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Prezado (a) discente,

Sejam  todos  bem-vindos  (as)  ao  Módulo  HUMANIDADES  II,  do  Curso  de  Medicina  da
Universidade Federal de Jataí (UFJ). O presente Manual foi cuidadosamente preparado pela equipe
de  Docentes  que  compõem  esse  Módulo  e  nele,  vocês  encontrarão  informações  sobre  o
planejamento  das  atividades  de  ensino  do  módulo  e  o  cronograma  das  atividades  que  serão
desenvolvidas  no decorrer  do semestre  letivo,  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
compreensão e aprendizagem discente.

Todos os Docentes estão à disposição de vocês e desejamos-lhes bons estudos e nossos
sinceros votos de ótimo êxito neste Módulo.

Prof(a). Dr(a).  Verônica Clemente Ferreira
Coordenador(a) do Módulo HUMANIDADES II

Curso de Medicina – UFJ



Plano de Ensino do Módulo HUMANIDADES II  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 na 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 (em caso de atividade online);

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 atividades online, quando houver, 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 aulas e 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 aulas 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.
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Prof(a). Dr(a). Verônica Clemente Ferreira
Coordenador(a) do Módulo HUMANIDADES II
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PLANO DE ENSINO

I.  IDENTIFICAÇÃO:
Unidade Acadêmica: Ciências Da Saúde
Curso: Medicina
Módulo: HUMANIDADES II
Carga horária: 90 h Teórica: 72 h              

Teórico-Prática: 18 h
Semestre do curso/ano: 1º Semestre/2021-2 Turno: Integral
Docentes  responsáveis  pelo  Módulo: 

Prof. Me. Luiz Carlos Bandeira Santos Júnior 

Professor substituto de Psicologia médica – A ser contratado

Profa. Dra. Verônica Clemente Ferreira  (Coordenador(a) do Módulo)

II.  EMENTA:

Módulo  HUMANIDADES II

Aprimoramento profissional nas áreas dos saberes da psicologia médica, bioética, Antropologia e sociologia

aplicadas  à  medicina.  Síntese  dos  conteúdos  teóricos  e  metodológicos  do  campo  de  investigação  da

antropologia médica. Antropologia e Bioética. Desenho de investigação numa vertente de análise de âmbito

pedagógico. Respeito e homenagem ao cadáver desconhecido. Desenvolvimento de habilidades, atitudes e

de valores morais e éticos. Dimensão psicológica presente no relacionamento humano inerente ao processo

saúde-doença em seus diferentes níveis de atenção, em uma perspectiva interdisciplinar e biopsicossocial. A

realidade e integralidade dos indivíduos em seu contexto sócio-cultural, ambiental, espiritual e do trabalho.

Estudo do ciclo humano: infância, adolescência, adulto e velhice. A morte e o desenvolvimento humano. As

angústias do estudante de medicina sobre a morte e o morrer. Reflexões sobre situações "emergenciais".

Bioética nas situações de morte. Inclusão Social; Acolhimento; Comunicação; Trabalho em equipe. Ética da

pesquisa  em  Seres  Humanos.  Temas  especiais  em  Bioética:  avanços  tecnológicos  em  saúde.  Ética/

Medicina/  Direito.  Bioética  das  relações  étnicos-raciais,  afro-brasileira  e  indígena  associada.  Analisar  a

mudança de paradigma nas ciências sociais da saúde- modelo biomédico (que associa a saúde à doença) e

modelo humanista (que associa saúde à qualidade de vida).  Integralidade e determinantes sociais. 

III.  OBJETIVO  GERAL:

Proporcionar  ao  discente  o  olhar  para  a  dimensão  humanística  da  formação  do  médico  ao  longo  do
currículo.  Propõe  processos  experienciais  de  aprendizagem  que  intencionam maximizar  o  impacto  dos
domínios atitudinais, particularmente no campo da reflexão centrada no estudante e no desenvolvimento
de pensamento crítico.  Estimular o desenvolvimento do altruísmo, responsabilidade pessoal, busca pela
excelência, honra e integridade, e respeito aos outros. 

IV. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
● Discutir  princípios  sobre  comportamento  humano  eticamente  correto,  na  área  das  ciências

biomédicas, incluída a pesquisa clínica;
● Conhecer, refletir e debater sobre temas avançados da medicina;
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● Desenvolver  e  aperfeiçoar  habilidades  de  comunicação  aplicadas  ao  exercício  da  profissão
(comunicação verbal e não verbal);

● Desenvolver habilidades assertivas para lidar com situações de conflito;
● Identificar os conceitos de cultura, intersubjetividade e alteridade e suas implicações na compreensão

dos fenômenos relacionados ao corpo e à saúde;
● Identificar a influência dos fatores de vulnerabilidade social sobre a prática médica.

