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I DADOS GERAIS DO CURSO  

1.1 Denominação do curso: Curso de Medicina. 

1.2 Periodicidade: semestral. 

1.3 Carga horária: 7.210 horas. 

1.4 Modalidade do curso: bacharelado. 

1.5 Modalidade de ensino: presencial. 

1.6 Vagas: 120 anuais. 

1.7 Tempo de integralização: Mínima: 12 semestres 

                                             Máxima: 24 semestres. 

1.8 Ato de criação do curso: portaria n. 1.080, de 31 de maio de 2019. 

 

II HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO 

A história da FACIMPA, tem seu início no ano de 2008, com o processo de 

implantação, em Marabá, implicando em retorno de vulto para a região. A participação 

efetiva dos recursos humanos do Curso projetava possibilitar a ampliação das ações 

de saúde, elevar o nível da assistência prestada e será decisiva para contemplar a 

atenção ampliada à parcela significativa da população, em especial ao seguimento 

mais significativo da comunidade.  

Para a efetivação do processo de implantação, foram promovidas articulações 

junto à Secretaria Municipal de Saúde de Marabá e ao Consórcio Inter-regional de 

Saúde. A aceitação a uma faculdade de medicina na cidade foi em todos os setores 

ligados à saúde, a acolhida à implantação de um curso de graduação em Medicina na 

cidade de Marabá foi de grande apoio, face às necessidades e carências regionais.  

A FACIMPA definiu, desde seu início, que sua finalidade, a de atuar no campo 

das ciências da saúde com a oferta do curso de medicina. A Faculdade se propõe, 
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ainda, a participar, permanentemente, da construção/reconstrução do conhecimento, 

a promover a formação dos alunos, a estabelecer vínculos com a realidade 

contemporânea, em particular com a loco-regional, e a lidar com a dissolução 

permanente das fronteiras das inovações científicas e tecnológicas. 

O processo de implantação da FACIMPA teve início com a aquisição do terreno 

onde teve início a construção do campus da FACIMPA onde hoje está localizada a 

sede. A infraestrutura básica, proposta para atender o primeiro ano do curso de 

medicina, foi terminada em 2008 e contava com: 04 salas de aula, 04 laboratórios 

específicos, biblioteca, sala de informática, auditório, dependências administrativas e 

outras.  

Em 3 de abril de 2008 foi protocolado o pedido de credenciamento da IES 

através do processo número 200802254 e a autorização do curso de Medicina sob o 

número 200802298, este vinculado ao credenciamento. 

A partir destes protocolos foi realizada a primeira avaliação in loco, tendo como 

ato regulatório o credenciamento e seu código de avaliação o N⁰ 59704, sendo a visita 

realizada no período de 9 de agosto de 2009 a 13 de agosto de 2009. Através do 

instrumento a época foi realizada a avaliação tendo como conceito final a nota 4.  

No ano seguinte, foi realizado no período de 25 de agosto de 2010 a 28 de 

agosto de 2010 a avaliação in loco do ato regulatório de Autorização de Curso 

Medicina Vinculada ao Credenciamento, tendo como código o N⁰ 61204. Através do 

instrumento a época foi realizada a avaliação tendo como conceito final a nota 3.   

Com efeito, a Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior 

(SERES) impugnou o parecer da comissão de avaliação in loco, considerando a 

divergência entre os pareceres da comissão de avaliação do Inep (satisfatório) e do 

CNS (insatisfatório), de forma que o processo foi encaminhado à Comissão Técnica 

de Acompanhamento da Avaliação (CTAA), que, em 28 de janeiro de 2011, emitiu 

parecer mantendo o Conceito de Curso 3 (três), a despeito de ajustes mínimos no 

parecer da comissão de avaliação in loco. Em consequência, no dia 16 de março de 

2012, a SERES abriu uma nova fase processual, denominada “tramitação 

extraordinária”, reencaminhando o processo ao CNS, para um novo parecer, o qual 

reiterou o juízo insatisfatório sobre o pedido de autorização, em 24 de abril de 2012. 
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 Em 1º de fevereiro de 2013, foi editada a Portaria Normativa MEC nº 2, que, 

em seu artigo 4º, dispõe que: Art. 4º O pedido de autorização do curso de medicina 

deverá atender, cumulativamente, os seguintes requisitos: I – conceito de curso (CC) 

igual ou maior que quatro, sendo que todas as dimensões deverão ter conceito igual 

ou maior que três; e II – parecer favorável do Conselho Nacional de Saúde – CNS. 

