo para responder os alunos e professores no Moodle. As

professoras costumam avaliar quem está respondendo mais e usam como critério de quem participou mais
no trabalho. Dessa forma, todos terão um número quase equivalente de respostas.
•

Se você que for comentar no trabalho de outro grupo, evite comentários que apenas parabenizem o

trabalho. As professoras costumam desconsiderar esse tipo de comentário. Faça críticas construtivas (tanto
em relação ao conteúdo quanto à formatação do trabalho), sugira artigos ou dê sugestões de possíveis
devolutivas.
•

Use a regra de “1 slide por minuto” (recomendação da professora Rosário).
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•

Treine com certa antecedência para a apresentação oral, para organizar a logística da apresentação

e saber se os membros estão falando no tempo certo. Se possível, cronometre com o celular no dia da
apresentação.
•

Vá bem vestido no dia da apresentação. As professoras reparam e entendem como

comprometimento com o trabalho apresentado.
•

Para a devolutiva, parcerias com Ligas relacionadas com o tema apresentado pode ser uma boa

oportunidade.
A nota do módulo é composta por todos os casos clínicos trabalhados, pelo seminário integrador (incluindo a
discussão no MOODLE) e pela gincana formativa. As informações detalhadas sobre o cálculo da nota (que é complexa
e fragmentada) podem ser encontradas no plano de ensino.

MONITORIAS
Os monitores corrigem e comentam o trabalho no MOODLE. São os mesmos monitores de semiologia.
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SEMIOLOGIA
PROFESSORES
Os professores são excelentes, muito dedicados, pontuais e exigentes. São eles: Maria do Rosário, Denise Milioli,
Maria Auxiliadora, Paulo César, Salvador Rassi e Sílvia. Cada professor possui uma forma própria de ensinar sobre
a relação médico-paciente e a semiologia.

FUNCIONAMENTO DAS AULAS
Os alunos são divididos em grupos de até 12 pessoas e serão designados para um professor, com o qual terá aula
durante todo o ano. As aulas serão divididas em seminários com provas na metodologia TBL e role-play’s.

LEITURA RECOMENDADA
PORTO, Celmo Celeno. Semiologia Médica - 7ª Edição. Rio de Janeiro,
Guanabara Koogan, 2013.
(Portão)

PORTO, Celmo Celeno. Exame clínico 7ª edição. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2011.
(Portinho)

PORTO, Celmo Celeno. Vademecum de clínica médica. 3a ed. Rio de Janeiro : Guanabara Koogan, 2014.
(Legal para diagnósticos diferenciais)

Livros do Tratado de clínica médica - USP

PROVAS E AVALIAÇÕES
•

Provas/seminários semanais

Na disciplina de semiologia vocês irão realizar seminários que funcionam com uma prova teórica individual, uma
discussão sobre o tema em grupo e uma prova teórica em grupo (esse método é denominado de TBL - Team Based
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Learning- aprendizado baseado em equipes), em seguida a aula sobre o tema abordado no respectivo seminário. Há
também, na semana seguinte ao seminário, o role play, que é a simulação de uma experiência com um paciente para
aplicar o conhecimento de cada seminário em um ambiente prático, nele além de avaliar questões pertinentes ao
seminário também é avaliado questões referentes à anamnese e a relação médico paciente. Um aluno, por vez,
participa do role play e todos participarão pelo menos uma vez por semestre. Após a realização da anamnese ocorre
uma discussão sobre a simulação destacando os erros e os acertos. A participação vale nota.
As atividades incluem a elaboração da anamnese do paciente em cada role play de um mapa mental acerca dos temas
abordados pelos seminários. A entrega dessas atividades varia de acordo com o professor ou professora e vale nota.
•

Portfólio

É importante guardar todas essas atividades, pois, elas deverão ser anexadas ao portfólio, que deverá ser entregue
ao final de cada período. O portfólio reflexivo deverá conter as anamneses coletadas no role play escritas e
corrigidas, ao longo do semestre, mapas mentais referentes a todos os conteúdos discutidos nos seminários, além da
anamnese colhida na enfermaria do HC ao final do semestre e reflexão individual do aprendizado.
•

Avaliação semestral

Ao final de cada semestre há uma avaliação teórica com uma média de 40 questões, geralmente composta de múltipla
escolha sobre os seminários e conteúdos abordados em semiologia e em IMC. A avaliação do primeiro semestre inclui
os conteúdos abordados nesse semestre, já a prova do segundo semestre inclui o conteúdo de todo o ano.
•

OSCE: avaliação de habilidade de comunicação e coleta de anamnese

Esta avaliação será composta por uma prova oral e individual com atores que simularão pacientes como no role-play,
porém com tempo cronometrado. Há observação direta pelo professor no processo de coleta de anamnese. São
quatro estações, cada uma com um ator, um avaliador e uma orientação sobre quais dados da anamnese devem ser
coletados para se cumprir o check-list. Devido à complexidade e do número de atores envolvidos neste processo, o
aluno não terá direito à segunda chamada, nesta modalidade (OSCE). Ocorre normalmente no final do segundo
período.
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Como fazer uma boa OSCE?
Independentemente de qual seja a tarefa, o primeiro passo é sempre estabelecer uma boa relação
médico/paciente (ator). Seguir os passos da tarefa e ir respondendo sempre de acordo com as demandas do
paciente. É importante lembrar que em uma OSCE, apesar de estar simulando um atendimento, tem um
professor presente avaliando seus conhecimentos, então, fale o que souber da matéria e da teoria. Não tenha
medo de falar o que se lembrar do conteúdo daquela estação, pois, ninguém sabe os critérios do check-list e
não se perde ponto por falar algo a mais.
Sabemos que são provas que nos deixam extremamente nervosos, mas os professores nos ajudam muito ao
longo dos role-plays, eles nos falam o que é mais importante. Além disso, existem várias outras avaliações
que compõem nossas notas, então não dependemos completamente da nota da OSCE. É um processo
definitivamente estressante, mas mantenha a calma, peça ajuda dos amigos, estude, que tudo dá certo no
final!

DICAS:
•

Tudo vale nota, então não mate aula.

•

O cálculo da nota é complexo e muito fragmentado.

•

Vá as aulas, participe, entregue todas as atividades e tudo vai dar certo.

•

Não deixe o portfólio para a última hora.

MONITORIA
Os monitores de IMC e semiologia são os mesmos e normalmente te ajudam a colher a anamnese para o portfólio na
enfermaria do HC. Eles também tiram dúvidas a respeito do conteúdo.
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IMAGENOLOGIA
PROFESSORES
Os professores são bons, mas a matéria é complexa para o primeiro ano. Logo, os professores não são tão exigentes
pois sabem das dificuldades e por isso preparam aulas leves e introdutórias sobre os principais métodos de imagem.
Os professores são: Rubens, Kim e Hugo. Eventualmente podem se atrasar para a aula e não computam faltas no
SIGAA.

FUNCIONAMENTO DAS AULAS
As aulas são quinzenais e alternadas, uma semana a turma A e na outra semana a turma B.
A disciplina de imagenologia inclui:
•

Fundamentos do raio x;

•

Fundamentos do ultrassom;

•

Fundamentos da tomografia computadorizada;

•

Fundamentos da ressonância magnética;

•

Fundamentos da medicina nuclear;

•

Aspectos radiológicos da neuroanatomia;

•

Aspectos radiológicos da anatomia do tórax;

•

Aspectos radiológicos da anatomia do sistema digestório;

•

Aspectos radiológicos do sistema urogenital masculino e feminino;

•

Aspectos radiológicos do sistema musculo-esquelético.

