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Memória Reunião Firminópolis, 28/11/ 2016. 

Pauta: Avaliação do ano de 2016 e Planejamento de 2017. 
 
1-Apresentação: 
 
Fala do Mauro: Diretor do Campus: 
Retrospecto do campus; diretrizes e boas vindas 
Fala do Lawrence: Apresentação e boas vindas 
 
1.1- Avaliação: 
 
Medicina:  
Alunos- Álvaro relatou que o estágio foi bem proveitoso, vivenciou bem a prática; 
Davidson- começou na 2a semana, disse que o local de atuação tem duas salas, 
ressaltou que o estágio cumpre bem os requisitos da saúde da família, a ponto de 
mudar seu planejamento e considerar a saúde da família como especialidade 
para seu futuro profissional; 
Luana- fez destaque do quão gostou do estágio, ressalta que proporciona 
autonomia, muita liberdade e boa condução dos trabalhos; ainda ressaltou que é 
uma oportunidade de vivenciar a realidade do interior do estado de Goiás; 
Preceptor Paulo- médico recente na cidade e preceptor, fala do perfil de atuar 
com o estudante, reforçou que proporciona autonomia para o estudante, mas 
sempre com supervisão, tem uma avaliação global muito boa, relatou que às 
vezes teve alguns poucos problemas de horário; 
Preceptor Domingos- fez uma avaliação global muito boa, relata que trabalha 
dando autonomia para o estudante; no final discute-se um caso clínico para 
fechar multiprofissionalmente e destaca que tem diálogo muito favorável; 
Preceptora Gabriela- diz que não teve problemas e que essa relação leva a um 
aprendizado conjunto e mútuo; 
Prof. Alexandre- diz que quer ver os relatos e avaliação, relatou que o Prof. 
Sandro não pode vir, mas que disse que está tudo ok; fez breve explicação sobre 
a concentração dos estudantes aqui em Firminópolis e São Luiz e que deu certo; 
relatou que com a nova diretrizes curriculares da medicina será preciso 
aumentar a carga horária em medicina da família; questionou se está 
funcionando os casos e as fichas de avaliação; em resposta, o preceptor Paulo 
relatou que as fichas foram feitas com o preceptor anterior,  mas fez um relato 
dos casos mais comuns que ocorrem explicando algumas condutas terapêuticas; 
Gabriela reforça o que o Paulo falou, ou seja, na prática, em certas situações, é 
diferente do que se aprende na Faculdade e que não teve problemas com as 
fichas de avaliação; Domingos relatou a avaliação progressiva do estudante e que 
vai melhorando até o final do estágio; 
Profa. Barbara questionou sobre quais os momentos se vê a integração; Os 
preceptores perceberam que no estudo de caso observa-se a integração; Samara 
nutricionista- pergunta se é passado para os estudantes da medicina que é 
obrigatório o estudo de caso; Prof Alexandre- responde que deveria ser passado 
sim pelo Prof. Orientador; 



O estudante Davidson ficou sabendo do caso clínico pelos os outros alunos e 
depois o preceptor repassou, e não pelo professor orientador; 
Os estudantes falaram que há interação entre eles, mas os estudantes de 
medicina não estão orientados para isso; o estudo de caso deveria ser na 3a 
semana, ora acordado, mas os alunos modificaram o que não foi proveitoso; 
Profa. Bárbara relatou que o estudo de caso seria somente um momento para 
integração, mas que outros momentos deveriam ocorrer; Alguns relataram 
experiências integradoras como curso de gestantes, tabagismo...; Profa Ida 
relatou que há outros momentos para integrar como o planejamento, e que esses 
momentos são importantes; Profa.Bárbara complementa que tem que pensar o 
que eles podem fazer juntos; Profa, Ida ainda reforça a importância do 
acompanhamento do caso; em seguida discutiram e relataram que o paciente 
não é abandonado, e que os alunos da medicina ficaram muito envolvidos; Profa. 
Bárbara resume os passos do caso clínico para acordar o fazer do estudo de caso, 
de forma a dar continuidade a esse instrumento e atividade. 
 
Enfermagem·  
A estudante Tainara relatou que foi uma experiência diferente e boa; Tauane- 
ressaltou que está gostando muito do estágio e que tem boa relação com a 
preceptoria; 
Portela preceptor- relatou que já está a 6 anos e que a cada ano é diferente, 
ressaltou que dá liberdade aos estudantes e que os alunos que passam por 
Goiânia primeiro já chegam mais completos; 
Fabiana preceptora- reforçou que o estudante que tem a experiência em Goiânia 
primeiro já vem mais independente e que é mais tranqüilo; relatou alguns 
problemas com as estudantes que vieram de Catalão, mas contornado; 
Graciele preceptora- relatou que foi um bom trabalho, os estudantes tem boa 
iniciativa e bom conhecimento,  diz que o NASF ajudou na integração, relatou que 
o estudo de caso abriu as possibilidades com a nutrição e que conseguiu 
observar mais a importância da nutrição. Destacou sentir uma pequena diferença 
das estudantes de catalão, como por ex. não querer ir a algumas atividades, mas 
com insistência iam. O preceptor Portela diz que não teve problemas nesse 
sentido. 
Preceptor João- ressaltou que proporciona autonomia aos estudantes, que o 
estágio ocorreu muito bem e que os estudantes estão bem preparados. 
Preceptora Leidiane- relatou muitos pontos positivos como a autonomia e a 
integração entre os cursos. Não teve problema com os estudantes de catalão. 
Profa. Bárbara relatou que a disciplina vem correndo bem, com poucas 
intercorrências e poucos questionamentos. Teve alguns problemas com as 
estudantes de catalão, mas conseguiu evoluir bem. Ressaltou que o que mais 
pode melhorar é a integração entre os cursos. 
 