Transcorrido o fluxo processual, no dia 31 de julho de 2013, a SERES encaminhou o 

processo regulatório de credenciamento institucional ao Conselho Nacional de 

Educação (CNE), para deliberação da Câmara de Educação Superior (CES), 

manifestando-se pelo indeferimento do pleito.  

Em momento anterior, mais exatamente no dia 20 de março de 2013, a SERES 

exarou a Portaria nº 133/2013, indeferindo o pedido de autorização do curso de 

Medicina, bacharelado, solicitado pela FACIMPA. Em consequência, em 7 de maio de 

2013, o Instituto Paraense de Educação e Cultura Ltda. (IPEC), mantenedora da 

FACIMPA, protocolizou, tempestivamente, junto ao CNE, recurso administrativo 

contra a supramencionada portaria. No tocante ao processo regulatório de 

credenciamento institucional da FACIMPA, em 7 de dezembro de 2016, o Conselheiro 

Francisco César de Sá Barreto, relator da matéria, votou pelo arquivamento do 

processo, por perda de objeto. Esse voto foi acolhido pela CES, à unanimidade. 

 Tal arquivamento foi realizado no sistema e-MEC em 5 de maio de 2017. 

Consta dos autos que, em 10 de outubro de 2017, este Relator do recurso em análise 

instaurou diligência direcionada à SERES, solicitando que o processo fosse 

encaminhado ao Inep com a recomendação de nova avaliação in loco, observando-

se, para tanto, as normas aplicáveis à espécie. A referida diligência foi encaminhada 

à SERES no dia 13 de julho de 2018, por intermédio do Ofício nº 

262/2018/CES/SAO/CNE/CNE-MEC. Em resposta à diligência instaurada, a SERES, 

em 19 de julho de 2018, por meio da Nota Técnica nº 

78/2018/CGCIES/DIREG/SERES/SERES, considerou não haver amparo normativo 

para o acolhimento do pleito em questão. Nesse interim, o Conselheiro Francisco 

César de Sá Barreto solicitou à SERES o desarquivamento do processo de 

credenciamento da FACIMPA, por meio do Ofício nº 377/2018/CES/SAO/CNE/CNE-
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MEC, de 11 de outubro de 2018, propondo a junção a estes autos, sugerindo relatoria 

única a cargo do Conselheiro José Loureiro Lopes. 

No dia 13 de março de 2019 em reunião no Conselho Nacional de Educação, 

tendo como o e-MEC Nº: 200802254 e PROCESSO Nº: 23001.000130/2013-61, foi 

apreciado o parecer 200/2019 do conselheiro José Loureiro Lopes, tendo o seu voto 

favorável ao credenciamento da Faculdade de Ciências Médicas do Pará (FACIMPA).  

Em seguido todos os conselheiros deram os seus votos, sendo a decisão por 

unanimidade do CNE a aprovação do referido voto. 

 

III CONTEXTUALIZAÇÃO E JUSTIFICATIVA  

3.1 O Estado do Pará 

O Estado do Pará fica situado na região Norte do Brasil, é o segundo maior 

estado do país em extensão territorial. Seus limites são com o estado do Amapá a 

norte, Roraima a noroeste, Amazonas a oeste, Mato Grosso a sul, Tocantins a 

sudeste, Maranhão a leste; além do Suriname e Guiana ao extremo norte.  É dividido 

em 144 municípios e sua capital é Belém. De acordo com a Fundação Nacional do 

Índio - FUNAI, o estado reúne 31 etnias indígenas distribuídas em 298 povoações, 

totalizando mais de 27 mil índios. O quadro 1 apresenta características gerais do 

estado do Pará. 

O quadro a seguir apresenta características gerais do estado do Pará: 

 

Área: 1.247.954,320 

População: 1 492 745 habitantes, segundo estimativa do IBGE em 2020. 

Número de munícipios: 144 

Clima: equatorial úmido 

Temperatura média anual: 26,8ºC 

Vegetação: caracterizada por mangues no litoral, campos na ilha de Marajó, cerrado ao sul 

e floresta Amazônica. 

Sigla do Estado: PA 
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Capital: Belém 

Região do IBGE: Norte 

Gentílico dos nascidos no Estado do Pará: Paraense. 

