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Prezado (a) discente,

Sejam  todos  bem-vindos  (as)  ao  Módulo  Atividade  Integradora  I,  do  Curso  de  Medicina  da

Universidade  Federal  de  Jataí  (UFJ).  O  presente  Manual  foi  cuidadosamente  preparado pela  equipe  de

professores que compõem o módulo Atividade Integradora I (AI-I), do curso de Medicina da Universidade

Federal de Jataí-UFJ. Nele vocês encontrarão informações sobre o planejamento das atividades de ensino do

módulo, o cronograma das atividades que serão desenvolvidas no decorrer do semestre letivo, de forma

presencial, além dos métodos de ensino-aprendizagem e o sistema de avaliação.

De  forma  a  garantir  uma  articulação  efetiva  das  diversas  atividades  que  integram  o  projeto

pedagógico do curso, foram estabelecidas as programações semanais integradas, cujo principal objetivo é o

fortalecimento e a valorização de conteúdos considerados fundamentais para a Integração dos conteúdos

dos módulos: Estudo Morfofuncional do Corpo Humano Saudável I, Humanidades I, Práticas de Integralidade

do Método Clínico I e Sociedade, Família e Sociedade I.

Todos os Docentes estão à disposição de vocês e desejamos-lhes bons estudos e nossos sinceros

votos de ótimo êxito neste Módulo.

_______________________________________
Profa. Dra. Núbia de Souza Lobato

Coordenadora do Módulo Atividade Integradora I
Curso de Medicina – UFJ



Plano de Ensino do Módulo Atividade Integradora I
Curso de Medicina | UFJ

REGRAS DE CONDUTA

1. Os docentes, no início do semestre, entregarão aos discentes os procedimentos metodológicos e
pedagógicos previstos e os critérios de avaliações e atividades (PLANO DE ENSINO);
2. As  atividades  propostas  deverão  ser  entregues  em  tempo  e  forma,  segundo  orientações  do
professor responsável. O descumprimento do acima descrito implicará perda de nota e frequência (total ou
parcial, a critério do docente);
3. A pontualidade é um compromisso dos docentes e discentes;
4. O discente tem o direito de solicitar revisão de prova e de atividades aos docentes, segundo as
diretrizes do Regulamento Geral dos Cursos de Graduação (RGCG,  CEPEC Nº 1557R, Seção III, Art. 85 e 86);
5. As perguntas e dúvidas podem ser sanadas a qualquer momento, seja durante as aulas ou depois
delas, ou ainda em outros momentos. Para os atendimentos extraclasse com o docente, o discente deverá
verificar por e- mail a disponibilidade de horário e plataforma digital;
6. Não é permitido falar ao telefone durante as aulas. Cada discente se responsabilizará pela “poluição”
sonora ou visual;
7. Os  alunos  devem  resguardar  os  direitos  do  professor  em  relação  ao  material  didático  que  ele
disponibiliza. Isso significa não reproduzir/utilizar/compartilhar o vídeo, a aula em PowerPoint, os áudios,
conversas de chats ou qualquer material didático disponibilizado, EXCETO se houver autorização formalizada
por escrito do docente;
8. Para os encontros remotos/híbridos o recomendado pela UFJ é a utilização de plataformas virtuais
institucionais, como o Gsuite e SIGAA;
9. Docentes  e  discentes  deverão  ter  postura  adequada  de  vestimentas  e  vocabulário,  devendo-se
sempre preservar a boa relação e hierarquia entre docente e discente;
10. As  datas  e/ou  horários  de  provas  e/ou  atividades  poderão  ser  alteradas  para  adequação  ao
conteúdo programático do Módulo, por necessidades da instituição e/ou por motivos de força maior;
11. Alterações de datas e horários de atividades dentro do horário do Módulo poderão ser feitas sem a
necessidade de anuência dos discentes;
12. Em relação à mudança de horários e datas de aula e/ou provas fora do horário Modular: quando é o
discente  quem  a  faz,  esta  solicitação  deverá  ser  formalizada  e  entregue  ao  Docente  responsável,  com
justificativa fundamentada e assinatura de todos os discentes matriculados. Cabe ao Docente responsável a
análise desta solicitação e deferimento ou não;
13. Em relação à mudança de horários e datas de aula e/ou provas fora do horário Modular: quando é o
Docente  quem  a  faz,  esta  solicitação  deverá  ser  informada  aos  discentes  baseada  em  justificativa
fundamentada. E para deferimento desta, todos os discentes matriculados deverão apresentar anuência por
meio de assinatura em documento formalizado;
14. Os horários  de quando não houver o Módulo Atividade Integradora poderão ser utilizados para
reposição de aulas/atividades deste Módulo;
15. As atividades realizadas de forma integrada podem ter seu horário reduzido ou estendido, conforme
tema e necessidade dos docentes;
16. Conforme resolução da UFJ é obrigatório o uso de máscara cirúrgica ou PFF2 (N95), ficando o aluno
proibido de frequentar as aulas, sem uso do equipamento de segurança individual (EPI) recomendado.
Está proibido o uso de máscara de pano.
17. Todos os discentes assinarão o Termo de Aceitação deste Plano de Ensino.

