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Prezado (a) discente 

O presente plano de ensino foi cuidadosamente planejado pelos professores do Módulo Saúde da Mulher e 
Criança II. Aqui vocês encontrarão informações sobre as atividades do módulo, e o cronograma das atividades 
teóricas e práticas, que serão desenvolvidas no decorrer do semestre letivo; e as metodologias de ensino-
aprendizagem e sistema de avaliação 

 

I.  IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Acadêmica: Unidade Acadêmica Especial Ciências da Saúde – Universidade Federal de Jataí 

Curso: Medicina 

MÓDULO: SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA II.  

OBSTETRÍCIA/ PEDIATRIA II/ SAÚDE, CASO INTEGRADOR DE PATOLOGIA 

Carga horária semestral: 160 hs Teórica: 120 h Prática: 40h 

Semestre/ano: 1º semestre/2020 Turma/turno: Única/integral/ 8º período 

Professores: 

Aparecida de Lourdes Carvalho 

Eduardo Benetti 

Leonardo Dias Carrijo 

Juliete Teresinha Silva Assis – Coordenadora do Módulo 

Roberto Fabiano Cintra Farias 

  

II. Ementa Módulo  

Semiologia da gestante e puérpera: anamnese, exame clínico, hipótese diagnóstica e exames complementares. Assistência 

ao parto e puerpério. Patologias obstétricas mais frequentes, seus aspectos epidemiológicos, fisiopatológicos, diagnósticos 

e terapêuticos. Assistência Pré-natal. Programas governamentais de promoção à saúde da gestante e da criança.  

Semiologia pediátrica e neonatal. Patologias mais frequentes em Pediatria, diagnósticos diferenciais e tratamentos. 

 

III Objetivos Gerais 

• Conscientizar o aluno do papel desempenhado na Saúde da Criança e da Mulher na formação do médico 

generalista. 

• Evidenciar a importância da profilaxia da gravidez de alto risco e da assistência pré-natal para o nascimento de 

crianças saudáveis. 

• Desenvolver capacidade de atendimento ao recem nascido no alojamento conjunto e no seguimento ambulatorial 

até a adolescência para formação de adultos saudáveis. 

• Desenvolver habilidade para realizar atendimento em pediatria e obstetrícia, reconhecer as principais patologias 

vivenciadas nos ambulatórios e maternidade 

IV Objetivos específicos: Ao final do curso os alunos sejam capazes de: 

• Identificar os principais sinais e sintomas de gravidez 

• Descrever os fundamentos básicos da Assistência Pré-Natal 

• Estar apto para diagnosticar um trabalho de parto 

• Enumerar as causas principais da morbimortalidade materna e perinatal 

• Diagnosticar a gravidez de alto risco, traçando os princípios básicos de sua profilaxia e tratamento 

• Indicar contracepção segura que melhor se adapte às condições do casal 

• Desempenhar suas funções eticamente e de forma humanizada 

• Realizar a semiologia clínica do recém-nascido 

• Diagnosticar o recém-nascido como sendo normal, avaliando o crescimento, estado nutricional e desenvolvimento 

• Prestar assistência ao recém nascido na unidade obstétrica e no alojamento conjunto 

• Orientar a mãe quanto aos cuidados básicos de higiene, vacinação, alimentação e segurança, do recém-nascido, 

da criança e adolescente 



	

	

• Reconhecer as doenças neonatais mais prevalentes e realizar medidas profiláticas e terapêuticas 

• Aprender a realizar o raciocínio clínico e ser capaz de levantar os diversos diagnósticos diferenciais possíveis a cada 

queixa em cada idade. 

• Abordar, diagnosticar e tomar as devidas condutas em relação às principais patologias em pediatria vivenciadas na 

prática clínica ambulatorial e nas unidades de urgência e emergência. 

 

 

 

V - CRONOGRAMA DAS AULAS TEÓRICAS – SAÚDE DA MULHER 

DIA E HORÁRIO: Terça feira, das 7:30 às 10:20, presenciais 

	

seman
a 

Dia Temas/Objetivos de aprendizagem Professor 

1 22/03 Introdução à Obstetrícia. Fecundação, placentação. 

• Invasão trofoblástica e correlações clínicas 

• Placenta 

• Circulações materna e fetal 

Juliete 

2 29/03 Estática fetal e pelvimetria, contratilidade uterina, mecanismo do parto. 