PROVAS E AVALIAÇÕES
Geralmente há uma prova por semestre com todo o conteúdo abordado nas aulas e slides. A prova é condizente e
simples.
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MÓDULO SAÚDE, FAMÍLIA E COMUNIDADE
O módulo Saúde, Família e Comunidade no 1º ano é composto exclusivamente pela matéria de Saúde Coletiva (Saco).
O objeto de estudo no primeiro ano será o Sistema Único de Saúde – SUS – e todo o seu estruturamento. As turmas
serão divididas em subgrupos que acompanharão as aulas com um professor específico e uma determinada unidade
de saúde em Senador Canedo.
Será dado um grande foco à atenção básica e aos processos de prevenção e promoção em saúde. A impressão com o
tempo é que o conteúdo será repetitivo, mas sua importância é enorme e essencial para a formação dos médicos
brasileiros.
O SUS é a porta de entrada e fonte de trabalho para a maioria dos profissionais de saúde em nosso país; Os
estudantes de medicina, conforme as diretrizes do Ministério da Educação, deverão ter contato e compreender a
realidade do nosso sistema saúde. É especialmente importante para nós, estudantes de uma instituição pública de
ensino, que estaremos expostos diretamente a essa realidade em toda a graduação.
Além das aulas teóricas são realizadas aulas práticas em unidades de atenção primária no município de Senador
Canedo, na região metropolitana de Goiânia. Para o 1º ano há a disponibilidade de transporte pela própria UFG, mas
também é possível organizar caronas entre os integrantes de um mesmo grupo.
Estar em contato com uma unidade de saúde e todas as suas fragilidades é deveras importante para a formação de
um médico com senso crítico e humanista, o perfil desejado para a nova geração. As atividades desenvolvidas são
aparentemente simples, mas podem ter um impacto importante na vida e na saúde de toda a população atendida por
aquela unidade de saúde.
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SAÚDE COLETIVA
PROFESSORES
Essa matéria possui vários professores que trabalharão com um subgrupo durante todo o ano. São eles: Edsaura,
Clidenor, Cecílio, Carla, Ana Lúcia, Elias e João Anastácio, podendo haver eventuais mudanças. As aulas são extensas
e cansativas.

FUNCIONAMENTO DAS AULAS
As primeiras aulas do ano letivo são ministradas no centro de aulas D. Logo no início será pedido para que cada
subturma forme grupos de mais ou menos 12 pessoas sejam montados. Após a montagem dos grupos, serão sorteados
os professores que ficarão responsáveis por cada grupo. É importante que os membros do grupo consigam trabalhar
bem juntos, pois ele permanecerá o mesmo durante todo o ano letivo.
Posteriormente haverão aulas em Senador Canedo em que cada subgrupo estará acompanhando o funcionamento
de uma unidade de atenção básica e o trabalho dos ACSs – Agentes Comunitários de Saúde.
Objetivos
•

Identificar o processo saúde-doença como um processo social, caracterizado pelas relações dos homens com
a natureza (meio-ambiente, espaço e território) e com outros homens (ambiente do trabalho, relações
sociais, culturais e políticas) num determinado espaço geográfico e num determinado tempo histórico.

•

Compreender e utilizar a Política de Atenção Básica do SUS, com foco na Estratégia da Saúde da Família.

•

Compreender e utilizar os principais mecanismos de gestão do SUS

•

Enfatizar as ações de promoção de saúde no núcleo familiar e comunitário

•

Desenvolver habilidades, atitudes e competências relacionadas ao trabalho em equipe e na comunidade.

LEITURA RECOMENDADA
Os artigos e livros para discussão serão enviados por e-mail pelos professores. É importante cobrar com
antecedência o material.

PROVAS E AVALIAÇÕES

39

Já na primeira aula será pedido que se faça um portfólio das aulas, que é uma avaliação formativa continuada. Nesse
portfólio deve conter o que aconteceu na aula, a sua impressão da aula, todas as atividades e arquivos devem ser
anexados. Ele deverá ser enviado para o professor no final do semestre.
É cobrado que o portfólio tenha: introdução (com expectativas com relação ao conteúdo); cronograma do semestre;
relato de todas as atividades teóricas e práticas, com reflexões sobre cada atividade; reflexão sobre o conhecimento
construído com a matéria.
Há também uma prova teórica com questões objetivas e algumas discursivas sobre o conteúdo ministrado no
semestre.
•

N1: prova teórica

•

N2: portfólio

•

NF: (N1 + N2) /2

MONITORIA
É preciso correr atrás dos monitores. Eles podem fornecer dicas sobre as provas e também podem ministrar aulas
para explicar o conteúdo e sanar dúvidas, caso a turma deseje.
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MÓDULO INTEGRADOR
Como o nome já diz, esse módulo tem como objetivo integrar todos os conteúdos vistos, a fim de manter o
aprendizado coeso e relacionado. Isso é importante para que o aluno aprenda, por exemplo, qual a relevância dos
conhecimentos em bioquímica para a resolução de um caso clínico. É por essa razão que todas as disciplinas do
primeiro ano fazem parte desse módulo.
Objetivando concretizar o propósito desse módulo, são feitas duas atividades principais:

FÓRUM INTEGRADOR
Ocorre duas vezes por semestre. Geralmente, é feito em um sábado de manhã no Centro de Convenções da UFG no
Samambaia. Apenas os professores do módulo Corpo Humano Saudável que participam dessa atividade. Eles
mandam previamente os objetivos de estudo (o que deve ser estudado para solucionar as questões de cada matéria).
Alguns professores esquecem de enviar às vezes e, por isso, devem ser cobrados. No dia, os alunos devem chegar
pontualmente no local e a eles é aplicado uma prova individual que irá conter algumas questões de cada disciplina
(bioquímica, fisiologia, histologia e anatomia). O número de questões por matéria pode variar, mas geralmente são
no máximo 5 para cada. Após a realização desse teste, a turma é dividida aleatoriamente em grupos de mais ou menos
7 pessoas e, juntas, elas vão debater as mesmas questões e formular o gabarito do grupo. A nota do fórum será a
média aritmética entre o número de acertos da prova individual e o número de acertos da prova realizada em grupo.
Depois de ser entregue todos os gabaritos, os professores fazem uma correção comentada da prova a fim de
esclarecer dúvidas.

CASO CLÍNICO INTEGRADOR
Ocorre duas vezes por semestre, normalmente em uma sexta à tarde. Participam dessa atividade todas as disciplinas
que tem suas questões e objetivos enviados pelos professores. Em primeiro lugar, o corpo docente de IMC discute o
caso clínico integrador e os alunos fazem sugestões de objetivos de aprendizagem para semiologia e saúde coletiva.
Após cada turma ter formulado os objetivos, os professores se reúnem e escolhem entre os propostos pelos
estudantes, os mais interessantes para serem estudados. Depois disso, eles disponibilizam no Moodle. Os professores
das outras matérias são responsáveis por disponibilizar os objetivos de aprendizado aos alunos. No dia, cada
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professor presente discutirá os objetivos que propôs relacionados ao caso clínico em questão. Nesse momento é
muito importante a participação dos alunos, não só para solucionar dúvidas, mas para contribuir relacionando os
conhecimentos que possui das disciplinas para conduzir de forma eficiente o caso proposto. No final da discussão,
são aplicadas provas de todas as matérias que foram relacionadas ao caso. A nota no caso, normalmente, é a média
aritmética entre o número de acertos dos testes.

Como calcular a nota semestral?
•

Nota 1 (N1) = Média aritmética (caso integrador I + fórum integrador I)

•

Nota 2 (N2) = Média aritmética (caso integrador Il + fórum integrador Il)

•

A nota final do semestre será a média aritmética da N1 + N2

•

O aluno que não obtiver média final 6,0 no módulo, será reprovado.

OBS: a nota final de CHS e IMC é composta por 80% da nota do próprio módulo mais 20 % da nota final do módulo
integrador.
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MÓDULO DETERMINANTES BIOLÓGICOS
O módulo Determinantes Biológicos no Processo Saúde-Doença é ministrado pelo Instituto de Patologia Tropical e
Saúde Pública – IPTSP. É composto pelos seguintes submódulos: Imunologia, Microbiologia, Parasitologia e
Patologia. Acontece através de aulas teóricas (CAD) e práticas (laboratórios do IPTSP). O objetivo deste módulo é
conhecer e compreender de forma multidisciplinar os fatores biológicos intrínsecos e extrínsecos no processo saúdedoença.
Os professores deste módulo são, em geral, muito bons e pesquisadores nas áreas em que lecionam. É importante
que o aluno preste máxima atenção às aulas e se dedique a estudar todo o conteúdo que foi apresentado nas aulas. A
carga de conteúdo em determinantes biológicos é grande e os professores são muito coerentes no processo de
avaliação.
As aulas práticas acontecem nos laboratórios do IPTSP onde o aluno precisa estar utilizando jaleco e luvas (que serão
disponibilizadas pelos professores quando necessário).
É imprescindível, também, estar atento às regras de biossegurança (especialmente nas práticas de imunologia), pois
os alunos estarão expostos a materiais potencialmente patogênicos.
CÁLCULO DA NOTA DE DETERMINANTES BIOLÓGICOS.
O cálculo final do módulo é feito a partir da raiz quarta do produto das quatro matérias.
4

√𝑁𝐹𝑝𝑎𝑡𝑜 𝑥 𝑁𝐹𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠𝑖𝑡𝑜 𝑥 𝑁𝐹𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜 𝑥 𝑁𝐹𝑖𝑚𝑢𝑛𝑜
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MICROBIOLOGIA
O submódulo de microbiologia é dividido em três conteúdos: bacteriologia, micologia e virologia. Suas aulas teóricas
acontecem no Centro de Aulas D e as práticas no Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública – IPTSP.