Densidade demográfica: 6,70 hab/km² 

Taxa de natalidade: 17,50% 

Taxa de mortalidade infantil: 15,68% 

Taxa de analfabetismo total:  8,8% 

Fonte: IBGE, 2018 - 2020. 

 

A bacia hidrográfica do estado abrange área de 1.253.164 km², sendo 

1.049.903 km² pertencentes à bacia Amazônica e 169.003 km² pertencentes à bacia 

do Tocantins. É formada por mais de 20 mil quilômetros de rios como o Amazonas, 

que corta o estado no sentido oeste/leste e deságua num grande delta marajoara, ou 

os rios Tocantins e Guamá que formam bacias independentes. 

O Pará possui uma população estimada de 8.513.497 habitantes, distribuídos 

em uma área territorial de 1 247 955 238 km². Os municípios mais importantes para a 

economia do estado são, Altamira, Ananindeua, Barcarena, Belém, Canaã dos 

Carajás, Castanhal, Itaituba, Marabá, Paragominas, Parauapebas, Redenção, 

Salinópolis, Tucuruí e Santarém. 

Os estados brasileiros são formados por subdivisões criadas pelo IBGE 

chamadas de regiões geográficas intermediárias, que congregam municípios com 

características similares, tais como geográficas e socioeconômicas. As regiões 

geográficas intermediárias correspondem a uma revisão das antigas mesorregiões, 

que estavam em vigor desde a divisão de 1989. As regiões geográficas imediatas, por 

sua vez, substituíram as microrregiões. Essa subdivisão é usada para fins estatísticos, 

não constituindo uma entidade política ou administrativa. 

Oficialmente, o estado do Pará é dividido em sete regiões intermediarias: 

• Região Geográfica Intermediária de Castanhal; 

• Região Geográfica Intermediária de Belém 

• Região Geográfica Intermediária de Marabá; 

• Região Geográfica Intermediária de Redenção; 
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• Região Geográfica Intermediária de Santarém; 

• Região Geográfica Intermediária de Altamira; 

• Região Geográfica Intermediária de Breves. 

A economia é baseada no extrativismo mineral (ferro, cobre, bauxita, 

manganês, ouro, níquel, estanho, calcário), vegetal (madeira), na agricultura 

(mandioca, açaí, abacaxi, cacau, pimenta-do-reino, coco, banana, soja e outros), 

pecuária, indústria e no turismo. 

 

3.2 Instituições de Ensino Superior e mercado de trabalho médico no Pará 

Há demasiadas instituições de ensino superior no estado. Seis delas são de 

caráter público: Universidade Federal do Pará (UFPA), Universidade Federal do Oeste 

do Pará (UFOPA), Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (UNIFESSPA), 

Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), Universidade do Estado do Pará 

(UEPA) e Instituto Federal do Pará (IFPA). Entre as principais instituições de ensino 

superior no Pará, de caráter privado, destacam-se a Universidade da Amazônia 

(UNAMA), o Centro Universitário do Pará (CESUPA), a Faculdade Integrada Brasil 

Amazônia (FIBRA), o Instituto Luterano de Ensino Superior de Santarém, o Centro de 

Ensino Superior do Pará e as Faculdades Integradas do Tapajós (FIT). 

 

3.3 Dados de Saúde do Pará 

De acordo com dados de 2009, fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística, existiam, no estado, 2 742 estabelecimentos hospitalares, com 13 720 

leitos. Destes estabelecimentos hospitalares, 2 057 eram públicos, sendo 1 932 de 

caráter municipais, 54 de caráter estadual e 71 de caráter federal. 685 

estabelecimentos eram privados, sendo 631 com fins lucrativos e 54 sem fins 

lucrativos. 271 unidades de saúde eram especializadas, com internação total, e 2 312 

unidades eram providas de atendimento ambulatorial. No mesmo ano, registrou-se 

que apenas 47,03% da população paraense tinha acesso à rede de água, enquanto 

57,8% tinha acesso à rede de esgoto sanitário. Ainda em 2009, foi verificado que o 

https://docs.google.com/document/d/1ZeEM5HXgzH-ttHy4nrstHtMfjCXrBrjHavVz8XU5dvc/edit?ts=598cb29a#heading=h.4d34og8
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estado tinha um total de 552,5 leitos hospitalares por habitante e, em 2005, registrou-

se 7,1 médicos para cada grupo de 10 mil habitantes. 