V. METODOLOGIA:

● Aula expositiva dialogada;

● Discussão de casos clínicos disponibilizados previamente;

● Estudo de textos científicos;

● Seminários;

● Roteiro para orientação do estudo;

● Mapa conceitual;

● Filmes, vídeos curtos e episódios de séries;

● Dramatização;

● Tempestade cerebral e nuvem de palavras;

● Quizzes;

● Problematização;

● Estudos de casos;

● Aprendizagem baseada em projetos;

● Fórum de debates;

● Fórum para perguntas e dúvidas;

● Sala de Aula Invertida

● Áudio e videoconferências;

● Podcasts;

● Outras metodologias individuais ou em grupo

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: 18 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  e pela entrega 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);
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● 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:

● Os alunos serão avaliados de forma contínua, sendo adotadas as seguintes estratégias:

o Avaliações objetivas, discursivas e orais, PRESENCIALMENTE OU por meio de plataforma digital;

o Pré-testes e pós-testes;

o Seminários/Grupo de estudo;

o Podcast;

o Produção de vídeos;

o Memória de aula;

o Participação nas discussões em sala de aula

o Outros, acima descritos.

● Atividades Complementares:  serão realizadas atividades complementares (AC) avaliativas referentes
aos conteúdos específicos modulares. A nota das AC corresponderá a 50,0 pontos e será calculada pela
somatória das atividades correspondentes aos conteúdos trabalhados. Essas AC poderão ser aplicadas
em qualquer quantidade, com valores iguais ou distintos cada uma e em qualquer aula, integrada ou
não, a critério do professor responsável;

● Provas do Módulo:  serão realizadas duas Provas de Módulo (P1 e P2) integradas sobre os conteúdos
trabalhados. O valor de cada prova corresponderá a 50,0 pontos. As datas das provas ocorrerão de
acordo com o Cronograma do Módulo;

● As NOTAS que compõem as AC e Provas Modulares, individualmente, serão arredondadas para uma
casa decimal, assim sendo: 50,0 pontos e 50,0 pontos, correspondendo ao valor total de AC e provas
modulares, respectivamente;

● Nota Modular – N1: A soma das notas que compõem  o conjunto de  Atividades Complementares 1
(AC1 – valor total: 50,0 pontos) e de Primeira Prova (P1 – valor total: 50,0 pontos), sendo este total
dividido por 10, corresponderá à Primeira Nota (N1) a ser publicada no SIGAA;

● Nota Modular – N2: A soma das notas que compõem as Atividades Complementares 2 (AC2 – valor
total: 50,0 pontos) e de Segunda Prova (P2 – valor total: 50,0 pontos) , sendo este total  dividido por 10,
corresponderá à Segunda Nota (N2) a ser publicada no SIGAA;

● As NOTAS que compõem a N1 e N2, individualmente, serão arredondadas para uma casa decimal,
assim sendo de 0,0 a 10,0 pontos;

● A Nota Final do Módulo será calculada a partir da média aritmética das notas obtidas em N1 e N2;

● 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 1557, Art. 82);

● As notas que compõem as ACs, provas modulares e a NOTA FINAL será arredondada 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
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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  conseguirem  enviar  as  atividades  avaliativas  realizadas  em
plataformas digitais, os mesmos devem entrar em contato imediatamente, por e-mail ou WhatsApp,
com o docente responsável pela atividade para que seja discutida uma nova possibilidade de envio
dessas atividades (envio por e-mail, por exemplo);

● Nos casos em que os discentes não realizarem as AC avaliativas ou provas modulares 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 AC avaliativas ou provas modulares,  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 devem ser 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;

● 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 AC e de
prova modular,  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 1,5 hora;

● Os docentes responsáveis pelo Módulo só poderão realizar uma nova avaliação MODULAR (N2) após
disponibilizar aos discentes e/ou no sistema acadêmico, a nota obtida na avaliação MODULAR anterior
(N1), com antecedência de pelo menos 4 (quatro) dias letivos (De acordo com RGCG - RESOLUÇÃO -
CEPEC Nº 1557R, Art. 82; § 5º - adequado ao sistema modular).

IX. LOCAL DE DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES:

● E-mail da turma;

● SIGAA.

● Google classroom

X. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
 1. BRASIL, M. A et al. Psicologia médica: a dimensão psicossocial da prática médica. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2012.
2. GUSSO, G.; LOPES, J. M. C. Tratado de Medicina de Família e Comunidade: Princípios, Formação e
Prática. Porto Alegre: Artmed, 2012. 2 v.
3. PESSINI, L. Problemas atuais de Bioética. São Paulo: Editora Loyola, 2012.
Bibliografia Complementar:
1. DE MARCO, M. A. e col. Psicologia médica: abordagem integral do processo saúde-doença. Porto
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Alegre: Artmed, 2012.
2. FOUCAULT, M. O nascimento da clínica 7. ed. Rio de janeiro: Forense Universitária, 2011.
3. HELMAN, C. G. Cultura, saúde e doença. Porto Alegre: Artmed, 2003.
4. NETO, M. K. Responsabilidade civil do médico. 8. ed. São Paulo: Editora RT, 2013.
5. VEATCH, R. M. Bioética. 3. ed. Porto Alegre: Pearson, 2014.

Jataí, 10 de março de 2022.

Profa. Dra. Verônica Clemente Ferreira
Coordenadora do Módulo HUMANIDADES II

Docente em SOCIOLOGIA E ANTROPOLOGIA MÉDICAS

Profa. Me. Luiz Carlos Bandeira jr.
Docente em  BIOÉTICA II

Profa. (A SER CONTRATADO)
Docente em PSICOLOGIA MÉDICA II

Jataí, 10 de março de 2022.