Partograma 

• Relações bacia e feto 

• A contratilidade uterina 

• Partograma 

Leonardo 

3 05/04 Repercussões da gravidez no organismo materno 

• Distinguir sinais e sintomas fisiológicos e patológicos 

• Reconhecer principais alterações nos sistemas 

• Conhecer repercussões sistémicas desencadeadas pelas 

modificações gravídicas 

• Sinais de presunção, probabilidade e certeza de gravidez 

Roberto 

4 12/04 Semiologia obstétrica: anamnese e exame físico. Assistência pré-natal 

 

• Anamnese, exame físico e exames laboratoriais 

 

 

• Consulta inicial e de retorno 

• Principais queixas durante o ciclo gravídico puerperal 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cadernos_atencao_b asi 

ca_32_prenatal.pdf 

Juliete 



	

	

5 19/04 Assistência clínica ao parto 

 

• As fases clínicas do Trabalho de parto 

• Fatores de risco para indicação de cesariana 

• Complicações materna e perinatal da cesariana 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diretrizes_nacionais_ ass 

istencia_parto_normal.pdf 

Juliete 

6 26/04 Sofrimento fetal agudo. Perfil biofísico fetal. 

 

• Identificação do sofrimento fetal agudo, fatores de risco • 

Conduta frente ao sofrimento fetal agudo 

Leonardo 



	

	

 

7 03/0
5 

Sangramento da I metade da gravidez. Abortamento e abortamento de 

repetição. Aspectos éticos da interrupção da gravidez. 

• Saber conceituar e classificar os tipos de abortamento 

• identificar etiologias e traçar condutas para cada situação  

• Conhecer os aspectos éticos da interrupção da gravidez: 

• aborto legal, interrupção da gravidez por estupro, aborto 

terapêutico, aborto por anomalia fetal. Considerações do CFM e 

Conselho Tutelar. 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_tecnico_ges tac 

ao_alto_risco.pdf 

Roberto 

08 10/0
5 

Gravidez ectópica e doença trofoblástica gestacional. CASO 

INTEGRADOR DE PATOLOGIA 

 

• Fisiopatologia e epidemiologia, diagnóstico e 

tratamento da gravidez ectópica 

• Fisiologia e classificação da neoplasia trofoblástica 

gestacional 

• Diagnóstico e tratamento da neoplasia trofoblástica 

gestacional 

https://www.febrasgo.org.br/media/k2/attachments/FeminaZ01Z 

Roberto e 
Aparecida 

09 17/0
5 

I Avaliação do submódulo/Obstetrícia  

10 24/0
5 

Sangramento da II metade da gravidez - DPP, PP, acretismo placentário. 

Rotura uterina 

 

• Descolamento prematuro de placenta: fisiopatologia, quadro 

clínico, exames de imagem e conduta assistencial 

• Placenta prévia e acretismo placentário: fisiopatologia, 

classificação, quadro clínico e exames de imagem, conduta 

assistencial 

• Rotura uterina: fatores predisponentes, quadro clínico e conduta 

 

http://www2.ebserh.gov.br/documents/215335/4407336/Protocol o+ 

Sindromes+Hemorragicas+da+2%C2%AA+Metade+da+Gestaca 

o.p df/eaa995e7-6c6b-4b28-b89c-1f495fe44bfe 

Juliete 

11 31/0
5 

Aniversário de Jataí  



	

	

12 07/0
6 

Diabetes gestacional. Doenças do trato urinário 

 

• Fatores de risco do Diabetes gestacional e infecções do trato 

urinário. 

Leonardo 



	

	

 

  • Diagnóstico e tratamento DMG e IU na gravidez 
 

13 14/0
6 

 Trabalho de parto prematuro. Amniorrexe prematura. Pós datismo e 

gestação prolongada 

 

• Conhecer os principais sinais e sintomas de um trabalho de 

parto prematuro 

• Classificar e conduzir com destreza as situações de trabalho de 

parto prematuro. 

• Aprender a diagnosticar e conduzir as situações de 

Amniorrexe prematura. 

• Saber identificar e conduzir Pós-datismo e Gestação 

Prolongada. 