O perfil de morbidade da população paraense é caracterizado pela crescente 

prevalência e incidência das doenças crônicas não transmissíveis, pela persistência 

de doenças transmissíveis que já poderiam ter sido eliminadas – coexistindo com as 

transmissíveis classificadas como emergentes e reemergentes – bem como pela alta 

carga de acidentes e violências. Podemos destacar algumas doenças como a 

tuberculose, Hanseníase, HIV, dengue, leishmaniose, hepatites virais, meningites, 

etc. 

 

3.4 O município de Marabá 

Marabá fica localizado no sudeste do estado do Pará, Região Norte do país. É 

o município sede da Região Metropolitana de Marabá, estando situado a cerca de 500 

quilômetros ao sul da capital do estado. Sua localização tem, por referência, o ponto 

de encontro entre dois grandes rios, Tocantins e Itacaiúnas, formando uma espécie 

de "y" no seio da cidade vista de cima. A sede municipal é formada basicamente por 

seis núcleos urbanos interligados por rodovias. 

Marabá desenvolveu-se muito rapidamente, tornando-se um município com 

forte vocação industrial, agrícola e comercial. É o quarto mais populoso do Pará, com 

283 542 habitantes, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE/2020), e com o 3º maior produto interno bruto (PIB) do estado em 2017, com 

8,5 bilhões de reais. O seu Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é 0,668, 

considerado médio pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD/2010). Sua renda per capita em 2017 era de 31.650,18 reais. É o principal 

centro socioeconômico do sudeste paraense e um dos municípios mais dinâmicos do 

Brasil. 

Marabá tem, como característica, sua grande miscigenação de pessoas e 

culturas, que faz jus ao significado popular do seu nome: "filho da mistura". 

O clima é tropical semiúmido com temperatura média compensada anual em 

torno dos 27 ºC, baixas amplitudes térmicas e índice pluviométrico elevado. 
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Segundo dados de 2010, Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-

M) de Marabá era considerado médio pelo Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD). 

No que tange à educação profissional e superior, o município conta cerca de 

30 unidades de ensino, um número relativamente alto, se comparado aos municípios 

que não são capitais na região Norte do Brasil. As universidades públicas mantêm 7 

campus e polos no município, com destaque para a Universidade Federal do Sul e 

Sudeste do Pará, a Universidade do Estado do Pará e o Instituto Federal do Pará (este 

último com vias de tornar-se o Instituto Federal do Sul e Sudeste do Pará). Com este 

perfil, Marabá é considerada a primeira localidade do interior da Amazônia com perfil 

de "polo/cidade universitária". 

Segundo dados do IBGE/2009, Marabá possui 61 estabelecimentos de saúde, 

sendo 31 deles públicos, entre hospitais, prontos socorros, postos de saúde e serviços 

odontológicos. Em 2009, a cidade possuía 444 leitos para internação em 

estabelecimentos de saúde, sendo 344 públicos e 100 privados. Mesmo com estes 

indicadores, não há um reflexo na qualidade da saúde no município, um fator que 

força para baixo indicadores de saúde e longevidade de toda região, visto que Marabá 

é o polo de saúde do sul do estado.  

Contando com 6 hospitais, sendo 4 públicos, ainda o Hospital Municipal de 

Marabá (HMM) é o mais requisitado no atendimento ao público de Marabá e de toda 

a região, estando constantemente superlotado, com estruturas degradadas ou com 

falta de profissionais. Como suporte há o Hospital Regional do Sudeste do Pará Dr. 

Geraldo Veloso (HRSP; referência em alta complexidade no sul e sudeste do estado), 

o Hospital Materno Infantil de Marabá (HMIM) e o Hospital da Guarnição de Marabá 

(HGuMba), este último subordinado à 23ª Brigada de Infantaria e Selva, sendo um dos 

melhores hospitais da região, embora não ofereça atendimento ao público em geral. 

As únicas instituições privadas do tipo são o Hospital Unimed Sul do Pará (HUSP; 

antigo Hospital CLIMEC) e o Hospital Santa Teresinha (HST). 

 

IV OBJETIVOS DO CURSO 
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4.1 Objetivo geral 

Formar profissionais éticos e generalistas, com visão humanística, crítica e 

reflexiva, aptos para o exercício da medicina na Rede de Atenção à Saúde, com 

ênfase na Atenção Primária em Saúde e nos serviços de urgência e emergência, 

atuando nas áreas de Atenção à Saúde, Gestão em Saúde e Educação em Saúde; 

bem como preparar para a participação no desenvolvimento social, além de estimular 

o desenvolvimento da responsabilidade social, espírito científico, do pensamento 

reflexivo e da criação cultural. 