                                                       CONTEÚDO E CRONOGRAMA

1ª
Semana/Horário

Segunda-feira – 21/03
Terça-Feira –

22/03 
Quarta-feira – 23/03 Quinta-feira – 24/03 Sexta-feira – 25/03

07:30 – 08:20 h
08:20 – 09:10 h
09:10 – 09:30 h

09:30 – 10:20 h

Psicologia Médica:
Doenças crônicas:

comunicação e
adesão ao

tratamento.

10:20 – 11:10 h

Sociologia e
Antropologia

Médicas: Sociologia
da saúde:

condicionantes
socioeconômicos do

processo
saúde/doença 

11:10 – 12:00 h

12:00 – 13:30 h

13:30 – 14:20 h

Psicologia Médica:
Apresentação do

Plano de Aula.
Contrato didático

14:20 – 15:10 h

Bioética:
Apresentação do

curso; Código de Ética
do Estudante de

Medicina.

15:10 – 15:30 h
15:30 – 16:20 h
16:20 – 17:10 h
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17:10 – 18:00 h
18:00 – 18:50 h

2ª
Semana/Horário

Segunda-feira – 28/03
Terça-Feira –

29/03 
Quarta-feira – 30/03 Quinta-feira – 31/03 Sexta-feira – 01/04

07:30 – 08:20 h Nome do Submódulo
Tema08:20 – 09:10 h

09:10 – 09:30 h

09:30 – 10:20 h

Psicologia Médica:
Doenças crônicas:

comunicação e
adesão ao

tratamento.
10:20 – 11:10 h Sociologia e

Antropologia
Médicas: Sociologia

da saúde:
condicionantes

socioculturais do
processo saúde-

doença: Como opera
a Cultura.

11:10 – 12:00 h

12:00 – 13:30 h

13:30 – 14:20 h

Psicologia Médica:
Doenças crônicas:

comunicação e adesão
ao tratamento

14:20 – 15:10 h
Bioética: Indústria da

doença.

15:10 – 15:30 h
15:30 – 16:20 h
16:20 – 17:10 h
17:10 – 18:00 h
18:00 – 18:50 h

3ª
Semana/Horário

Segunda-feira – 04/04
Terça-Feira –

05/04
Quarta-feira – 06/04 Quinta-feira – 07/04

Sexta-feira –
08/04

07:30 – 08:20 h Nome do Submódulo
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Tema08:20 – 09:10 h
09:10 – 09:30 h

09:30 – 10:20 h

Psicologia médica:
assistência a família
em psico-oncologia

10:20 – 11:10 h
Sociologia da saúde:

condicionantes
socioculturais do
processo saúde-

doença: Como opera
a Cultura -  parte 2.
Fórum de discussão

11:10 – 12:00 h

12:00 – 13:30 h

13:30 – 14:20 h

Psicologia médica:
assistência a família em

psico-oncologia

14:20 – 15:10 h
Bioética: Bioética na

Atenção Básica.

15:10 – 15:30 h
15:30 – 16:20 h
16:20 – 17:10 h
17:10 – 18:00 h
18:00 – 18:50 h

4ª
Semana/Horário

Segunda-feira – 11/04
Terça-Feira –

12/04
Quarta-feira – 13/04 Quinta-feira – 14/04

Sexta-feira –
15/04

07:30 – 08:20 h Nome do Submódulo
Tema

FERIADO

08:20 – 09:10 h
09:10 – 09:30 h
09:30 – 10:20 h Psicologia Médica:

Cuidados Paliativos10:20 – 11:10 h
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11:10 – 12:00 h

Sociologia e
Antropologia

Médicas: Sociologia
da saúde:

condicionantes
socioeconômicos do

processo saúde-
doença: Contexto

familiar. 
12:00 – 13:30 h

13:30 – 14:20 h
Psicologia Médica:
Cuidados Paliativos

14:20 – 15:10 h

Bioética: Testamento
vital.

Eutanásia/Ortotanásia/
Distanásia.

15:10 – 15:30 h
15:30 – 16:20 h
16:20 – 17:10 h
17:10 – 18:00 h
18:00 – 18:50 h

5ª
Semana/Horário

Segunda-feira – 18/04
Terça-Feira –

19/04
Quarta-feira – 20/04 Quinta-feira – 21/04

Sexta-feira –
22/04

07:30 – 08:20 h Nome do Submódulo
Tema

FERIADO
08:20 – 09:10 h
09:10 – 09:30 h

09:30 – 10:20 h

Psicologia Médica:

Transtornos
alimentares
(POSSÍVEL

CONVIDADO)

10:20 – 11:10 h Sociologia e
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Antropologia
Médicas: Sociologia

da saúde:
condicionantes

socioculturais do
processo saúde –

doença -
Adoecimento

crônico. 

11:10 – 12:00 h

12:00 – 13:30 h

13:30 – 14:20 h
Psicologia Médica:
Cuidados Paliativos

14:20 – 15:10 h Bioética: Telemedicina.