PROFESSORES
Os professores de microbiologia são muito bons e dedicados, além de extremamente pontuais e organizados. Gostam
de alunos participativos e são pesquisadores e possuem um grande domínio sobre o que lecionam. O professor de
bacteriologia é o André Kipnis e sempre começa a aula com chamada oral e também realiza alguns seminários,
disponibiliza seus slides no SIGAA. A professora Regina Bringel é responsável pela virologia, é extremamente
atualizada e disposta a tirar dúvidas, mas não tolera uso de celular em sala de aula e não disponibiliza seus slides e
permite tirar poucas fotos deles; realiza chamada oral ao final da aula. As professoras Maria do Rosário e Lúcia
Kioko são responsáveis pela micologia, são muito simpáticas e dispostas a ajudar, normalmente passam lista de
chamada.
É importante prestar bastante atenção as aulas pois os professores enfocam os assuntos mais importantes que
estarão na prova.

FUNCIONAMENTO DAS AULAS
Aulas em sua maioria teóricas, tendo alguns seminários avaliativos no decorrer dos períodos, esses são voltados à
matéria de bacteriologia (prova sem consulta ao final da discussão) e virologia (na maioria das vezes a prova é com
consulta ao artigo em inglês no final da discussão). Não tem seminário de micologia. As matérias micologia e virologia
possuem aulas práticas no laboratório do IPTSP.
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LEITURA RECOMENDADA
A bibliografia básica é TORTORA 8°ed, Virologia Humana 2° ed.
Além de anotações de aula e slides.
MURRAY, P.R. e cols. Microbiologia Médica. 5ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier,
2006.

PROVAS E AVALIAÇÕES
•

(2xA1 + 3xA2 + 2xAP) / 7.

Onde:
•

Avaliação 1 (A1)

•

Avaliação 2 (A2)

•

Seminários/Prática (AP) que será composta pela média de avaliações práticas/seminários.

MONITORIA
É preciso correr atrás dos monitores

que normalmente são de outros cursos e por isso não são muito acessíveis.

Eles podem fornecer dicas sobre as provas, explicar o conteúdo e sanar dúvidas, caso a turma deseje.
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IMUNOLOGIA
PROFESSORES
A matéria possui quatro professoras muito boas e exigentes, todas possuem pesquisas na área que leciona. A Prof.
Eugênia eventualmente pode se atrasar e suas aulas costumam ser extensas. As professoras Miriam, Lucimeire e
Simone são pontuais e são mais concisas com o conteúdo. Todas elas são muito dedicadas e dispostas a sanar duvidas.

FUNCIONAMENTO DAS AULAS
As aulas são quinzenais, ocorrendo sempre às quintas-feiras, sendo teóricas pela manhã e práticas no laboratório
do IPTSP durante toda a tarde e que acontecem em duas etapas. No laboratório os subgrupos têm aula prática sobre
algum teste imunológico e posteriormente há um seminário, discussão ou estudo dirigido, podendo ter prova ao final
sobre o conteúdo do dia ou a participação dos alunos na atividade. É importantíssimo estudar a matéria com
antecedência, pois as professoras esperam que você saiba ou tenha dúvidas.
Uma vez ao semestre há o GDCC (Grupo de Discussão de Caso Clínico), no qual cada subturma é dividida em quatro
grupos (normalmente de 3 ou 4 pessoas), por ordem alfabética. Cada GDCC é orientado por uma das professoras e
precisa preparar uma apresentação e discussão do caso com diagnóstico e terapêutica . Esse seminário precisa ser
apresentado por todos os membros do grupo com um tempo médio de 40 minutos. Tanto os slides como o
conhecimento demonstrado pelo aluno são avaliados. A participação do restante da subturma na discussão também
é avaliada. Ou seja, não pode faltar e nem sair mais cedo no dia de apresentação do seminário. Cada professora
assistirá apenas a apresentação do grupo que orientou.

LEITURA RECOMENDADA
A bibliografia básica é o Imunologia Celular e Molecular
(ABBAS, 8° ed).
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PROVAS E AVALIAÇÕES
•

N1= A1x (0,6) + A3 x (0,4)

•

N2= A2 x (0,6) + A4 x (0,4)

•

Média Final= (N1+ N2) / 2

Onde:
•

A1= Avaliação escrita com questões objetivas e subjetivas dos assuntos abordados nas aulas práticas

•

A2= Avaliação escrita com questões objetivas e subjetivas dos assuntos abordados nas aulas teóricas.

•

A3= média aritmética dos Seminários e Estudo Dirigido.

•

A4= média ponderada da apresentação dos GDCC x (0,6)+ provas dos GDCC x (0,2) + AI x(0,2)

A composição da nota final ocorre durante todo o período letivo, sendo dividida em Seminários (3° período são de
capítulos do livro, já no 4° período são artigos encaminhados pelas professoras), esses são avaliados de forma
diferente por cada docente, sendo que pode ser levado em conta a participação oral e/ou prova ao fim da discussão.
As outras formas de avaliação são GDCC (Grupos de discussão de casos clínicos), Estudos dirigidos e Avaliações
Práticas (conteúdo discutido nas aulas práticas, descrição de métodos de testes e etc) e teóricas. A frequência é
cobrada através de listas de chamada.

MONITORIA
Normalmente os monitores são solícitos. Lembre-se de pedir sempre com antecedência para a professora
coordenadora um estudo dirigido para as provas e solicitar que os monitores ajudem com as dúvidas. Os horários
das monitorias semanais são fixos e divulgados no inicio do semestre. É importante solicitar aos professores o
cronograma das monitorias.
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PATOLOGIA
PROFESSORES
A disciplina possui dois professores para as aulas teóricas, que são pontuais. O professor Ruy Lino é muito bom,
disposto, didático e disponibiliza os slides na xerox. Se importa com o rendimento da turma e é apaixonado pelo
Show do Esqueleto, costuma bonificar os alunos que participam do espetáculo. O professor Raul Chavarria é
boliviano com um sotaque muito forte, o que dificulta o entendimento da matéria por ele lecionada. As aulas são
maçantes.

FUNCIONAMENTO DAS AULAS
Aulas são divididas em prática e teórica e a presença é feita através de lista. As aulas teóricas são ministradas no
CAD. Existe também algumas aulas de discussão de caso clínico. As aulas práticas ocorrem de acordo com a divisão
de subturmas nos laboratórios do IPTSP, funciona de maneira parecida com a histologia, ou seja, é necessário
esquematizar as lâminas do dia. A realização das atividades conta 1,0 na N1 e também na N2. Alguns professores
também pedem que o aluno faça a descrição da lâmina, o que ajuda a estudar para a prova.
O conteúdo é dividido entre os docentes da seguinte forma: 1° Prova (Ruy Lino) a bibliografia básica é o livro Bogliolo
(9° ed), a prova teórica é aberta e com poucas questões, para a prova prática é necessário descrever a lâmina
conforme o roteiro ensinado por ele. A 2°,3° e 4° prova são feitas pelo prof. Raul Chavarria que utiliza uma
metodologia diferente. A prova teórica possui 10 questões que são projetadas, a maioria é objetiva, podendo ser
também de completar ou justificar. A prova prática é composta por 10 questões de nomear as estruturas ou processos
patológicos encontrados nas lâminas. É importante estudar com base em slides e anotações de aula.