 

4.2 Objetivos específicos  

Para que os objetivos gerais sejam atingidos, buscam-se os seguintes 

objetivos: 

• promover ensino baseado na pedagogia da autonomia e da educação de 

adultos;  

• valorizar a aprendizagem significativa e transformadora; 

• estabelecer foco na interatividade; 

• possibilitar o contato com a realidade de saúde, socioeconômica e cultural das 

famílias e comunidades, desde o início do curso; 

• articular o desenvolvimento espiralar de conhecimentos, habilidades e 

atitudes; 

• integrar a teoria e prática; 

• formar profissional para atuação responsável socialmente e conhecedor das 

necessidades do país, mas em especial de Marabá e do Pará; 

• formar profissionais proativos em sua atuação frente a demandas emergentes 

da sociedade, em especial aquelas da região; 

• auxiliar a FACIMPA no cumprimento de sua missão institucional através da 

formação de profissionais com perfil voltado para a atenção em saúde; 

• integrar os conhecimentos, habilidades e atitudes das ciências básicas, 

clínicas e humanas; 
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• desenvolver um currículo nuclear e modular, de forma a garantir o 

desenvolvimento de competências gerais e específicas; 

• possibilitar a construção de um percurso individual de aprendizado, centrado 

no estudante, por meio da oferta de um currículo que permita flexibilização; 

• buscar a interdisciplinaridade como eixo constante de construção e de busca, 

por parte de docentes e discentes;  

• oportunizar a prática interprofissional; 

• oportunizar as atividades de pesquisa e extensão; 

• praticar a educação permanente, entendendo-a como caminho de construção 

da prática educativa e da formação contínua ao longo da vida profissional; 

• conceber a avaliação como processo, com caráter, sobretudo, formativo, para 

o discente, docente e gestores da Instituição. 

 

V PERFIL PROFISSIONAL DO EGRESSO, COMPETÊNCIAS E HABILIDADES  

O egresso do curso de Medicina da FACIMPA é um médico com formação 

generalista, humanista, crítica e reflexiva, capacitado a atuar, eticamente, de forma 

resolutiva no processo saúde-doença, em seus diferentes níveis de atenção - em 

especial no âmbito da atenção primária e na rede de urgência e emergência, com 

ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação em saúde, com foco nos 

indivíduos, na família e na comunidade, na perspectiva da integralidade e da 

abrangência do cuidado em saúde, desde o atendimento até a gestão, com senso de 

responsabilidade socioambiental, justiça, cidadania e defesa da dignidade humana. 

De acordo com o Capítulo II das DCN (2014), “competência é compreendida 

como a capacidade de mobilizar conhecimentos, habilidades e atitudes, com utilização 

dos recursos disponíveis, e exprimindo-se em iniciativas e ações que traduzem 

desempenhos capazes de solucionar, com pertinência, oportunidade e sucesso, os 

desafios que se apresentam à prática profissional, em diferentes contextos do trabalho 

em saúde”. Nesse aspecto, o referido documento prevê 3 (três) áreas gerais em que 

competências específicas e habilidades são desenvolvidas no curso médico da 

FACIMPA: atenção à saúde, gestão em saúde e educação em saúde. 
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Eixos e módulos em que as competências específicas e as habilidades 

previstas nas DCN 2014 são atendidas no curso de Medicina do FACIMPA 

ÁREAS 
(competências 
específicas e 
habilidades) 

Eixo  
Integração 
Ensino-
Serviço-
Comunidade 

Eixo  
Habilidades 
e Atitudes 
Médicas 

Eixo 
Sistemas 
Orgânicos 
Integrados 

Métodos 
de Estudo 
e 
Pesquisa 

Clínica 
Integradas 
e Estágios 
Curriculares 
Obrigatórios 

Atenção à 
Saúde 

     

Gestão em 
Saúde 

     

Educação em 
Saúde 

     

 

DOMÍNIO DE COMPETÊNCIA: ATENÇÃO À SAÚDE 

Prestar assistência à saúde em seus diferentes níveis de atenção, com ações 

de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação de saúde, a indivíduos e 

populações, de maneira ética, apropriada e eficaz, na perspectiva da integralidade da 

assistência, com senso de responsabilidade social e compromisso com a cidadania, 

como promotor da saúde integral do ser humano. 