15:10 – 15:30 h
15:30 – 16:20 h
16:20 – 17:10 h
17:10 – 18:00 h
18:00 – 18:50 h

6ª
Semana/Horário

Segunda-feira – 25/04
Terça-Feira –

26/04
Quarta-feira – 27/04 Quinta-feira – 28/04

Sexta-feira –
29/04

07:30 – 08:20 h Nome do Submódulo
Tema08:20 – 09:10 h

09:10 – 09:30 h

09:30 – 10:20 h

Psicologia Médica:
Luto não

reconhecido

10:20 – 11:10 h Sociologia e
Antropologia Médicas:

Sociologia da saúde:
Condicionantes

culturais do processo
saúde-doença:

envelhecimento e
morte. 

11:10 – 12:00 h

12:00 – 13:30 h
13:30 – 14:20 h Psicologia Médica:.

Luto não reconhecido
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14:20 – 15:10 h
Bioética: Cuidados

paliativos.

15:10 – 15:30 h
15:30 – 16:20 h
16:20 – 17:10 h
17:10 – 18:00 h
18:00 – 18:50 h

7ª
Semana/Horário

Segunda-feira – 02/05
Terça-Feira –

03/05
Quarta-feira – 04/05 Quinta-feira – 05/05

Sexta-feira –
06/05

07:30 – 08:20 h Nome do Submódulo
Tema08:20 – 09:10 h

09:10 – 09:30 h

09:30 – 10:20 h

Psicologia Médica: 

Luto não reconhecido

10:20 – 11:10 h
Sociologia e

Antropologia Médicas:
Sociologia da saúde:

condicionantes
socioeconômicos do

processo saúde-
doença: desigualdades
étnicas e saúde.  Fórum

de discussões. 

11:10 – 12:00 h

12:00 – 13:30 h

13:30 – 14:20 h
Psicologia Médica: 

Luto não reconhecido

14:20 – 15:10 h
Bioética:

Responsabilidade
Médica e Hospitalar.

15:10 – 15:30 h
15:30 – 16:20 h
16:20 – 17:10 h
17:10 – 18:00 h
18:00 – 18:50 h
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8ª
Semana/Horário

Segunda-feira – 09/05
Terça-Feira –

10/05
Quarta-feira – 11/05 Quinta-feira – 12/05

Sexta-feira –
13/05

07:30 – 08:20 h Nome do Submódulo
Tema08:20 – 09:10 h

09:10 – 09:30 h

09:30 – 10:20 h
Psicologia Médica: 

Luto não reconhecido

10:20 – 11:10 h Sociologia e
Antropologia Médicas:

Sociologia da saúde:
condicionantes

socioeconômicos do
processo saúde-

doença: desigualdades
étnicas e saúde.  Fórum

de discussões. 

11:10 – 12:00 h

12:00 – 13:30 h

13:30 – 14:20 h

Psicologia Médica: 

Psicossomática

14:20 – 15:10 h
Bioética: Reprodução

assistida.

15:10 – 15:30 h
15:30 – 16:20 h
16:20 – 17:10 h
17:10 – 18:00 h
18:00 – 18:50 h

9ª Segunda-feira – 16/05 Terça-Feira – Quarta-feira – 18/05 Quinta-feira – 19/05 Sexta-feira –



Plano de Ensino do Módulo  HUMANIDADES IICurso de Medicina | UFJ

Semana/Horário 17/05 20/05
07:30 – 08:20 h Nome do Submódulo

Tema08:20 – 09:10 h
09:10 – 09:30 h

09:30 – 10:20 h
Psicologia Médica:.

Climatério

10:20 – 11:10 h
Sociologia e

Antropologia
Médicas: 1a.

Avaliação Modular
N1 

11:10 – 12:00 h

12:00 – 13:30 h

13:30 – 14:20 h
Psicologia Médica:.

Climatério

14:20 – 15:10 h

Bioética: Políticas de
controle da natalidade e

aborto

15:10 – 15:30 h
15:30 – 16:20 h
16:20 – 17:10 h
17:10 – 18:00 h
18:00 – 18:50 h

10ª
Semana/Horário

Segunda-feira – 23/05
Terça-Feira –

24/05
Quarta-feira – 25/05 Quinta-feira – 26/05

Sexta-feira –
27/05

07:30 – 08:20 h Nome do Submódulo
Tema08:20 – 09:10 h

09:10 – 09:30 h

09:30 – 10:20 h

Psicologia Médica:
Atendimento a
pessoas com

lgbtqia+  

10:20 – 11:10 h
 Sociologia e
Antropologia

Médicas: Sociologia
da saúde:

condicionantes
socioeconômicos

do processo saúde-
doença:

11:10 – 12:00 h
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desigualdades de
gênero e saúde,

Fórum de discussão
e a atividade  para

12:00 – 13:30 h

13:30 – 14:20 h

Psicologia Médica:
Atendimento a pessoas
com lgbtqia+ (POSSÍVEL

CONVIDADO)

14:20 – 15:10 h

Bioética:
Aconselhamento

genético e pesquisa de
células tronco.