_______________________________________
Profa. Dra. Núbia de Souza Lobato

Coordenadora do Módulo Atividade Integradora I
Curso de Medicina – UFJ
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PLANO DE ENSINO

I.  IDENTIFICAÇÃO:

Unidade Acadêmica: Ciências Da Saúde

Curso: Medicina

Módulo: Atividade Integradora I

Carga horária: 48h Teórica:          -    

Teórico-Prática: 48 h

Semestre do curso/ano: 2º Semestre/2021-2 Turno: Integral

Docentes responsáveis pelo Módulo: 

Ana Paula da Silva Perez

Aridiane Alves Ribeiro

Esteban Nicolás Lonrenzón

Fábio Morato de Oliveira

Núbia de Souza Lobato (Coordenadora do Módulo)

Verônica Clemente Ferreira 

Rafael Barra Caiado Fleury 

II. EMENTA:

Desenvolvimento das habilidades necessárias à formação geral e específica do profissional médico a partir
da integração dos conteúdos dos módulos, envolvendo o raciocínio clínico do Estudo Morfofuncional do
Corpo Humano Saudável I, Humanidades I, Práticas de Integralidade do Método Clínico I e Saúde, Família e
Sociedade I.

III. OBJETIVO GERAL: 

Módulo: Desenvolvimento das habilidades necessárias à formação geral e específica do profissional médico
a  partir  da  integração  dos  conteúdos  dos  módulos,  envolvendo  o  raciocínio  clínico  do  Estudo
Morfofuncional do Corpo Humano Saudável I, Humanidades I, Práticas de Integralidade do Método Clínico I
e Saúde, Família e Sociedade I.

IV. Objetivos Específicos:

Associar os conteúdos dos módulos por meio da problematização de situações clínicas;

● Descrever  os  sistemas  orgânicos,  considerando  os  ciclos  de  vida,  níveis  de  atenção  e  de
intervenção, integrando o conjunto nuclear de conhecimentos, habilidades e atitudes que deverão
ser desenvolvidos com objetivos educacionais, necessários para o exercício adequado da medicina;

● Desenvolver o raciocínio clínico de forma integrada, sendo capaz de visualizar os problemas e traçar
possíveis condutas;

● Desenvolver a capacidade de promoção de saúde através dos problemas apresentados;
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● Desenvolver postura ética frente aos problemas apresentados;

● Desenvolver habilidades para o trabalho em equipe, oralidade e apresentação em público;

● Estimular o raciocínio para a pesquisa clínica e básica através dos problemas apresentados, que
ainda permanecem como evidências científicas.

V. METODOLOGIA:

● As atividades serão realizadas de forma presencial; 

● Sala de aula virtual (para abertura dos casos clínicos);

● Discussão de casos clínicos disponibilizados previamente;

● Estudo de textos científicos;

● Seminários;

● Roteiro para orientação do estudo;

● Tempestade cerebral/mapa conceitual;

● Outras metodologias individuais ou em grupo

● Team based learning (TBL)

● Avaliação prática integrada (API).