Roberto 

14 21/0
6 

Hipertensão gestacional 

 

• O impacto da Hipertensão no ciclo gravídico puerperal • 

Classificação das síndromes hipertensivas 

• Prevenção primária e secundária da hipertensão na gravidez 

• Diagnóstico, exames laboratoriais 

• Vigilância fetal e tratamento na pré eclâmpsia grave 

https://www.febrasgo.org.br/media/k2/attachments/12- 

PRE_ECLAyMPSIA.pdf 

Juliete 

15 28/0
6 

Restrição de crescimento e óbito fetal. Sofrimento fetal crônico 

 

• Conceito e classificação da RCF 

• Diagnóstico e conduta da RCF 

• Diagnóstico e conduta no sofrimento fetal crônico 

Juliete 

16 05/0
7 

Puerpério normal e patológico. Hemorragia pós-parto 

 

• Diagnóstico diferencial entre puerpério normal e 

patológico 

• Prevenção e conduta nas hemorragias pós-parto 

• Trombofilias, tromboembolismo e doenças hepáticas na gravidez 

• Fisiopatologia das doenças tromboembólicas na gravidez 

• Profilaxia, diagnóstico e tratamento 

• Principais doenças hepáticas na gravidez, diagnóstico e 

tratamento 

http://conitec.gov.br/images/Consultas/Relatorios/2019/Relatorio 

Leonardo  



	

	

_Trombofilia_gestacional.pdf http://files.bvs.br/upload/S/0100-

7254/2015/v43n5/a5319.pdf 

17 12/0
7 

Infecções congênitas, malformação fetal. Transmissão vertical HIV e sífilis 

• Diagnóstico e conduta frentes as principais infecções 

congênitas 

• Orientar e conduzir pacientes com HIV e Sífilis no que diz 

Roberto 



	

	

 

  
respeito à transmissão materno-fetal 

https://www.febrasgo.org.br/media/k2/attachments/02- 

INFECCOyES_NO_CICLO_GRAVIDO_PUERPERAL. 

pdf 

 

18 19/0
7 

II Avaliação modular/Obstetrícia Juliete 

 

PLANILHA AULAS PRÁTICAS OBSTETRÍCIA 

Grupos 

 

1 2 3 4 

Alan Carlos 

Aline Aparecida 

Alinne Maria 

Ana Clara Santos 

Bárbara Cortez 

Bruna Salvador 

Carlos Henrique 

Daniel Brito 

Diego Marques 

Eduardo Fernandes 

Fernando Eugênio 

Gabriel Silva 

Geovanna 

Irena 

Jaqueline 

Jhonatan 

5 6 7  

Júlia Lisboa 

Juliana Nascimento 

Kamilla Ferreira 

Leandra de Jesus 

Luana Oliveira 

Marcela Lemes 

Márcio Tarciano 

Maria de Sousa 

Nara Alves 

Rafael Macedo 

Ronaldo Rogério 

Thaisla Mendes 

 

 

Cronograma aulas práticas/18 semanas 

Dia 23/03: Aula introdutória com toda a turma: Cartão da gestante. Anamnese e consulta de retorno. Exame físico geral e 

obstétrico 

Local: Laboratórios de Habilidades do curso de Medicina 

 

Dia/prof Juliete Leonardo Roberto Dia/prof Juliete Leonardo Roberto 

23/03 1, 2 e 3 4 e 5 6 e 7     

30/03 1 2 3 25/05 4 5 6 

06/04 4 5 6 01/06 7 1 2 

13/04 7 1 2 08/06 3 4 5 

20/04 3 4 5 15/06 6 7 1 

27/04 6 7 1 22/06 2 3 4 

04/05 2 3 4 29/06 5 6 7 

11/05 5 6 7 06/07 1 2 3 

18/05 1 2 3 13/07 4 5 6 



	

	

 

Dia 20/07: Aula em UBS com o grupo 7, professora Juliete 

 

Este roteiro poderá ser modificado de acordo com os cenários da Secretaria Municipal de Saúde, e com a disponibilidade 

de professor/residente MFC 

 

Sugestões de temas para atividades práticas: 

• Exames complementares em Obstetrícia 

• Cartão da gestante (detalhar preenchimento, principalmente as curvas) 

• Estática fetal e toque (treinamento em manequim/posição fetal) 

• Mecanismo de parto e toque (treinamento em manequim/dilatação, altura fetal) 

• Papeleta obstétrica, partograma 

• Distócia de ombro e fórcipes de alívio, demonstração em manequim  

• Apresentação pélvica 

• Discussão de casos clínicos 

 
 
VI – TEMAS DE AULAS DA SAÚDE DA CRIANÇA – PEDIATRIA 
 
Semana Data Tema Objetivos 

1 21/03 Meu filho está 

com febre 

 