LEITURA RECOMENDADA
BRASILEIRO, Filho G: Bogliolo: Patologia. 9. Ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2016.
ROBBINS, Stanley L. et al. Robbins e Cotran: Patologia - Bases patológicas
das doenças. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.
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PROVAS E AVALIAÇÕES
O conteúdo é dividido entre os docentes da seguinte forma: 1° Prova (Ruy Lino) a bibliografia básica é o livro
Bogliolo (9° ed), a prova teórica é aberta e com poucas questões, para a prova prática é
necessário descrever a lâmina conforme o roteiro ensinado por ele. A 2°,3° e 4° prova são feitas pelo
prof. Raul Chavarria que utiliza uma metodologia diferente. A prova teórica possui 10 questões que são projetadas,
a maioria é objetiva, podendo ser também de completar ou justificar. A prova prática é composta por 10 questões de
nomear as estruturas ou processos patológicos encontrados nas lâminas. É importante esudar com base em slides e
anotações de aula.
O aluno realizará duas provas teóricas (P) e duas provas práticas (p). As provas teóricas terão valor máximo de 10
pontos cada. As provas práticas terão valor máximo de 9 pontos cada. Em cada prova prática será adicionado 1 ponto
para os alunos que fizerem todos os relatórios de aulas práticas. A prova prática e teórica é realizada no mesmo dia
e em sequência. A nota final será calculada pela média entre as provas teóricas e práticas, isto é:
•

N1= (P1+(p1+r1))/2

•

N2= (P2+(p2+r2))/2

•

NF= N1+N2/2

Onde:
•

P = prova teórica

•

p = prova prática

•

r = nota de relatório

•

N = nota bimestral

•

AI = atividade integradora

•

NF = nota final
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Dicas para a prova Prática
Além do roteiro feito nas aulas práticas com desenho e descrição das lâminas, também recomenda-se
acessar fotos em sites e atlas onlines de patologia.
•

http://www.icb.ufmg.br/pat/pat/

•

http://www.uftm.edu.br/instpub/fmtm/patge/index.htm

•

http://www.usp.br/fo/lido/patoartegeral/patoartegeral2.htm

•

http://www.medicina.ufba.br/patologia_i/welcome.htm

•

http://www.fcm.unicamp.br/deptos/anatomia/aulas2.html

•

http://www.iptsp.ufg.br/patologia/PDF/roteiromicro.pdf

MONITORIA
Caso o aluno falte a alguma aula prática, ele precisa ir à monitoria para esquematizar as lâminas e não perder a nota
do roteiro. É preciso que o monitor viste a atividade e após isso é preciso apresentar para o prof. Ruy até o dia da
prova deste conteúdo. As monitorias são semanais, com dias e horários definidos por um cronograma que será
divulgado no início do semestre. Lembre-se de cobrar os professores sobre este cronograma.
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PARASITOLOGIA
Trata-se do estudo de protozoários, helmintos e artrópodes que podem causar ou serem vetores de patologias em
seres humanos.

PROFESSORES
A matéria possui excelentes professores, são eles: Adelair, Alverne, Ana Maria, Eliane e Heloisa. Costumam ser
pontuais e respeitar o término das aulas, exceto o prof. Alverne, que sempre estende suas aulas. Todos passam lista
de chamada.

FUNCIONAMENTO DAS AULAS
As aulas teóricas são aulas ministradas no CAD uma vez por semana, dependendo do professor as aulas eram muito
boas. O livro recomendado é o Rey, caso não tenha tempo suficiente a recomendação é o resumo do Alano disponível
na Xerox da Educação e complementá-lo com os slides. É sempre importante anotar ou tirar foto dos slides, visto
que ajudam muito na prova.
As aulas práticas são ministradas nos laboratórios do IPTSP e dividem a turma entre 4 professores. A dinâmica da
aula consiste em observar os espécimes em microscópio e lupa para desenhá-los, bem como estudar seu ciclo, a ficha
de aula com o desenho corresponde a 10% da nota. A recomendação é tirar foto dos parasitos para estudar para a
prova, a qual não é difícil e ajuda bastante compensar a nota da prova teórica, mesmo que a Prática seja apenas 20%
da nota. As presenças contam bastante nessa disciplina, evite faltas pois não há reposição nas monitorias.

LEITURA RECOMENDADA
NEVES, D. P. Parasitologia Humana. 11 ed. São Paulo: Atheneu, 2004.
REY, L. Bases da Parasitologia Médica. 2 ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2002.
Resumo do José Alano – turma 59, disponível na xerox da FE.

52

PROVAS E AVALIAÇÕES
A prova teórica é extensa com questões discursivas e poucas objetivas e vale 70% da nota. . Para a prova prática
contém 10 questões e a recomendação é tirar foto dos parasitos, a qual não é difícil e ajuda bastante compensar a
nota da prova teórica, mesmo que a prática seja apenas 20% da nota. Os 10% restantes da nota são dados pelos
roteiros das aulas práticas que devem ser entregues sempre ao final da aula.
•

N1: T x 0,7 + P x 0,2 + R x 0,1

•

N2: T x 0,7 + P x 0,2 + R x 0,1

Sendo: T=prova teórica, P=prova prática e R=roteiro das aulas práticas.
•

NF=(N1+N2)/2

MONITORIA
As monitorias são semanais, com dias e horários definidos por um cronograma que será divulgado no início do
semestre. Lembre-se de cobrar os professores sobre este cronograma. Os monitores podem dar dicas e sanar
dúvidas para a prova.
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MÓDULO INTRODUÇÃO AO MÉTODO CLÍNICO
O módulo Estudo do Método Clínico é composto pelos submódulos Método Clínico e Semiologia. É, de certa forma,
uma continuação do módulo IMC do 1º ano. Suas aulas teóricas acontecem no CAD ou FM e as práticas acontecem
nas enfermarias do Hospital das Clínicas (HC).
A novidade do módulo neste ano é a prática do exame físico de diversos aparelhos do corpo humano. O estudo se
dará através de casos clínicos que servirão como base para o desenvolvimento do raciocínio clínico e a compreensão
de diversos sintomas e síndromes. As aulas práticas, treinamentos e até mesmo avaliações referentes ao exame
físico serão realizadas em pacientes reais.
É extremamente importante estabelecer uma boa relação médico-paciente e ser cuidadoso e responsável ao tratálos.
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SEMIOLOGIA + ESTUDO DO MÉTÓDO
CLÍNICO (EMC)
O Estudo do Método Clínico no segundo ano é a semiologia do primeiro, aliada aos casos clínicos que são discutidos
semanalmente. Temos 5 professores no decorrer do ano que funciona como rodízios, sendo eles: Fabiana Pina, Eliane
(prof. Substituta), Américo, Abrahão e Roberti. A turma, dessa forma, será dividida em grupos. Todos os
professores fazem chamadas, então é importante não faltar as aulas.
O primeiro rodízio (Exame Físico Geral) é comum a todos os grupos, com uma prova no final, que poderá ser escrita
ou prática, dependendo do do professor. Depois disso, há um “sorteio” e todos passarão pelo exame físico específico
dividido em 5 etapas.
EMC e Semiologia acontecem em duas etapas (que podem ou não ser no mesmo dia, dependendo do professor): uma
aula teórica de discussão de caso clínico no CAD ou na FM, normalmente com prova (V ou F) no estilo TBL. A segunda
etapa é a aula prática que acontece nas enfermarias do HC ou no Laboratório de Habilidades da FM, no qual
aprendemos a fazer o exame físico.

PROFESSORES
•

Eliane

•

Fabiana

•

Abrahão

•

Roberti

•

Américo

Como a disciplina de “Estudo do Método Clínico” ocorre na forma de rodízios, optamos por descrever melhor os
professores na parte de “Funcionamento das aulas”, que irá relatar melhor como funciona cada rodízio. Os
professores em geral são excepcionais e especialistas na área que ensinam.