VI. ATIVIDADES SUPERVISIONADAS:

● Serão constituídas de atividades extraclasse,  como leitura de artigos, exercícios,  resolução e/ou
leitura de casos clínicos, trabalhos, leitura de relatos de casos entre outros. As atividades supervisionadas
de cada submódulo estão identificadas nos respectivos objetivos de aprendizagem, anexos a esse plano;

● Carga horária semestral de atividade supervisionada por módulo: Atividade Integradora I (6 horas); 

● Para necessidades especiais de atendimento, os docentes estarão disponíveis, em horários pré-
agendados por e-mail, para a discussão de dúvidas por meio de chats, fóruns, áudio e/ou videoconferências
ou outro meio pré-acordado entre o docente e os discentes.

VII. FREQUÊNCIAS:

● As frequências do Módulo serão computadas durante a chamada realizada pelo professor durante
as aulas presenciais (respondida oralmente) e pela participação das atividades solicitadas;

● A FREQUÊNCIA VÁLIDA NO MÓDULO DEVE SER MAIOR OU IGUAL A 75% (De acordo com RGCG -
RESOLUÇÃO - CEPEC Nº 1557R, Art. 87);

● O estudante poderá solicitar revisão de frequência ao Docente ou à unidade acadêmica responsável
até 5 (cinco) dias após a data limite para consolidação do componente curricular, prevista no calendário
acadêmico (De acordo com RGCG - RESOLUÇÃO - CEPEC Nº 1557R, Art. 89 e 90);

● Para casos de revisão de frequência antes da consolidação do componente curricular, o estudante
poderá realizar esta solicitação via e-mail ao Coordenador do Módulo.

VIII. PROCESSOS E CRITÉRIOS DE APRENDIZADO:

● O processo ensino-aprendizagem no módulo AI1 será baseado na utilização de metodologias ativas,
que  privilegiam a participação ativa do aluno na construção do conhecimento e na integração entre os
conteúdos. Em virtude disso, a dinâmica da AI1 será conduzida da seguinte forma:

1. As  equipes  serão  compostas  por  6  a  8  discentes  (dependendo  do  número  total  de  alunos),
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classificados aleatoriamente por sorteio;

2. As atividades têm o objetivo de estimular a aprendizagem colaborativa e a formação do espírito de
equipe;

3. Na abertura do problema clínico, os alunos receberão o problema, juntamente com os objetivos, os
quais serão enviados por e-mail e/ou postados na sala de aula virtual do Google Classroom. Os conteúdos
dos  problemas  clínicos  enviados  serão  trabalhados  em  cada  módulo,  nas  semanas  que  antecedem  o
fechamento do caso trabalhado;

4. Para os problemas 01, 02 e 03, a dinâmica da atividade será por apresentação de seminários como
descrito abaixo:
● No dia do fechamento do problema clínico, cada equipe será responsável  pela apresentação e
discussão de um objetivo específico, o qual será anteriormente sorteado;

● Antes da apresentação, serão disponibilizados 05 minutos de preparo para que cada grupo organize
a exposição, a fim de contemplar os objetivos sorteados;

● Após o tempo de preparo, 04 integrantes da equipe serão sorteados e terão de 15 minutos para
apresentarem as discussões do objetivo sorteado;

● Após a apresentação, o restante dos integrantes da equipe (não sorteados) terão 5 minutos de
contribuição para complementarem a discussão;

● Ao  final  da  discussão  de  cada  equipe,  a  banca  avaliadora  e  os  demais  grupos  (discentes  não
sorteados) terão 05 minutos para realizarem questionamentos, possíveis críticas e considerações acerca da
exposição/apresentação.

● O feedback dos docentes será breve e enfatiza os elementos não contemplados nas apresentações
e que deverão, a posteriori, serem pesquisados pelos alunos e retomados em sala de aula.

5. Além da avaliação em grupo, o discente será avaliado individualmente, por meio da  Avaliação
Prática Integradora API-1 (API-1). Esta, por sua vez, apresenta relevante impacto educacional, já que conta
com a realização de devolutiva (feedback). Possibilita o aprendizado ativo e avalia competências clínicas
essenciais, como atitudes/comportamento, relação médico-paciente, habilidades de comunicação, assim
como habilidades técnicas e nas áreas básicas;

6. Por  fim,  outro  método  utilizado  na  AI1,  e  que  será  também  utilizado  para  avaliação,  tanto
individual,  quanto em equipe, é a aprendizagem baseada em equipe (TBL: Team-based Learning).  Essa
atividade será realizada em um dia de fechamento do problema clínico, sendo que as etapas serão divididas
em teste individual, teste em equipe, apelação e feedback do professor.