15:10 – 15:30 h
15:30 – 16:20 h
16:20 – 17:10 h
17:10 – 18:00 h
18:00 – 18:50 h

11ª
Semana/Horário

Segunda-feira – 30/05
Terça-Feira –

31/05
Quarta-feira – 01/06 Quinta-feira – 02/06

Sexta-feira –
03/06

07:30 – 08:20 h Nome do Submódulo
Tema

FERIADO

08:20 – 09:10 h
09:10 – 09:30 h

09:30 – 10:20 h
Psicologia Médica:
Psicologia da dor

10:20 – 11:10 h Sociologia e
Antropologia Médicas:
A DOR, o indivíduo e a

cultura.
11:10 – 12:00 h

12:00 – 13:30 h

13:30 – 14:20 h
Psicologia médica II–

atividades
complementares 
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14:20 – 15:10 h

Bioética II – atividades
complementares: Alta

Médica, Evasão
Hospitalar e Segurança
do Paciente (atividade

online – SIGAA).
15:10 – 15:30 h
15:30 – 16:20 h
16:20 – 17:10 h
17:10 – 18:00 h
18:00 – 18:50 h

12ª
Semana/Horário

Segunda-feira – 06/06
Terça-Feira –

07/06
Quarta-feira – 08/06 Quinta-feira – 09/06

Sexta-feira –
10/06

07:30 – 08:20 h Nome do Submódulo
Tema08:20 – 09:10 h

09:10 – 09:30 h

09:30 – 10:20 h

Psicologia Médica:
Atendimento a

pessoas com HIV e
AIDS (POSSÍVEL
CONVIDADO)

10:20 – 11:10 h
Sociologia e

Antropologia
Médicas: Sociologia

da saúde:
condicionantes

socioeconômicos do
processo saúde-

doença:
desigualdades de
gênero e saúde.

Seminários, Fórum
de discussão

11:10 – 12:00 h

12:00 – 13:30 h
13:30 – 14:20 h Psicologia Médica:

Psicologia da dor
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14:20 – 15:10 h

Bioética: Questões
éticas sobre o vírus HIV

e SIDA/AIDS.

15:10 – 15:30 h
15:30 – 16:20 h
16:20 – 17:10 h
17:10 – 18:00 h
18:00 – 18:50 h

13ª
Semana/Horário

Segunda-feira – 13/06
Terça-Feira –

14/06
Quarta-feira – 15/06 Quinta-feira – 16/06

Sexta-feira –
17/06

07:30 – 08:20 h Nome do Submódulo
Tema08:20 – 09:10 h

09:10 – 09:30 h

09:30 – 10:20 h

Psicologia Médica:
Aspectos emocionais

do transplante de
órgãos

10:20 – 11:10 h
Sociologia e

Antropologia
Médicas:

Antropologia da
saúde:  Cultura,

saúde e doença –
relação doente-

médico e distância
social. Fórum de

discussão..

11:10 – 12:00 h

12:00 – 13:30 h

13:30 – 14:20 h

Psicologia Médica:
Aspectos emocionais

do transplante de
órgãos

14:20 – 15:10 h
Bioética: Transplante e

doações de órgãos.

15:10 – 15:30 h
15:30 – 16:20 h
16:20 – 17:10 h
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17:10 – 18:00 h
18:00 – 18:50 h

14ª
Semana/Horário

Segunda-feira – 20/06
Terça-Feira –

21/06
Quarta-feira – 22/06 Quinta-feira – 23/06

Sexta-feira –
24/06

07:30 – 08:20 h Nome do Submódulo
Tema08:20 – 09:10 h

09:10 – 09:30 h

09:30 – 10:20 h
Parentalidade e

adoção 

10:20 – 11:10 h

Cultura, saúde e
doença – Cultura,

saúde e doença – O
medicamento como

mercadoria
simbólica

11:10 – 12:00 h

12:00 – 13:30 h

13:30 – 14:20 h

Parentalidade e adoção
(POSSÍVEL

CONVIDADO)

14:20 – 15:10 h

Bioética: Uso de drogas
ilícitas em tratamentos

médicos.

15:10 – 15:30 h
15:30 – 16:20 h
16:20 – 17:10 h
17:10 – 18:00 h
18:00 – 18:50 h

15ª
Semana/Horário

Segunda-feira – 27/06
Terça-Feira –

28/06
Quarta-feira – 29/06 Quinta-feira – 30/06

Sexta-feira –
01/07

07:30 – 08:20 h Nome do Submódulo
Tema08:20 – 09:10 h

09:10 – 09:30 h
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09:30 – 10:20 h
Psicologia Médica:

Psicossomática 
10:20 – 11:10 h Sociologia e

Antropologia
Médicas:  relação
doente-médico e

distância
social.Fórum de

discussão. Atividade
para fixação de

conteúdo.

11:10 – 12:00 h

12:00 – 13:30 h

13:30 – 14:20 h
Psicologia Médica:

Agressividade 

14:20 – 15:10 h
Judicialização da

medicina
15:10 – 15:30 h
15:30 – 16:20 h
16:20 – 17:10 h
17:10 – 18:00 h
18:00 – 18:50 h

16ª
Semana/Horário

Segunda-feira – 04/07
Terça-Feira –

05/07
Quarta-feira – 06/07 Quinta-feira – 07/07

Sexta-feira –
08/07

07:30 – 08:20 h Nome do Submódulo
Tema08:20 – 09:10 h

09:10 – 09:30 h

09:30 – 10:20 h
Psicologia

Médica:Religiosidad
e/Espiritualidade

10:20 – 11:10 h
Sociologia e

Antropologia
Médicas: Cultura,
saúde e doença:

Saúde, interações
sociais e relações de

poder na prática
médica. Fórum de

discussões. 