FUNCIONAMENTO DAS AULAS
•

Exame físico geral
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Todos os professores lecionam essa parte, sendo que cada um fica responsável por uma subturma definida por
sorteio. As aulas de EMC são na quarta e todos os professores ensinam por meio dos mesmos casos clínicos e utilizam
a técnica TBL. As aulas de semiologia são nas sextas, podendo ou não ser com o mesmo prof.de EMC, acontecendo
no CAD ou HC. Esse rodízio tem duração de 8 semanas.
•

Tórax e Pneumologia

O Rodízio de Exame Físico do Tórax é lecionado pela professora Eliane, muito acessível, divertida e com uma ótima
didática. As aulas são todas às quartas feiras, com discussões de caso, explanação do conteúdo e realização de provas
no estilo TBL. As sextas, há aula prática no HC ou no Lab. de Habilidades, também ensina interpretação de
radiografias desse aparelho. Ocorre uma prova oral no final do rodízio. Essa prova da tem valor 10,0, sendo 7 pontos
se baseando na prática, com o exame físico geral e respiratório. Os outros 3 pontos são avaliados por duas questões
teóricas que devem ser respondidas oralmente no final do exame físico. É muito tranquilo.
•

Locomotor, Cabeça e Pescoço

Nesse rodízio há divisão da subturma, onde um grupo estará acompanhando a Prof. Fabiana e outro com o Prof.
Roberti durante 3 semanas e então os grupos se alternam. No total esse rodízio tem duração de 6 semanas.
O rodízio de Sistema Locomotor é dado pela professora Fabiana. Possui uma didática incrível e em todas as aulas há
uma gama de informações, dessa forma, se ausentar há um desfalque muito grande visto que são somente 3 aulas.
Como no exame físico do tórax, há discussões de caso às quartas e às sextas há aula teórica no início e logo após o
grupo se destina ao HC para a aula prática. Se a prova for prática, é muito tranquila, basta fazer as manobras pedidas
pela professora. No entanto, ela pede para examinar o paciente, dando ordens aleatórias. Se a prova for teórica, o
conteúdo cobrado será coerente, porém bastante específico. Então, é muito importante comparecer à todas as aulas
e estudar muito. Além disso, ela não informa a nota no final da prova. A professora recomenda usar o livro
Reumatologia: Diagnóstico e tratamento do autor Marco Antônio P. Carvalho.
O rodízio do professor Roberti é sobre cabeça e pescoço. Temos aulas práticas e discussões dos casos clínicos durante
3 sextas. Ele tem uma didática um pouco diferente na aula prática, ele pede para 2 ou 3 alunos encontrarem um
paciente e colherem os dados, logo depois, ele vai até o grupo com o paciente e repassa os dados, ensinando todo o
exame. A prova é toda teórica, não tem prova prática. Basta ir em todas as aulas, anotar tudo que não tem erro.
•

Abdome
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O rodízio de exame do abdome é dado pelo professor Américo durante 6 semanas, todas as quartas temos caso clínico
e às sextas feiras segue com aula prática. É muito tranquilo. Na prova prática, não tem que fazer todo o exame físico,
apenas algumas manobras que ele solicitar. Além disso, você deve ir um dia antes, fazer todo o exame em algum
paciente com mais dois colegas e, no outro dia, fazer a prova com esse mesmo paciente. O Américo também não fala
a nota.
•

Cardiologia

O professor Abrahão, pode eventualmente se atrasar ou cancelar alguma aula, suas aulas são maçantes. Ele leciona
a parte de semiologia do aparelho cardiovascular, às quartas também tem os casos e as sextas provas práticas. No
entanto, são apenas três, passa muito rápido. A prova prática é tranquila e é feita em trio ou dupla; o professor faz
várias perguntas para cada aluno. Ele grava alguns rostos e nomes, então é interessante se fazer presente e
conhecido e demonstrar interesse.

LEITURA RECOMENDADA
Cecil, Tratado de Medicina Interna. Ed. Goldman L, Ausiello D; tradução Kemper
A. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.
PORTO, Celmo Celeno. Semiologia Médica - 7ª Edição. Rio de Janeiro,
Guanabara Koogan, 2013.
(Portão)

PORTO, Celmo Celeno. Exame clínico 7ª edição. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2011.
(Portinho)

Livros do Tratado de clínica médica - USP

PROVAS E AVALIAÇÕES
As provas foram descritas anteriormente para cada rodízio.
1º semestre
O acadêmico deverá ter média 6,0 para ser aprovado no módulo.
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•

Nota 1 (N1) = Nota da prova prática de Semiologia Geral x 0,7 + Média aritmética das notas dasprovas dos casos clínicos
x 0,3.

•

Nota 2 (N2) = Nota de avaliação do Submódulo 1 da Semiologia específica.

•

Nota 3 (N3) = Nota da Semana Integradora 1.

•

Nota final = N1 x 0,6 + N2 x 0,3 + N3 x 0,1.

2º Semestre
O acadêmico deverá ter média 6,0 para ser aprovado no módulo.
•

Nota 1 (N1) = Nota de avaliação do Submódulo 2 da Semiologia específica.

•

Nota 2 (N2) = Nota de avaliação do Submódulo 3 da Semiologia específica.

•

Nota 3 (N3) = Nota de avaliação do Submódulo 4 da Semiologia específica.

•

Nota 4 (N4) = Nota da Semana Integradora 2.

•

Nota final = N1 x 0,3 + N2 x 0,3 + N3 x 0,3 + N4 x 0,1.
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MÓDULO INTRODUÇÃO AO CUIDAR
O módulo Introdução ao Cuidar é composto pelas matérias Introdução à Farmacologia e Técnica Operatória.
A farmacologia é introdutória e aborda aspectos gerais sobre os medicamentos e principalmente sobre seus
mecanismos. São aulas exclusivamente teóricas que acontecem no Centro de aulas D.
Técnica Operatória possui aulas teóricas e práticas que acontecem no anfiteatro, sala de habilidades ou na sala de
Técnica Operatória da FM. O objetivo é apresentar aos alunos os principais conceitos e técnicas referentes à cirurgia
em aspectos gerais.
Nota final do módulo

NF: (Nto + Nfa)/2
•

Nto: nota final de Técnica Operatória.

•

Nfa: nota final de Farmacologia.
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FARMACOLOGIA
Como as provas, professores e avaliações na disciplina de Farmacologia são muito dinâmicas e variáveis de acordo
com o ano, colhemos a descrição da última turma que passou pela matéria (turma 64) para informar de como ocorreu
durante o seu ano (lembrando que não nos responsabilizamos por eventuais mudanças)

Descrição da Turma 64 sobre a disciplina de Farmacologia em 2017
No primeiro semestre, tivemos aula com o professor Fernando, pelo regulamento, a aula começaria as
07:10 hrs, no entanto, ela sempre começava as 08 horas e o término era às 09:40 hrs, acontecendo no CAD.
Todas as aulas eram expositivas, turma A tem aula às segundas-feiras e a turma B às terças-feiras. O
professor Fernando aplica duas provas, todas objetivas. Mas se afastou por motivos de doença, não tem
previsão de retorno. Sendo assim, não sabemos informar quem será o professor, provavelmente será a
Prof. Renata.
No segundo semestre, os horários permanecem o mesmo. No entanto, a turma 64 teve duas professoras.
A Rafaella (prof. substituta) que dava pequenas avaliações em todas as aulas, totalizando um valor de 5
pontos e deu mais uma prova, no valor de 5 pontos, compondo a nota da N1. A N2 foi dada pela professora
Renata, uma prova toda objetiva e o conteúdo bem pequeno, tivemos apenas duas aulas.
Farmacologia é uma disciplina bem tranquila, já que faz parte do módulo Introdução ao Cuidar I e II junto
com Técnica Operatória. Todos os professores são tranquilos com relação a comunicação, não há muito
com o que se preocupar. Ir às aulas, anotar tudo, consegue se sair muito bem. Praticamente não
estudamos em livros. Tem umas vídeoaulas maravilhosas e resumos na internet. Suprem bastante todas
as necessidades. Com relação a nota do módulo é a média aritmética entre as duas médias (TO e
Farmacologia). A turma dessa disciplina segue a divisão A e B.
Em suma: as aulas são todas teóricas com no mínimo duas provas por semestre.
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LEITURA RECOMENDADA
Goodman & Gilman. As Bases Farmacológicas da Terapêutica. 12ª ed.
McGraw-Hill, 2012
Katzung BG. Farmacologia Básica e Clínica. 12ª ed. Guanabara Koogan, 2014.
Cálculo da nota:
•

NF: (N1 + N2)/2
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TÉCNICA OPERATÓRIA (TO)
O submódulo Técnica Operatória –T.O.- é ministrado pelo departamento de cirurgia e tem como objetivo apresentar
as bases da cirurgia. Serão aulas teóricas e práticas sobre diversos assuntos que vão desde lavagem de mãos e
paramentação até tratamentos de feridas, anestesia e procedimentos invasivos.
No geral é bem introdutório, os temas não são levados muito a fundo e são amplos e interessantes. Costuma ser um
submódulo tranquilo em conteúdo e com aulas instigantes para aqueles que têm interesse pela cirurgia.