 Odontologia-  
 
Estudante Raisa- relatou que a experiência foi bastante interessante, que é uma 
oportunidade única, pois tem contato com paciente, sente que é um espaço 
acolhedor, que as unidades de saúde possuem muitos materiais (insumos) e que 
percebeu que a estratégia de saúde da família funciona aqui; 



Larissa- pontuou que foi uma experiência de 1 semana (estágio em andamento), 
mas muito proveitosa, percebeu que o serviço de urgência da Faculdade de 
Odontologia apesar de bom, não proporciona contato com diversas situações que 
podem aparecer no dia a dia. 
Relatou que a carga horária das disciplinas de Saúde coletiva da Faculdade de 
Odontologia é pesada e que muitos acabam não vendo a importância; e que após 
Firminópolis/São Luiz mudou seus próprios conceitos, pois viu a importância da 
saúde da família e o quão a odontologia humanizada é importante; ressaltou 
também que os materiais (insumos) são muito variados e fartos;  
Emanuele- Disse que aprendeu muito, que teve contatos com casos difíceis, 
acrescentando muito para ela; percebeu que o cuidado com o ser humano é bem 
ressaltado aqui em Firminópolis/São Luiz; ressaltou também que a disciplina de 
Saúde coletiva é muito forte na teoria e gestão, mas um pouco distante da prática 
da Odontologia na estratégia da saúde da família. 
 
Preceptores-  
Luciano- relatou que esse ano foi muito melhor que o ano passado, poucas 
intercorrências, mas teve problema nas divisões das turmas (turmas com 10 e 
outras com 4); 
Marcos- disse que só percebe qualidades, sem problemas.  Relatou que a 
Odontologia tem muito a parte da promoção de saúde.  Os estudantes estão bem 
formados. O contato do paciente é imprescindível. 
 
Nutrição- 
 
Estudantes 
Gabriela- relatou que foi oportunidade ímpar em estagiar no NASF, gostou muito 
e que se sentiu privilegiada, pois conseguiu vivenciar a prática. Participou de 
vários programas e se envolveu bastante com a população e ressaltou a 
importância do trabalho integrado com os outros cursos; 
Naiara- disse que a educação em saúde é efetiva, que foi muito boa a experiência 
e que está sendo muito proveitoso o estágio. É uma realidade que não tinha 
vivenciado; 
Isadora- relatou que em Firminópolis/São Luiz é sempre tudo que sempre 
sonhou, era tudo que precisava. Que percebeu que o SUS funciona, se espelha 
bastante nos preceptores pelo trabalho que fazem junto com a comunidade. 
Relatou experiência na sala de espera em que de forma autônoma começaram a 
falar sobre prevenção .... “foi muito aprendizado, muito feliz com estágio”. O 
serviço é de qualidade, crescimento com a atuação com outras áreas. Destacou 
que o estágio é muito completo. 
Preceptores 

Samara- Relatou que está em uma unidade que faz ações multidisciplinares- 
saúde compartilhada e que foi muito bom. O NASF é que faz essa ação (saúde 
compartilhada) uma vez ao mês. O estágio foi muito bom. Ficou temerosa por vir 
3 estudantes, mas que deu muito certo. Fica muito feliz, pois os alunos estão 
querendo vir. Destacou que o estagio como todo é ótimo;  
Adriana- Destacou que os pontos positivos foram mais ressaltados esse ano. Mas 
que existem particularidades. Foi muito bom o estágio ter passado para 6 



semanas.  O aprendizado é mutuo. Sugere ver a possibilidade de conhecer o 
PNAE. 
 
Profas. Ida e Maria Luiza 
 
Relataram as mudanças desse ano. Os estudantes ficaram somente em 
Firminópolis, concentrados na área escolar. Já no segundo semestre ficou só em 
São Luiz . O estágio ocorreu no NASF e acabou dificultando a integração entre os 
cursos. Relataram o contentamento da evolução do estágio com planejamento 
mais afinado. Ressaltaram que na avaliação dos estudantes houve muitos elogios 
aos preceptores.  
  
2-Planejamento: 
 
Prof. Lawrence pediu para discutirem dois pontos: 
2.1-Cronograma 2017 
Prof. Lawrence coloca a questão do calendário da UFG. Profa Ida coloca a 
particularidade dos ciclos da Nutrição; Medicina começa em janeiro; a 
enfermagem e odontologia entram no terceiro grupo da medicina- inicio: 27 de 
fevereiro; as férias ficaram programadas para segunda quinzena de julho, de 17 a 
30. A Medicina acordou que fará a cobrança da participação dos estudantes na 
reunião inicial com os professores orientadores e os estudantes dos demais 
cursos.  
 
2.2- planejamento do caso clínico entre os cursos. 
4 fases- identificação, visita, discussão/ apresentação e implementação. 
Deve-se deixar fixo a discussão e apresentação na 3a semana e implementação na 
4a semana. 
Em seguida, foi feita reunião de cada curso com os respectivos preceptores. 