• Saber os principais diagnósticos diferenciais em cada fase 

da infância 

• Conhecer as principais técnicas propedêuticas e como 

utilizá-las 

• Doenças exantemáticas: diagnóstico e tratamento 

• Dengue, Zika e Chikungunya: diagnóstico e tratamento 

2 28/03 Meu filho está 

com dor de 

garganta 

• Saber os principais diagnósticos diferenciais em cada fase 

da infância 

• Conhecer as principais técnicas propedêuticas e como 

utilizá-las 

• Amigdalites: causas e tratamento 

• Laringites: causas e tratamento 

• Febre reumática: diagnóstico e tratamento 

3 04/04 Meu filho tem dor 

nas pernas 

● Saber quais os principais diagnósticos diferenciais em cada fase 

da infância. 

● Conhecer as técnicas propedêuticas e quando usá-las 

● Artrites na infância e adolescência: diagnóstico e tratamento 

● Osteocondrites: diagnóstico e tratamento 

● Hemoglobinopatias: diagnóstico e tratamento 

● Tumores ósseos: diagnóstico e tratamento 
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4 11/04 Meu filho tosse ● Saber quais os principais diagnósticos diferenciais em cada fase 

da infância. 

● Conhecer as técnicas propedêuticas e quando usá-las. 

● Sinusite e rinite: diagnóstico e tratamento 

● Coqueluche: diagnóstico e tratamento 

● Doença do Refluxo Gastroesofágico: diagnóstico e tratamento 

5 18/04 Meu filho está 

cansado 

● Saber quais os principais diagnósticos diferenciais em cada fase 

da infância. 

● Conhecer as técnicas propedêuticas e quando usá-las. 

● Pneumonia: diagnóstico e tratamento 

● Asma: diagnóstico e tratamento 

● Bronquiolite: diagnóstico e tratamento 

 

6 25/04 Meu filho não 

come 

● Saber quais os principais diagnósticos diferenciais em cada fase 

da infância. 

● Conhecer as técnicas propedêuticas e quando usá-las. 

● Anemias carenciais: causas, diagnóstico e tratamento 

● Carências nutricionais: causas, diagnóstico e tratamento 

● Parasitoses intestinais: diagnóstico e tratamento 

7 02/05 Meu filho tem dor 

na barriga 

● Saber quais os principais diagnósticos diferenciais em cada fase 

da infância. 

● Conhecer as técnicas propedêuticas e quando usá-las. 

● Adenite Mesentérica: causas, diagnóstico e tratamento 

● Abdome agudo na infância: causas, diagnóstico e tratamento 

●  Diarreias: causas, diagnóstico e tratamento 

8 09/05 Meu filho tem a 

barriga grande 

● Saber quais os principais diagnósticos diferenciais em cada fase 

da infância. 

● Conhecer as técnicas propedêuticas e quando usá-las. 

● Tumores sólidos: diagnóstico e tratamento 

● Linfomas: diagnóstico e tratamento 

● Leishmaniose: diagnóstico e tratamento 

9 16/05 I Avaliação do 
submódulo 

. 

10 23/05 Meu neto está 

pálido 

● Saber quais os principais diagnósticos diferenciais em cada fase 

da infância. 

● Conhecer as técnicas propedêuticas e quando usá-las. 

● Leucemias: diagnóstico e tratamento 

● Lúpus: diagnóstico e tratamento 

● Hepatites na infância: diagnóstico e tratamento 

11 30/05 A urina do meu 

filho está 

vermelha 

● Saber quais os principais diagnósticos diferenciais em cada fase 

da infância. 

● Conhecer as técnicas propedêuticas e quando usá-las. 

● Hematúria em pediatria: causas, diagnóstico e tratamento 

● Glomerulonefrite Difusa Aguda causas, diagnóstico e tratamento 

● Púrpura: diagnóstico e tratamento 

● Infecção urinária: diagnóstico e tratamento 
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12 06/06 Meu filho é o mais 

baixo entre os 

coleguinhas dele 

● Saber quais os principais diagnósticos diferenciais em cada fase 

da infância. 

● Conhecer as técnicas propedêuticas e quando usá-las. 

● Cardiopatias Congênitas: diagnóstico e tratamento. 

● Doença celíaca: diagnóstico e tratamento. 

● Síndromes de Turner, Down e Klinefelter: diagnóstico e tratamento. 