FUNCIONAMENTO DAS AULAS
As primeiras aulas do primeiro semestre serão com toda a turma e serão exclusivamente teóricas. Após essas aulas
a turma é dividida em quatro grupos (A, B, C e D) por ordem alfabética para os rodízios.
Cada bloco de rodízios dura quatro semanas para que todos os grupos passem por eles e então vem um novo bloco.
Alguns rodízios são práticos como o de nó manual e instrumental ou sutura, outros são sobre instrumentos e
suprimentos e outros sobre técnicas e procedimentos como toracocentese, drenagem e etc.
Caso algum professor falte ou atrase você pode participar da aula de outra subturma ou ir embora; a aula perdida
costuma ser resposta com algum monitor ou na próxima semana. Nem sempre os professores avisarão com
antecedência sobre a falta ou atraso, então é importante que o representante de turma sempre confirme as aulas
com o professor no dia anterior.

PROFESSORES
São quatro professores para esse submódulo, todos eles cirurgiões. As aulas teóricas iniciais serão com apenas o
Prof. Renato, e então cada professor fica responsável por um assunto nos rodízios.
Os professores disponibilizarão um cronograma com os assuntos, as datas e os grupos dos rodízios. Alguns
professores não fazem chamada sempre e não se importam muito com lançar as presenças ou as notas no SIGAA,
mas as aulas costumam ser interessantes e não é legal perde-las.
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PROVAS E AVALIAÇÕES
A nota de T.O., juntamente com Farmacologia, compõe a nota de Introdução ao Cuidar e é calculada por média
simples. Serão duas provas ao final do semestre, uma teórica e outra prática, que correspondem a N1 e a N2. Os
monitores da matéria ajudam bastante com as dúvidas nas aulas práticas para que você possa aprender as técnicas.
Eles também estarão junto durante a prova enquanto você roda pelas mesas.
Primeiro semestre: Nas primeiras aulas serão apresentados alguns conceitos ao aluno através de aulas teóricas. As
noções de ambiente cirúrgico, higiene, assepsia e antissepsia, apesar de serem simples são essenciais para que o
aluno tenha uma conduta adequada em um centro cirúrgico (CC).
•

Dica de ouro: Entender os conceitos das aulas teóricas e ter fotos legendadas de todos os instrumentais
apresentados na aula prática. Ter notas de aula sobre os rodízios.

•

Prova teórica: É importante estudar o sistema de nomenclatura dos procedimentos cirúrgicos, os conceitos
das aulas iniciais principalmente a de assepsia, antissepsia, fios e agulhas. A prova é aberta, normalmente
com 4 questões baseadas nos slides.

•

Prova prática: A prova prática funciona num sistema de rodízio (tipo anatomia). São dez mesas na prova,
em nove delas você precisa dar o nome do instrumento e sua função e na última realizar um nó manual.

Atenção: Os professores trocam a ordem e até mesmo alguns instrumentos durante a prova.
Segundo semestre: O segundo semestre já começa com o sistema de rodízios e assim vai até o final.
As aulas passam a ser mais voltadas para a prática e o laboratório de habilidades e a sala de técnica operatória
costumam ser usados. Para as aulas de nó instrumental e sutura os professores fornecem os materiais necessários
como porta agulha, agulha e fio, mas não a língua de boi que você pode comprar e dividir com um colega e custa em
torno de R$5,00. O fio fornecido não é o mesmo que se usa em um procedimento real. Se quiser você pode comprar
um fio e agulha e levar para a aula para utilizar, a recomendação é que seja um nylon 3-0 ou 4-0 e você encontra na
Unicom (farmácia próxima à saída do HC pela FANUT) ou outras lojas de artigos médicos. Uma caixa com 24 fios e
agulhas custa em média R$50,00 e não há venda por unidade.
•

Dica de ouro: Fotos legendadas dos materiais apresentados e anotar os procedimentos no melhor
estilo passo a passo. Sutura = prática.
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•

Prova teórica: Saber descrever os procedimentos das aulas práticas é importante para essa prova.
O passo a passo vai ser cobrado aqui. É importante saber o tipo de sutura e suas particularidades
também. O conteúdo da prova pode ser meio inesperado dado o fato de as aulas no segundo semestre
serem basicamente práticas. A prova é aberta com em média 4 questões.

•

Prova prática: A prova prática da 64 cobrou os instrumentais apresentados no primeiro semestre e
alguns materiais do segundo semestre como drenos, sondas e etc. Mas não cobrou a prática de
sutura. Também é no esquema da prova prática anterior
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TRABALHO DE CURSO (TC)
O TC na faculdade de medicina passa ser obrigatório em 2015, sendo pioneira a turma 62. O objetivo é fomentar
pesquisas e aproximar os discentes da produção científica. O trabalho pode ser realizado em trio, dupla ou individual
sob a orientação de orientador necessariamente vinculado a UFG.
A definição do tema, grupo e orientador deve ser estabelecida até o final do primeiro ano, de modo que já no terceiro
período se dê início a elaboração do pré-projeto. O grupo, tema e orientador devem ser cadastrados junto a
coordenação. Para melhor estruturação do TC, o mesmo foi montado como disciplina que vai do TC I até TC V. Essas
disciplinas são semestrais tendo cada um objetivo que deve ser cumprido e avaliado pelo orientador, por exemplo no
TC I ocorre a elaboração do pré-projeto.
O Trabalho final deve ser apresentado no sétimo período do curso para uma banca na Faculdade de medicina e/ou
ser submetido em forma de artigo para uma revista. A apresentação do TC é pré-requisito para que o discente possa
ir para o internato e deve acontecer ao final do primeiro semestre do quarto ano em um evento organizado pelo
Departamento Científico do CAXXIA.
Até a data atual apenas a turma 62 apresentaram os seus projetos finais e o retorno dos professores orientadores e
dos avaliadores foi em essência positivo e o relato de alguns discentes foi de uma experiência científica que trouxe
muitos acréscimos tanto pessoais como académicos por abrir possibilidades de realizar uma pesquisa prática
completa, por abrir possibilidades para novos projetos, pelo valor somatório ao curriculum e pelas possibilidades de
publicações.
AVALIAÇÕES:
É lançada uma nota pelo seu orientador. Não há provas, mas objetivos que são necessários estarem completos a cada
semestre. Cada orientador avalia a partir de critérios próprios. Lembre-se de cobrar do seu orientador o lançamento
da sua nota no SIGAA todo semestre.
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MÓDULO SAÚDE, FAMÍLIA E COMUNIDADE
No segundo ano o módulo Saúde, Família e Comunidade é composto pelas matérias Saúde Coletiva, Saúde da Criança
e Bioestatística. As aulas podem ser teóricas ou práticas acontecendo no CAD ou nas unidades de saúde em Senador
Canedo.
Saúde Coletiva e Saúde da criança ainda trabalharão de modo semelhante ao primeiro ano, com divisão em subgrupos
e aulas nas unidades de saúde. Também terão aulas teóricas, com foco principal em epidemiologia e sistemas de
informação em saúde para SACO e com prevenção e promoção de saúde infantil em SACRI.
Bioestatística objetiva ensinar a obtenção de dados estatísticos importantes no ambiente de um sistema de saúde. As
aulas são ministradas por professores do Instituto de Matemática e Estatística – IME. O conteúdo é basicamente
matemático, onde o aluno deverá calcular e interpretar os resultados obtidos.
Para as aulas práticas em Senador Canedo não há a disponibilidade de transporte pela UFG, cabendo o aluno
organizar seu meio de transporte. A recomendação é que se montem grupos de carona entre os alunos que
frequentarão a mesma unidade.
Nota final do módulo:
Média aritmética entre as notas das matérias do módulo.

NF: (Nsaco + Nsacri + Nb)/3
•

Nsaco: Nota final de saúde coletiva.

•

Nsacri: Nota final de saúde da criança.

•

Nb: Nota final de bioestatística.
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SAÚDE COLETIVA
FUNCIONAMENTO DAS AULAS
Aulas são realizadas no CAD e em Senador Canedo (geralmente uma vez por mês). Os alunos são divididos em
subturmas (definidas pelo Sigaa) e os professores responsáveis por cada subturma são definidos na primeira aula.
As aulas e a questão de lista de chamada varia para cada professor. Para as aulas em Senador Canedo não há
disponibilidade de transporte para os alunos, sendo necessário que a própria turma se organize e se ajude. Essas
aulas serão baseadas na metodologia do Arco de Maguerez.
Haverá mudanças neste módulo para 2018, as quais serão explicadas pelo professor no inicio das aulas.