7. A nota do módulo será composta pelas avaliações atribuídas pelos docentes nas apresentações dos casos
clínicos, no TBL e na API-1:

-  A  avaliação  atribuída  pelo  docente  nos  casos  clínicos  será  realizada  em  todos  os  fechamentos  dos
problemas clínicos e corresponderá a 40% da nota. Os alunos integrantes das equipes serão avaliados pela
apresentação oral e pela contribuição pós-apresentação, sendo atribuído ao grupo até 10,0 pontos. Será
calculada uma média para todas as notas dos docentes presentes na banca avaliadora. 

- A avaliação da atividade de TBL, distribuída nas etapas descritas anteriormente, corresponderá a 20% da



Plano de Ensino do Módulo Atividade Integradora I
Curso de Medicina | UFJ

nota do módulo.

- A avaliação individual será atribuída durante a API-I corresponderá a 40% da nota do módulo.

● Conforme esquematizado abaixo, a nota atribuída pelo docente (AD) corresponderá a 40% da nota final
do módulo e será calculada por meio da média aritmética das notas dos primeiros 3 problemas (Problemas
01, 02 e 03), multiplicada pelo peso de 0,40.

(caso clínico 1 + caso clínico 2 + caso clínico 3) x 0,40 = Média Atribuída pelo Docente (AD) 

                    3                                       

● A nota da avaliação individual, obtida na API, também corresponderá a 40% da nota final (Problema 04).

● Os 20% restantes para a obtenção da nota final corresponderá à avaliação do TBL (Problema 05).

● Nota final do módulo = (Nota AD*0,40) + (Nota API*0,40) + (Nota TBL*0,20).

● Em  casos  de  ausência  em  alguma  atividade,  o  aluno  deverá  dar  entrada  ao  processo  de  segunda
chamada,  na coordenação do curso,  dentro do prazo máximo de 07 dias úteis,  com ciência  prévia do
coordenador de Módulo.

● Em  casos  de  ausência  em  alguma  atividade,  o  aluno  deverá  dar  entrada  ao  processo  de  segunda
chamada, na coordenação do curso dentro do prazo máximo de 07 dias, com ciência prévia do coordenador
de Módulo (Art. 84, RGCG de 2017).

● A  reposição  da  atividade  será  marcada  pelo  coordenador  do  módulo  (após  o  deferimento  do
requerimento de segunda chamada) e será realizada da seguinte forma: o aluno deverá responder a TODOS
os objetivos propostos em uma prova escrita (discursiva) com 1 hora de duração. Os objetivos do caso na
reposição poderão ser diferentes dos objetivos propostos no caso inicialmente aberto e com o fechamento
já concluído. 

● A Nota Final do estudante variará de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), com uma casa decimal (De acordo com RGCG
- RESOLUÇÃO - CEPEC Nº 1557R, Art. 82)

● Os valores que compõem a AD, API-1 e TBL, assim como a NOTA FINAL, serão arredondados seguindo o
critério de arredondamento do art. 56, § 3º do RGCG RESOLUÇÃO - CEPEC Nº 1557R: 

I: se a segunda casa decimal for menor que cinco (< 5), a primeira casa decimal permanece inalterada;

II: se a segunda casa decimal for maior ou igual a cinco (≥ 5), a primeira casa decimal é acrescida de uma
unidade.

● Será  aprovado no  Módulo  o  estudante  que  obtiver  nota  final  igual  ou  superior  a  6,0  (seis)  e
frequência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária total do Módulo (De acordo
com RGCG - RESOLUÇÃO - CEPEC Nº 1557R, Art. 56);

● Nos casos em que os discentes não realizarem as API-1 avaliativas ou os seminários na data e
tempo  determinado,  os  mesmos  podem  apresentar  um  requerimento  de  segunda  chamada,  com
justificativa fundamentada, por e-mail ao docente responsável pela atividade, em um prazo máximo de 2
dias úteis. 