13 13/06 Meu filho 

desmaiou 

● Saber quais os principais diagnósticos diferenciais em cada fase 

da infância. 

● Conhecer as técnicas propedêuticas e quando usá-las. 

● Crise convulsiva: diagnóstico e tratamento 

● Diabetes tipo 1: diagnóstico e tratamento 

● Intoxicação Aguda Exógena: diagnóstico e tratamento 

● Tumores e infecções do Sistema Nervoso Central: diagnóstico e 

tratamento 

14 20/06 Meu filho está 

inchado 

● Saber quais os principais diagnósticos diferenciais em cada fase 

da infância. 

● Conhecer as técnicas propedêuticas e quando usá-las 

● Síndrome Nefrótica: diagnóstico e tratamento. 

● Síndrome de Cushing: diagnóstico e tratamento. 

● Caxumba: diagnóstico e tratamento. 

15 27/06 Meu filho tem 

caroço no 

pescoço 

● Saber quais os principais diagnósticos diferenciais em cada fase 

da infância. 

● Conhecer as técnicas propedêuticas e quando usá-las 

● Resquícios embriológicos: diagnóstico e tratamento. 

● Síndromes “Mono-like”: diagnóstico e tratamento. 

● Abscesso: diagnóstico e tratamento. 

16 04/07 Meu filho tem a 

pele manchada 

● Saber quais os principais diagnósticos diferenciais em cada fase 

da infância. 

● Conhecer as técnicas propedêuticas e quando usá-las 

● Alergias e Dermatites: diagnóstico e tratamento. 

● Pitiríase alba e Pitiríase versicolor: diagnóstico e tratamento. 

17 11/07 Meu filho tem 

diarreia 

• Saber quais os principais diagnósticos diferenciais. 

• Conhecer as técnicas propedêuticas e quando usá-las. 

• Diarreia persistente: causas e tratamento. 

    Desidratação: diagnóstico e tratamento 

18 18/07  II Avaliação do 
submódulo 

 

 

Datas	 das	 aulas	 práticas:	 24/03,	 31/03,	 07/04,	 14/04,	 28/04,	 05/05,	 12/05,	 19/05,	 26/05,	 02/06,	
09/06,	23/06,	30/06,	07/07.	Horário:	17:10	às	18:40hs	
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VII - Metodologia: As atividades serão realizadas presencialmente, no Câmpus Jatobá, prédio do 
curso de medicina; e nos cenários da Secretaria Municipal de Saúde e Hospital Estadual de Jataí 

§ Team Based Learning (TBL); 

§ Aula expositiva dialogada; 

§ Práticas de atendimento e discussões de Casos clínicos nas Unidades Básicas de Saúde e 

Enfermaria do Hospital das Clinicas de Jataí 

§ Estudo de artigos 

§ Seminários 

§ Portfólio 

§ Tempestade cerebral/mapa conceitual 

 

 

 VIII – AVALIAÇÕES: Avaliação formativa será realizada de maneira contínua e cumulativa. Debates em 

fóruns, estudo de casos, exercícios, trabalhos individuais ou compartilhados, questionários, relatórios, 

projetos e estudos dirigidos, testes e pós testes serão considerados como metodologias de avaliação 

N1: (AV1 X 0,8) 

N2: (OSCE) X 0,2 + (AV2 X 0,6) – passível de mudança, aguardar reunião do NDE 

AV1: Avaliação Modular 1 

AV2: Avaliação Modular 2 

ASM: Avaliação do Submódulo 

NF: Nota final 

 

NF: (N1 + N2)/2 + (ASM Pediatria + ASM Obstetrícia) 

Atenção:  

- Nas avaliações de N1 e N2 poderão ser incluídas questões referentes a patologias Obstétricas e Pediátricas 

discutidas no Caso Integrador. 

- As datas das provas modulares poderão ser alteradas diante situações inesperadas 

 

Avaliação do Submódulo (ASM) Obstetrícia: 
•  1 ponto: Avaliação formativa: alunos serão avaliados durante as aulas práticas de maneira contínua, 

onde serão observados assiduidade, pontualidade, relação estudante paciente, estudante professor, 

e aspectos éticos. TBL poderá ser também utilizado como metodologia de avaliação 

Avaliações do Submódulo (ASM) Pediatria:  
• Atividades práticas nos ambulatórios e alojamento conjunto (1,0 ponto). A nota será elaborada 

a partir de instrumento de avaliação, que será apresentado aos alunos. Os alunos serão avaliados 

em todas as atividades práticas pelo seu respectivo professor orientador. Será realizada média 

aritmética entre as notas dos 2 médicos orientadores. Serão aplicados pré e pós testes em sala de 

aula. As datas serão previamente comunicadas aos alunos. Será realizado média aritmética entre as 

notas  

 

• A nota final para aprovação no módulo é 6,0 (seis) pontos. 
 