PROFESSORES
Os professores responsáveis (de acordo com a turma 64) são: Otaliba, Yves, Alex e Cláudio (não estará lecionando
para o segundo ano pois assumiu a coordenação e aulas de saúde coletiva do internato). Os professores são bons,
dispostos e pontuais.

LEITURA RECOMENDADA
Os artigos serão disponibilizados pelos professores via e-mail.

PROVAS E AVALIAÇÕES
No primeiro semestre a avaliação é baseada em relatórios de aula em Senador Canedo, presença, um pré-projeto de
um artigo científico de dados secundários que os alunos farão com orientação dos professores e uma prova (a turma
64 não teve essa primeira prova, mas, segundo o coordenador do módulo, ela será implantada).
No segundo semestre a avaliação é feita com base em relatórios, presença, prova e o projeto finalizado a partir do
pré-projeto realizado no primeiro semestre. O conteúdo das provas são as aulas ministradas pelos professores e o
estudo é feito com base nos slides e anotações de aula. Cada professor possui liberdade para elaborar sua prova, ou
seja, as provas não serão iguais para todas as turmas e podem ser objetivas ou discursivas.
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SAÚDE DA CRIANÇA
FUNCIONAMENTO DAS AULAS
Geralmente as aulas acontecem uma vez por mês com toda a turma no CAD no horário de Saúde Coletiva e são
meramente expositivas. Toda visita em Senador Canedo, ministrada pela Saúde Coletiva, um grupo de alunos é
escalado para ir para uma unidade que atende Pediatria. Lá as aulas são práticas e o grupo é dividido em dois para
acompanhar consultas ambulatoriais e vacinação; essa atividade vale presença na disciplina de Saúde da Criança.

PROFESSORES
Os professores responsáveis são: Alessandra (turma A) e Solomar (turma B). As aulas teóricas são extensas e
maçantes. Ambos são bons professores e dispostos a sanar dúvidas.

PROVAS E AVALIAÇÕES
No primeiro semestre, a avaliação é baseada em relatórios de aula em Senador Canedo e presença. Provavelmente
em 2018 será implantada uma prova teórica. Mais informações serão dadas na primeira semana de aula.
No segundo semestre, a avaliação é feita com base em relatórios, presença e prova. O conteúdo das provas são as
aulas ministradas pelos professores e o estudo é feito com base nos slides e anotações de aula. A prova é teórica e
objetiva, podendo haver uma questão discursiva.
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BIOESTATÍSTICA
FUNCIONAMENTO DAS AULAS
Há somente uma aula semanal (de 1 hora e 40 minutos) e o dia da aula varia entre as turmas A e B, sendo que estas
são realizadas no CAD. São aulas teóricas envolvendo tanto explicação da matéria como realização de exercícios e
aulas com computador, dependendo do professor. O corpo docente é formado pelos professores Marta e Marcio. A
frequência é cobrada pelos professores, sendo realizada ou por meio de lista ou por chamada oral.

PROFESSORES
O corpo docente é formado pelos professores Marta (turma A) e Marcio (turma B). A frequência é cobrada pelos
professores, sendo realizada ou por meio de lista ou por chamada oral. É válido lembrar que a professora Marta é
exigente e pode passar alguns exercícios para entregar e eles valem nota extra. O prof. Márcio é prestativo e disposto
a sanar dúvidas.

LEITURA RECOMENDADA
A bibliografia utilizada são slides e lista (para alunos do Márcio) e notas de aula e slides disponibilizados no SIGAA
(para os alunos da professora Marta).

PROVAS E AVALIAÇÕES
Avaliações da turma A: a primeira prova é tranquila e baseada em conteúdo de ensino médio. A maior parte é aberta
contendo algumas questões de V ou F. Todas as outras provas do ano foram abertas (3 – 6 questões) e complexas
com a necessidade de uso de calculadora científica. Não se desespere se a nota vier baixa. A professora sempre passa
atividades extras que ajudarão na nota. As fórmulas matemáticas utilizadas estarão sempre disponíveis na prova.
Avaliações da turma B: O prof. Márcio é coerente na formulação das provas, que sempre são baseadas nos exercícios
das aulas. As questões são quase sempre abertas e é necessário o uso de calculadora científica. As fórmulas
matemáticas utilizadas estarão sempre disponíveis nas provas.
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•

N1= A1

•

N2= A2

•

Média Final= (N1+ N2) / 2

Onde:
•

A1= Avaliação 1 de Bioestatística

•

A2= Avaliação 2 de Bioestatística

•

Média Final= Média aritmética das N1 e N2.
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MÓDULO HUMANIDADES
O módulo de humanidades é composto pelas disciplinas de História da Medicina, Bioética e Psicologia Médica e pelos
professores José Reinaldo do Amaral, Vardeli Alves de Moraes, Berta Baltazar Elias e Paulo Maurício de Oliveira. A
presença é feita por meio de listas e chamada oral, a depender do professor. O cálculo da nota deste módulo é
diferente dos demais e causa um pouco de confusão nos alunos:
No primeiro semestre
•

N1: média geométrica da 1ª prova de História da Medicina, da 1ª prova de Bioética e da 1ª prova de Psicologia
Médica
3

𝑁1 = √𝐵𝑖𝑜é𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑥 𝐻𝑀 𝑥 𝑃𝑀
•

N2: média geométrica da 2ª prova de História da Medicina, da 2ª prova de Bioética e da 2ª prova de Psicologia
Médica
3

𝑁2 = √𝐵𝑖𝑜é𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑥 𝐻𝑀 𝑥 𝑃𝑀
•

Nota final: média aritmética de N1 e N2

No segundo semestre
•

N1: média geométrica da 1ª prova de História da Medicina, da 1ª prova de Bioética e da 1ª prova de Psicologia
Médica
3

𝑁1 = √𝐵𝑖𝑜é𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑥 𝐻𝑀 𝑥 𝑃𝑀
•

N2: média geométrica do seminário de História da Medicina, do seminário de Bioética e da
prova/seminário/atividade de Psicologia Médica (será discutido com o(a) professor(a)
3

𝑁2 = √𝐵𝑖𝑜é𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑥 𝐻𝑀 𝑥 𝑃𝑀
•

Nota final: média aritmética de N1 e N2
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HISTÓRIA DA MEDICINA
FUNCIONAMENTO DAS AULAS
As aulas são ministradas no CAD pelos professores José Reinaldo e Vardeli. A chamada oral começa pontualmente
às 7h10 da segunda ou da terça, dependendo da turma. O formato varia no primeiro e no segundo semestres.
No primeiro semestre, o formato da disciplina consiste em aulas expositivas com 1h40 de duração e as duas provas
baseiam-se nas anotações de aulas e no livro Seara de Asclépio. Os professores não disponibilizam os slides.
No segundo semestre, as aulas passam a ter apenas 50 minutos e baseiam-se em seminários que devem ser
apresentados em cerca de 40 minutos com o restante do tempo para discussões entre a turma. Os grupos são
montados pelos próprios alunos e cada um escolhe o seu tema. A nota baseia-se em critérios de avaliação do
professor José Reinaldo e pela discussão pela turma (este último item é bastante cobrado, então os grupos devem
montar algo que gere um interesse e participação dos demais colegas). As apresentações ocorrem semanalmente e,
ao final, os alunos realizam uma prova com base nas apresentações.