● Em casos de revisão de questão de API-1 avaliativas ou os seminários, o discente deverá realizar
requerimento de revisão, por e-mail, ao docente responsável, com justificativa fundamentada, baseando-se
em referências bibliográficas autênticas, em um prazo máximo de 5 dias úteis da realização da atividade
e/ou avaliação;

● Os requerimentos de segunda chamada ou de revisão de avaliação enviados pelos discentes, por e-
mail, serão avaliados pelo docente responsável, em um prazo máximo de 5 dias úteis da entrega deste. Em
caso de deferimento, as datas para realização de novas atividades e ou provas modulares serão definidas
pelo docente responsável, de acordo com o cronograma do Módulo; 
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● Em casos especiais, como a finalização do semestre, a data da solicitação de segunda chamada ou
de revisão de avaliação, bem como da devolutiva pelo docente, deve ser antecipada para não prejudicar a
consolidação do Módulo;

● Ficará a critério do docente responsável, a modalidade da realização de segunda chamada de API-1
avaliativas ou os seminários, seja por avaliações objetivas, subjetivas, trabalhos, seminários, relatórios ou
outras formas de produção acadêmica escrita, oral ou audiovisual do discente;

● Se a realização de segunda chamada for de modo oral, a gravação da avaliação será anteriormente
autorizada pelo discente que a está realizando. Se esta autorização for negada, o discente não terá direito a
revisão de nota. O período máximo de duração desta avaliação oral será de 1 hora;

IX. LOCAL DE DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES:

● Sala de aula virtual (Google Classroom);

● E-mail da turma;

● SIGAA.

X. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

Bibliografia Básica Modular:

1. ANDRADE, F. G; FERRARI, O. Atlas digital de Histologia Básica, 2ª ed. Londrina: UEL, 2018. Disponível em:
<http://www.uel.br/ccb/histologia/portal/pages/arquivos/Atlas%20Digital%20de%20Histologia%20Basica
%202018.pdf>

2. MARZZOCO, A.; TORRES, B. B. Bioquímica Básica, 1ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1999. 355p.
Disponível  em:  http://paginapessoal.utfpr.edu.br/lbracht/bioquimica-geral/Livro%20Bioquimica%20Basica
%20-Anita-%20Copy.pdf/view>

3. Guyton, Arthur C. - Hall,  John. Tratado de Fisiologia Médica - 12ª Ed. Elsevier, 2011.  Disponível em:
https://cssjd.org.br/imagens/editor/files/2019/Abril/Tratado%20de%20Fisiologia%20M%C3%A9dica.pdf

4. BARROS, José Augusto C.. Pensando o processo saúde doença: a que responde o modelo biomédico?.
Saude soc.,  São Paulo ,  v. 11, n. 1, p. 67-84,  July  2002 .   Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?
script=sci_arttext&pid=S0104-12902002000100008&lng=en&nrm=iso>. Access on 18 Sept. 2020. 

http://dx.doi.org/10.1590/S0104-12902002000100008.

5.  Hegenberg,  L.  Doença:  um  estudo  filosófico.  Rio  de  Janeiro:  Editora  Fiocruz,  1998.
http://books.scielo.org/id/pdj2h

6.  Whatcher,   R.   Responsabilização  pessoal  no  cuidado  de  saúde:  em  busca  do  equilíbrio  certo
https://www.saude.sc.gov.br/index.php/informacoes-gerais-documentos/conselhos-e-  comissoes/cosep-
comite-de-seguranca-do-paciente/sugestoes-de-leitura/11391-responsabilizacao-pessoal-no-cuidado-de-
saude-wachter-proqualis/file

Bibliografia Complementar Modular:

1. Aprendendo  Embriologia  -  Famema.  Atlas  de  Embriologia.  Disponível  em:
http://www.famema.br/ensino/embriologia/introducao.php

2. BEIGUELMAN,  B.  INTERPRETAÇÃO  GENÉTICA  DA  VARIABILIDADE  HUMANA.  Ribeirão  Preto:
Sociedade  Brasileira  de  Genética  (SBG),  2008.  153p.  Disponível  em:<
https://www.sbg.org.br/system/tdf/a_interpretacao_genetica_da_variabilidade_humana.pdf?
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file=1&type=node&id=84>