• Os critérios referentes às avaliações, segunda chamada, revisão de notas e frequência 
deverão ser observados conforme resolução CEPEC N⁰ 1557, que aprova o Regulamento Geral 
dos Cursos de Graduação da Universidade Federal de Goiás, de 1⁰de Dezembro de 2017. 
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IX. Local de divulgação dos resultados das avaliações 
• Sala de aula; 

• E-mail da turma; 

• SIGAA. 

 

X. Bibliografia básica e complementar 
Bibliografia Básica 

1-DE REZENDE, J. ; MONTENEGRO,C.A.B. Rezende – Obstetrícia Fundamental. 13ₐ ed. São Paulo: Editora 

Guanabara Koogan, 2016 

2-KLIEGMAN, R.M.; BEHRMAN, R. E.; GEME, J. S.; STANTON, B. F.; SCHOR, N.F. Tratado de Pediatria. 

2 Vols. 19a.ed/20ªed. Rio de Janeiro: Editora Elsevier Brasil, 2013/2017.  

3-CAMPOS JUNIOR, D.; BURNS, D. A. R.; LOPEZ, F. A. Tratado de Pediatria- Sociedade Brasileira de 
Pediatria. 3ªed/4ªed. Barueri: Editora Manole, 2014/2017.  

Bibliografia complementar 

1- Atenção ao Pré-natal de baixo risco. Normas e Manuais técnicos Cadernos de Atenção Básica, n⁰ 32.Min. 

da Saúde. 2012 

2 – Gestação de alto risco. Manual técnico do Ministério de Saúde. 5 edição. 2012 

3-FREIRE LMS. Diagnóstico diferencial em pediatria. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 

4- MURAHOVSCHI, J. Pediatria: diagnóstico + tratamento. 7. ed. São Paulo: Ed Sarvier, 2013 

5- LEÃO, E; et al. Pediatria ambulatorial. 5. ed. Belo Horizonte: Ed Coopmed, 2013. 

6- FERREIRA, JP; ET al. Pediatria: diagnóstico e tratamento. 1. ed. Porto Alegre: Ed Artmed, 2005. 

7- Sociedade Brasileira de Pediatria. Manual Prático de Atendimento em Consultório e Ambulatório de 
Pediatria. Departamento de pediatria ambulatorial. 2006 

8-BRASIL. MS. Atenção à saúde do recém-nascido: guia para os profissionais de saúde / 2011. 4v. 
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ANEXO 

 

	

																																										                       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,	Seção	III,	Art.	81);	
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.	O	ideal	é	manter	o	microfone	desligado	para	evitar	interferências,	ligando	apenas	em	caso	de	interação	ou	
perguntas	durante	as	aulas	digitais;	
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. Docentes	 e	 discentes	 deverão	 ter	 postura	 adequada	 de	 vestimentas	 e	 vocabulário,	 devendo-se	 sempre	
preservar	a	boa	relação	e	hierarquia	entre	docente	e	discente;	
9. 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;	
10. Alterações	de	datas	e	horários	de	aulas	e	atividades	dentro	do	horário	do	Módulo	poderão	ser	feitas	sem	a	
necessidade	de	anuência	dos	discentes;	
11. 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;	
12. 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;	
13. Os	horários	de	quando	não	houver	o	Módulo	Atividade	Integradora	poderão	ser	utilizados	para	reposição	de	
aulas/atividades	deste	Módulo;	
14. As	 aulas	 realizadas	 de	 forma	 integrada	 podem	 ter	 seu	 horário	 reduzido	 ou	 estendido,	 conforme	 tema	 e	
necessidade	dos	docentes;	
15. Todos	os	discentes	assinarão	o	Termo	de	Aceitação	deste	Plano	de	Ensino.	
16. Demais	 orientações	 estão	 disponíveis	 na	 Instrução	 Normativa	 02/2020	
(https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/388/o/Instru%C3%A7%C3%A3o_Normativa_02-_2020.pdf).	
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