11:10 – 12:00 h

12:00 – 13:30 h
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13:30 – 14:20 h
Psicologia

Médica:Religiosidade/E
spiritualidade

14:20 – 15:10 h
Fiscalização de

dispositivos e implantes

15:10 – 15:30 h
15:30 – 16:20 h
16:20 – 17:10 h
17:10 – 18:00 h
18:00 – 18:50 h

17ª
Semana/Horário

Segunda-feira – 11/07
Terça-Feira –

12/07
Quarta-feira – 13/07 Quinta-feira – 14/07

Sexta-feira –
15/07

07:30 – 08:20 h Nome do Submódulo
Tema08:20 – 09:10 h

09:10 – 09:30 h

09:30 – 10:20 h
Psicologia Médica:

atividade
complementar.

10:20 – 11:10 h Sociologia e
Antropologia

Médicas:
AVALIAÇÃO
MODULAR

11:10 – 12:00 h

12:00 – 13:30 h

13:30 – 14:20 h
Psicologia

Médica:Religiosidade/E
spiritualidade

14:20 – 15:10 h

Bioética: Encerramento
e fechamento do

submódulo.

15:10 – 15:30 h
15:30 – 16:20 h
16:20 – 17:10 h
17:10 – 18:00 h
18:00 – 18:50 h

18ª
Semana/Horário

Segunda-feira – 18/07
Terça-Feira –

19/07
Quarta-feira – 20/07 Quinta-feira – 21/07

Sexta-feira –
22/07
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07:30 – 08:20 h Nome do Submódulo
Tema08:20 – 09:10 h

09:10 – 09:30 h

09:30 – 10:20 h

Psicologia Médica:
Encerramento e
fechamento do

submódulo.
10:20 – 11:10 h Sociologia e

Antropologia
Médicas: Segunda

chamada.
Encerramento e
fechamento do

módulo.

11:10 – 12:00 h

12:00 – 13:30 h

13:30 – 14:20 h
Psicologia médica:
Segunda chamada.

14:20 – 15:10 h
Bioética: Segunda

chamada.

15:10 – 15:30 h
15:30 – 16:20 h
16:20 – 17:10 h
17:10 – 18:00 h
18:00 – 18:50 h



Plano de Ensino do Módulo  HUMANIDADES IICurso de Medicina | UFJ

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
Psicologia Médica II

SEMANA 1
Apresentação do Plano de Aula. Contrato didático. Divisão de temas e grupos.
Doenças crônicas: comunicação e adesão ao tratamento - 
Discutir a importância da comunicação na adesão ao tratamento

SEMANA 2
Doenças crônicas: comunicação e adesão ao tratamento - 
Discutir a importância da comunicação na adesão ao tratamento

SEMANA 3
Psico-oncologia
Conhecer os aspectos emocionais envolvidos no tratamento oncológico

SEMANA 4
Cuidados Paliativos
Conhecer os aspectos emocionais envolvidos nos Cuidados Paliativos

SEMANA 5
Transtornos alimentares (possível convidado)
Conhecer os aspectos emocionais envolvidos nos transtornos alimentares

SEMANA 6
Luto não reconhecido
Discutir os processos de luto não reconhecido

SEMANA 7
Luto não reconhecido
Discutir os processos de luto não reconhecido

SEMANA 8 
Psicossomática (possível convidado)
Discutir e compreender  os aspectos emocionais envolvidos nas doenças psicossomáticas

SEMANA 9 
Climatério
Compreender o impacto do climatério na saúde da mulher

SEMANA 10
Atendimento a pessoas lgbtqia+ (possível convidado)
Discutir a atenção biopsicossocial e interdisciplinar a pessoas lgbtqia+

SEMANA 11
Atividades complementares

Psicologia da dor

Conhecer o impacto da dor no cotidiano do paciente e compreender o papel da avaliação psicológica do paciente com dor.

SEMANA 12
Psicologia da dor
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Conhecer o impacto da dor no cotidiano do paciente e compreender o papel da avaliação psicológica do paciente com dor.

Atendimento a pessoas com HIV e AIDS (possível convidado)

Compreender as questões psicossomáticas envolvidas no HIV e AIDS

SEMANA 13
Aspectos emocionais no transplante de órgãos

Compreender os processos psicológicos implicados na doação de órãos

SEMANA 14
Parentalidade e Adoção (possível convidado)
Compreender aspectos psicológicos envolvidos no processo de adoção

SEMANA 15
Aspectos emocionais no transplante de órgãos
Compreender os processos psicológicos implicados na doação de órãos

SEMANA 16
Agressividade
Conhecer as formas de agressividade e identificar os tipos de manejo de comportamento agressivo ou agitado. 

SEMANA 17
Religiosidade/Espiritualidade
Compreender aspectos psicológicos envolvidos na relação entre espiritualidade e saúde

SEMANA 18
Religiosidade/Espiritualidade
Compreender aspectos psicológicos envolvidos na relação entre espiritualidade e saúde
Segunda chamada.