PROFESSORES
O corpo docente é formado pelos professores José Reinaldo e Vardeli. Que alternam as aulas ministradas no primeiro
semestre. Ambos são extremamente pontuais e exigentes com presença. O uso de qualquer aparelho eletrônico é
estritamente proibido durante as aulas (podendo penalizar toda a turma por meio das provas). Repito:
NÃO UTILIZE O CELULAR DURANTE AS AULAS OU SEMINÁRIOS! NÃO VALE DORMIR TAMBÉM! É sério. O
professor é bastante exigente com relação a esses pontos e já chegou ao ponto de se retirar da sala de aula e dar a
matéria como dada.
Os seminários da matéria acontecem no segundo semestre e são divididos por temas definidos no primeiro dia de
aula. Os grupos são escolhidos pelos próprios alunos com em média 6 ou 7 alunos. É necessário uma abrangência
geral do tema abordado. O grupo deverá apresentar o trabalho em powerpoint e promover o debate com toda a
turma. É muito importante que a turma participe da discussão e não converse durante a apresentação, pois o grupo
pode ser penalizado. A apresentação de slides deve ser enviada por e-mail para o professor, pois ele se baseará nessa
apresentação para a elaboração da prova.
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LEITURA RECOMENDADA
REZENDE, Joffre Marcondes de. Seara de Asklepios – uma visão diacrônica da
história da Medicina. Editora UFG
Slides do professor

PROVAS E AVALIAÇÕES
Avaliação no primeiro semestre
•

N1: prova com 6 questões discursivas (sendo que o aluno escolhe fazer apenas 5 das 6 questões. Cada questão
possui o valor de 2,0 pontos. É importante escrever todas as informações que você lembrar sobre a questão.
Caso faça as 6, a última questão respondida será desconsiderada);

•

N2: mesmo formato da N1

Avaliação no segundo semestre
•

N1: prova com base nos seminários

•

N2: nota obtida com a apresentação dos seminários

DICA: Não tente colar, pois você está sujeito a reprovação no módulo. A cola implica em zero na avaliação e como o
módulo possui média geométrica, você estará reprovado. O professor entende qualquer ato suspeito como cola e
zerou provas sem dó nem piedade de alunos de outras turmas. Mesmo tentando recorrer junto à coordenação, a nota
de muitos desses alunos continuaram zeradas.
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PSICOLOGIA MÉDICA
Trata de temas como: relação médico paciente, tipos de personalidade, fases do luto, como dar más notícias e fases
de desenvolvimento.

FUNCIONAMENTO DAS AULAS
A turma se divide em duas no começo do ano e cada metade fica com um professor diferente e no semestre seguinte
as turmas se invertem. É muito importante se sair bem nessa matéria, pois ela ajuda bastante na média geral do
módulo. A prof. Berta realiza uma aula prática no HC ao final do semestre juntamente com os monitores.

PROFESSORES / PROVAS E AVALIAÇÕES
•

Paulo Maurício

Ele aborda a matéria de uma forma bastante diferente, relacionando mais com sua vivência profissional. O professor
não administra prova, somente um seminário sobre algum tema relacionado à matéria e um relatório sobre um vídeo
que será dado em aula.
•

N1: Relatório

•

N2: Seminário

•

NF: (N1 + N2)/2

•

Professora Berta

Ela aborda a matéria de maneira objetiva e concisa, com explicações bastante claras, seus slides são bastante úteis,
ela administra uma prova para compor a N1 e para a N2 o aluno pode escolher se quer fazer outra prova ou se quer
repetir a nota da N1. A prova é aberta, com quatro questões e bastante coerente, basta prestar atenção nas aulas e
anotar/ tirar foto dos slides.
•

N1: prova

•

N2: prova ou dobrar a nota da N1

•

NF: (N1 + N2)/2
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LEITURA RECOMENDADA
BRASIL, Marco Antonio Alves. Psicologia Médica: A Dimensão Psicossocial da
Prática Médica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.
Anotações de aula

MONITORIA
É preciso correr atrás dos monitores. Eles podem fornecer dicas sobre as provas, explicar o conteúdo e sanar dúvidas,
caso a turma deseje.
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BIOÉTICA
FUNCIONAMENTO DAS AULAS
As aulas são ministradas no CAD pela professora Berta. No primeiro semestre a aula tem a duração de 50 minutos
e no segundo semestre tem duração de 1 hora e 40 minutos.
No segundo semestre a turma será dividida em grupos para a realização de um seminário e trabalho escrito sobre
os temas definidos no início do semestre. Os grupos normalmente são os mesmos do seminário de HM. O trabalho
escrito precisa ser entregue no departamento de Saúde Mental (segundo andar da FM) na semana anterior à
apresentação. O seminário deve ser apresentado por todo o grupo durante o horário de aula. É necessário realizar
uma discussão sobre o tema com toda a turma e entregar um roteiro da apresentação para todos os alunos.

LEITURA RECOMENDADA
Novo Código de Ética Médica (CFM)
Notas de aula

PROVAS E AVALIAÇÕES
No primeiro semestre a nota é obtida mediante a prova. A primeira avaliação tem a sua nota dobrada ou é realizada
uma outra avaliação, o que fica a critério do aluno decidir.
No segundo semestre há a apresentação de seminário (apresentação oral + trabalho escrito) que compõe a N1 e uma
prova sobre os seminários que compõe a N2. O conteúdo a ser estudado para a prova são os slides e o Código de Ética
Médica para o primeiro semestre e slides da apresentação dos alunos no segundo semestre.
Avaliação no primeiro semestre
•

N1= A1

•

N2= A2 ou A1

Onde:
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•

A1= Avaliação 1 de Bioética

•

A2= Avaliação 2 de Bioética

Avaliação no segundo semestre
•

N1 = Seminário

•

N2= A1

Onde:
•

Seminário = Nota obtido pelo Seminário de Bioética

•

A1= Avaliação 1 de Bioética

Ambos os semestres utilizam média aritmética
NF: (N1+N2)/2
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MÓDULO INTEGRADOR
Tem como objetivo integralizar o conteúdo visto em todos os módulos, por meio de atividades conjuntas que são
realizadas no decorrer de uma semana por semestre. Nessa semana não temos nenhuma atividade convencional de
nenhum outro modulo, todo o período de aula é direcionado para as atividades desse modulo.

COMO FUNCIONA?
Ocorre a divisão da turma em 8 grupos com mesmo número de pessoas. A divisão é feita pelos professores,
normalmente, em ordem alfabética. Essa divisão é enviada por e-mail, junto com o caso clínico, os objetivos de
aprendizagem e as orientações sobre como funciona o módulo.
Cada um desses grupos é coordenado por um submódulo: (exemplo)

Micro

Imuno

Grupo 1 Grupo 2

Parasito

Pato

Grupo 3 Grupo 4

Saco+Bioest Pediatria Farmaco
Grupo 5

Grupo 6

EMC

Grupo 7 Grupo 8

Obs: O módulo de humanidades não participa diretamente na semana integradora.
O caso é apresentado no primeiro dia, normalmente, na segunda feira pela manhã.
Cada grupo se reúne com o professor orientador do seu submódulo em uma data a ser definida pelo orientador, nesse
dia ocorre a discussão dos objetivos de aprendizagem e a orientação para fazer o trabalho escrito e a apresentação
oral.
•

A apresentação oral é realizada na sexta-feira pela manhã.

•

As provas referentes ao módulo ocorrem na sexta-feira à tarde.
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ATIVIDADES
Cada grupo apresentará um trabalho escrito e uma apresentação oral referente aos seus objetivos de aprendizado
dentro do caso clínico.
Trabalho escrito
•

O trabalho escrito será composto de 8 objetivos de aprendizados, um determinado por cada disciplina.

•

Cada objetivo de aprendizagem poderá ter no máximo 300 palavras.

•

O grupo deverá enviar o trabalho escrito até um dia antes da apresentação oral por e-mail aos professores
de cada disciplina.

Apresentação oral
•

Cada grupo apresentará seu objetivo de aprendizagem em “PowerPoint”.

•

Cada grupo terá 10 minutos para a apresentação e posteriormente teremos mais 10 minutos para debates.

•

Somente uma pessoa de cada grupo fará a apresentação oral.

•

No primeiro semestre a pessoa foi escolhida por meio de um sorteio feito pelo professor Alexandre Roberti
na hora da apresentação.

•

No segundo semestre cada grupo pode definir quem seria seu apresentador.

•

Na parte do debate qualquer integrante do grupo pode participar.

Provas
•

Cada disciplina elabora uma prova referente ao caso clinico e o objetivo aprendizado.

•

São provas com poucas questões, visto que serão nove provas em um mesmo dia (a de bioestatística e saúde
coletiva é separada).

•

Elas são na sua grande maioria objetivas, mas alguns professores colocam questões de F ou V, complete ou
subjetiva.

Como é composta a nota?
•

N1: trabalho escrito (40%) e a apresentação oral (60%).

•

N2: prova escrita.

79

A nota do Modulo integrador entra em algum outro modulo?
•

20% da nota do Modulo Estudo do Método Clínico I e II.

•

20% da Nota do Modulo Saúde, Família e Comunidade III e I
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Tenha um bom ciclo básico!