Fontes relevantes de Pesquisa bibliográfica científica:

● http://www.usp.br/sibi/

● www.scielo.org/php/index.php

● http://www.periodicos.capes.gov.br/

● http://www.jove.com/

● http://www.bc.ufg.br/

● https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/

______________________________
Profa. Núbia de Souza Lobato
Coordenadora do Módulo AI-I

________________
________
Profa. Ana Paula da Silva Perez

_______________________
Profa. Aridiane Alves Ribeiro

_________________________
Prof. Esteban Nicolás Lorenzón 

_________________________
Prof. Fábio Morato de Oliveira

__________________
________
Prof. Rafael Barra Caiado Fleury

____________________________
Profa. Verônica Clemente Ferreira

Jataí, 10 de março de 2022.
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ANEXO-1

CRONOGRAMA 
(As datas poderão ser alteradas para adequação ao conteúdo programático, por necessidades da instituição

e/ou por motivos de força maior)

ABERTURA DO PROBLEMA* FECHAMENTO DO PROBLEMA

SEMANAS DATA (segunda-feira) PROBLEMA DATA (sexta-feira) PROBLEMA

1º SEMANA 25/03/2022** Apresentação do plano de
ensino e abertura do

Problema 1

 2ª SEMANA 28/03/2022 01/04/2022

3ª SEMANA 04/04/2022 08/04/2022 Fechamento Problema 1

4ª SEMANA      11/04/2022 Abertura
Problema 2

15/04/2022

5ª SEMANA 18/04/2022 22/04/2022 AM-1

6ª SEMANA 25/04/2022 29/04/2022 Fechamento Problema 2

7ª SEMANA 02/05/2022 Abertura
Problema 3

06/05/2022

8ª SEMANA 09/05/2022 13/05/2022 Fechamento Problema 3

9ª SEMANA 16/05/2022 Abertura
Problema 4

20/05/2022 AM-2

10ª SEMANA 23/05/2022 27/05/2022

11ª SEMANA 30/05/2022 03/06/2022 Fechamento Problema 4 (API)

12ª SEMANA 06/06/2022 10/06/2022 AM-3

13ª SEMANA 13/06/2022 Abertura
Problema 5

17/06/2022

14ª SEMANA 20/06/2022 24/06/2022

15ª SEMANA 27/06/2022 01/07/2022 Fechamento Problema 5 (TBL)

16ª SEMANA 04/07/2022 08/07/2022

17ª SEMANA 11/07/2022 15/07/2022 AM-4

18ª SEMANA DIVULGAÇÃO DAS NOTAS FINAIS

** A abertura do Problema 1 e apresentação do plano de ensino ocorrerão na sexta-feira dia 25/03/22 às 07:30hs, via plataforma
Google Classroom. A sala de aula para a AI-1 será enviada previamente aos alunos (código da turma).
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ANEXO-2

PROCESSOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

PARÂMETROS DE
AVALIAÇÃO

CRITÉRIOS

ATITUDES (2,5)

Atitudes cooperativas no trabalho em equipe (0,5);

Interesse nas discussões (0,5);

Intervenções adequadas dos participantes (0,5);  

Pontualidade (0,5); 

Postura ética e adequada (0,5). 

HABILIDADES (2,5)

Avaliação na complementação do tema discutido (0,5);  

Demonstrar senso crítico diante das discussões (0,5);  

Habilidade de interlocução com os colegas durante a apresentação (0,5);  

Habilidade em comunicar com clareza, eficácia e criatividade (0,5);  

Habilidade em reconhecer os problemas e identificar os pontos-chaves (0,5).  

COMPETÊNCIAS (2,5)

 Coerência no raciocínio e na argumentação (0,5);  

 Conhecimentos prévios adequados (0,5);

Contribuição com as hipóteses de solução (0,5);  

Contribuição construtiva para a teorização dos problemas priorizados (0,5);  

Utilização de fontes de pesquisa confiáveis e recursos didáticos (0,5);  

OBJETIVOS (2,5)

Pertinência na contribuição durante a discussão do objetivo (1,25);  

Respostas adequadas ao objetivo sorteado (1,25).

                                                                                                            TOTAL (10,0 PTS):
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