Encerramento e fechamento do módulo.



Plano de Ensino do Módulo  HUMANIDADES IICurso de Medicina | UFJ

Bioética II
SEMANA 1

Apresentação do submódulo; Código de Ética do Estudante de Medicina.
Estabelecer disciplina acerca da deontologia e diceologia dos estudantes de medicina; reconhecer a limitação dos atos dos estudantes; construir conhecimentos sobre responsabilidade, compromisso e
humanidade. Reforçar os fundamentos sobre os quais são edificadas as estruturas que guiam condutas. Permitir a cada indivíduo desenvolver relações baseadas em virtudes, sempre com foco em
reflexões e atitudes que gerem o bem. Estabelecer conjuntos de normas éticas que formam a consciência do futuro profissional e norteiam sua evolução.

SEMANA 2
Indústria da doença.
Analisar  criticamente preceitos  de “inovação”  e fiscalização da produção de insumos e medicamentos.  Acompanhara  a  evolução comercial  da profissão.  Estabelecer  parâmetros  objetivos que
demonstrem conflito de interesse, tanto na produção de tratamento, quanto na manutenção de condutas. Avaliar a real necessidade de se estabelecer tantos produtos novos todos os anos e entender
os possíveis efeitos adversos dessas circunstâncias.

SEMANA 3
Bioética na Atenção Básica.
Definir planos de trabalho e conduta profissional em cada setor (UBS e Hospital) a ser realizado pelo mesmo profissional. Entender as diferentes necessidades de cada setor e estabelecer as melhores
condutas de comportamento profissional individual e em equipe.

SEMANA 4
Testamento vital. Eutanásia/Ortotanásia/Distanásia.
Avaliar a extensão do real conhecimento dos discentes e orientar condutas profissionais adequadas e legais. Contextualizar as diferenças entre ortotanásia e Distanásia. Compreender princípios 
fundamentais da Bioética, como autonomia, beneficência, não-maleficência e justiça. Entender o papel profissional diante do sofrimento intratável.

SEMANA 5
Bioética II
Telemedicina.
Acompanhar a evolução tecnológica e estabelecer limites éticos à prática profissional  à distância. Avaliar benefícios e prejuízos que podem advir das modernas práticas profissionais.  Preparar
alternativas ao funcionamento inadequado, se houver.

SEMANA 6
Cuidados paliativos.
Identificar os principais conflitos entre paciente em cuidados de fim de vida, familiares e equipe de saúde sob a ótica da ética principialista. Avaliar possíveis fragilidades no processo de educação e
comunicação, e na relação entre equipe, enfermo e familiares.  Compreender as diferenças entre necessidades e futilidades.

SEMANA 7
Responsabilidade Médica e Hospitalar.
Fornecer elementos epistemológicos e contingenciais para situar e discutir, no âmbito da medicina, a questão da responsabilidade médica. Examinar o contexto das exigências do discurso científico e
das práticas clínicas e cirúrgicas atuais. Entender a importância da escuta clínica nas práticas médicas como balizador para pensar a responsabilidade médica e a dimensão do cuidado em uma
perspectiva que não se restrinja à prática diagnóstica. Compreender a formação e as necessidades de um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).

SEMANA 8
Reprodução assistida.
Entender  as  regulamentações  e  políticas públicas  em reprodução assistida  para os  mais  diversos  tipos  de casais  (soroconcordantes,  homoafetivos  etc).  Entender  a  “barriga  de aluguel  e  suas
repercussões jurídicas e afetivas. Entendimento do consentimento livremente esclarecido na reprodução assistida. Avaliar os avanços genéticos e políticas de anonimato.

Políticas de controle da natalidade e aborto.
Compreender aspectos éticos do Aborto Legal (permitido), suas situações e evolução histórica. Discutir a descriminalização do aborto e entender as causas de tantos procedimentos clandestinos e as
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consequências graves do procedimento.

SEMANA 10
Aconselhamento genético e pesquisa de células tronco.
Entender dilemas e problemas éticos relacionados à necessidade de reprodução humana e suas possíveis consequências desfavoráveis ao paciente (prole) e à ascendência. Determinar diferenças e
similaridades de opinião sobre estas questões, entre futuros profissionais. Analisar a diversidade de opiniões quanto aos temas abordados. Entender que o oferecimento de serviços genéticos à
população deve aumentar e que as leis que regem o aborto devem ser modificadas.

SEMANA 11
Alta Médica, Evasão Hospitalar e Segurança do Paciente ( atividade complementar online - SIGAA)

SEMANA 12
Questões éticas sobre o vírus HIV e SIDA/AIDS.
Buscar o entendimento nas relações trabalhistas entre funcionários portadores do HIV e as atividades que serão exercidas. Orientar a remoção de preconceitos durante o acolhimento e atendimento
médico aos pacientes com HIV.

SEMANA 13
Transplante e doação de órgãos.

Entender a fila de pacientes a receberem órgãos. Buscar o entendimento legal e ético das doações inter-vivos e post-mortem. As necessidades de um serviço nacional unificado.
SEMANA 14

Uso de drogas ilícitas em tratamentos médicos.
Analisar o discurso médico sobre a utilização de derivados da maconha, opióides e outras drogas ilícitas nas pesquisas e em potenciais procedimentos terapêuticos. Compreender as concepções sobre
o uso em contexto Bioético. Analisar a produção do conhecimento científico, a discussão ética e a veiculação dessas informações para a sociedade.

SEMANA 15
Judicialização  da  Medicina.
Abordar o histórico, a intervenção e a interpretação da justiça ao intervir no Sistema Único de Saúde para torná-lo mais efetivo. Tais procedimentos têm consequências eficientes? A quem atingem?
Buscar a compreensão das bases para intervenção no sistema, suas deficiências e a garantia constitucional dos serviços de saúde. Entender a complexidade das ações.

SEMANA 16
Fiscalização de dispositivos e implantes
A tecnologia a serviço da medicina tem limites éticos. Compreender os conflitos éticos de interesse na industrialização de materiais, insumos, equipamentos e medicamentos. O papel da ANVISA e do
FDA. Ineficiência protegida interessa à medicina e ao paciente?

SEMANA 17
Encerramento e fechamento do submódulo.

SEMANA 18
Segunda chamada.
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Sociologia e Antropologia Médicas

SEMANA 1
Sociologia da saúde: condicionantes socioeconômicos do processo saúde/doença. 
Compreender  saúde e doença como processos sociais

SEMANA 2
Sociologia da saúde: condicionantes socioculturais do processo saúde-doença: Como opera a Cultura
Compreender o conceito de cultura e suas implicações sobre a saúde de indivíduos e grupos.  

SEMANA 3
Sociologia da saúde: condicionantes socioculturais do processo saúde-doença: Como opera a Cultura -  parte 2 - Cultura Somática. Fórum de discussão
Compreender os fenômenos socioeconômicos e culturais que influem nas condições de vida e nos hábitos das populações e entender sua influência sobre a saúde dos indivíduos. 

SEMANA 4
Sociologia da saúde: condicionantes socioeconômicos do processo saúde-doença: Contexto familiar. 
Compreender os fenômenos sociais que influem nas condições de vida e nos hábitos das populações e entender a influência da família sobre a saúde/cuidado dos indivíduos. 

SEMANA 5
Sociologia da saúde: condicionantes socioculturais do processo saúde – doença - Adoecimento crônico. 
Compreender a influência de fatores culturais (estilos de vida e valores) sobre a maneira como os indivíduos experienciam o adoecimento crônico e suas implicações cotidianas. 

SEMANA 6
Sociologia e Antropologia Médicas: Sociologia da saúde: Condicionantes culturais do processo saúde-doença: envelhecimento e morte. 
Compreender o fenômeno social do envelhecimento e suas origens históricas. 

SEMANA 7
Condicionantes socioeconômicos do processo saúde-doença: desigualdades étnicas e saúde. Fórum de discussões.
Compreender Influência das desigualdades raciais e  do racismo  sobre a saúde dos indivíduos e populações.

SEMANA 8 
Condicionantes socioeconômicos do processo saúde-doença: desigualdades étnicas e saúde. Fórum de discussões.
Compreender Influência das desigualdades raciais e  do racismo  sobre a saúde dos indivíduos e populações.

SEMANA 9 
Avaliação Modular N1 (18/05)

SEMANA 10
Sociologia da saúde: 
condicionantes socioeconômicos do processo saúde-doença: desigualdades de gênero e saúde. 
Compreender as relações sociais de gênero e como elas influem nas condições de vida na saúde dos indivíduos. 

SEMANA 11
Antropologia da saúde: condicionantes socioculturais do processo saúde-doença- A DOR, o indivíduo e a cultura. 
Compreender a influência do contexto sociocultural na expressão e manifestação da dor. 

SEMANA 12
Sociologia da saúde: condicionantes socioeconômicos do processo saúde-doença: desigualdades de gênero e saúde. Seminários, 
Compreender as relações sociais de gênero e como elas influem nas condições de vida na saúde dos indivíduos. 

SEMANA 13
Antropologia da saúde:  
Cultura, saúde e doença – relação doente-médico e distância social. Fórum de discussão.
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Identificar e entender os mecanismos culturais e sociais que estruturam as relações entre médicos e pacientes de diferentes estratos sociais e suas implicações para o cuidado 
SEMANA 14

Cultura, saúde e doença –O medicamento como mercadoria simbólica
Identificar e compreender a influência da medicalização e da mercantilização dos fármacos sobre a saúde dos indivíduos

SEMANA 15
Cultura, saúde e doença –  relação doente-médico e distância social. Fórum de discussão. 
Identificar e entender os mecanismos culturais e sociais que estruturam as relações entre médicos e pacientes de diferentes estratos sociais e suas implicações para o cuidado

SEMANA 16
Cultura, saúde e doença: 
Saúde, interações sociais e relações de poder na prática médica. Fórum de discussões. 
Identificar e entender os mecanismos de funcionamento, transmissão e mudança cultural e sua influência sobre a saúde dos grupos sociais e do grupo de profissionais médicos. 

SEMANA 17
AVALIAÇÃO MODULAR N2 (13/07)

SEMANA 18
Segunda chamada.
Encerramento e fechamento do módulo.