Atenção às Necessidades Individuais de Saúde 

Identificação das Necessidades de Saúde 

I. Realização da História Clínica 

Objetivo de aprendizagem: realizar com proficiência a anamnese e a 

consequente construção da história clínica, obtendo dados relevantes, concisos e 

acurados, de maneira respeitosa, empática e cronologicamente adequada. 

Desempenho observável ao final das etapas: estabelece uma relação 

profissional ética no contato com pacientes, familiares e/ou responsáveis; identifica 

situações de emergência, desde o início do contato, atuando de modo a preservar a 

saúde e a integridade física e mental das pessoas sob cuidado; orienta o atendimento 

às necessidades de saúde do paciente; utiliza linguagem compreensível ao paciente, 

estimulando seu relato espontâneo e cuidando de sua privacidade e conforto; favorece 

a construção de vínculo, valorizando as preocupações, expectativas, crenças e os 
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valores relacionados aos problemas trazidos pelos pacientes e responsáveis; 

identifica os motivos e/ou queixas, evitando a explicitação de julgamentos, e considera 

o contexto de vida e os elementos biológicos, psicológicos, socioeconômicos e 

culturais relacionados ao processo saúde-doença; orienta e organiza a anamnese, 

utilizando o raciocínio clínico-epidemiológico e a técnica semiológica; investiga 

sintomas e sinais, repercussões da situação, hábitos, fatores de risco, condições 

correlatas e antecedentes pessoais e familiares; registra os dados relevantes da 

anamnese no prontuário de forma clara e legível. 

II. Realização do Exame Físico 

Objetivo de aprendizagem: realizar exame físico completo, preciso e 

devidamente direcionado para as queixas do paciente e seus problemas de saúde. 

Desempenho observável ao final das etapas: esclarece sobre os 

procedimentos, manobras ou técnicas do exame físico  ou  exames diagnósticos, 

obtendo consentimento do paciente ou do responsável; age com o máximo cuidado 

com a segurança, privacidade e conforto do paciente; apresenta postura ética e 

destreza técnica na inspeção, apalpação, ausculta e percussão, com precisão na 

aplicação das manobras e procedimentos do exame físico geral e específico, 

considerando a história clínica; esclarece, ao paciente ou ao responsável por ele, 

sobre os sinais verificados, registrando as informações no prontuário, de modo legível. 

III. Formulação de Hipóteses e Priorização de Problemas 

Objetivo de aprendizagem: integrar e organizar os dados da história e exame 

clínico para elaborar hipóteses diagnósticas fundamentadas no processo saúde-

doença. 

Desempenho observável ao final das etapas: estabelece hipóteses 

diagnósticas mais prováveis, relacionando os dados da história e exame clínico; 

estabelece prognóstico dos problemas do paciente, considerando os contextos 

pessoal, familiar, do trabalho, epidemiológico, ambiental e outros pertinentes; informa 

e esclarece as hipóteses estabelecidas de forma ética e humanizada, considerando 

dúvidas e questionamentos do paciente, familiares e responsáveis. 

IV. Promoção de Investigação Diagnóstica 
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Objetivo de aprendizagem: solicitar e interpretar recursos complementares para 

confirmar ou afastar as hipóteses elaboradas, de maneira ética e baseada em 

evidências, na relação custo/efetividade, no acesso e no financiamento dos recursos. 

Desempenho observável ao final das etapas: propõe e explica, ao paciente ou 

responsável, sobre a investigação diagnóstica para ampliar, confirmar ou afastar 

hipóteses diagnósticas; solicita exames complementares com base nas melhores 

evidências; avalia as condições de segurança do paciente, eficiência e efetividade dos 

exames; interpreta os resultados dos exames realizados considerando as hipóteses 

diagnósticas, a condição clínica e o contexto do paciente; registra e atualiza no 

prontuário a investigação diagnóstica de forma clara e objetiva. 

Desenvolvimento, Aplicação e Avaliação de Planos Terapêuticos 

I. Elaboração e Implementação de Planos Terapêuticos 

Objetivo de aprendizagem: elaborar e executar um plano de cuidados 

terapêutico considerando as preferências do paciente, os princípios éticos, as 

evidências da literatura, o contexto de vida do paciente e da população em que ele se 

inclui, envolvendo a equipe multiprofissional e considerando os recursos do sistema 

de saúde. 

Desempenho observável ao final das etapas: estabelece, em contextos 

específicos, planos terapêuticos contemplando as dimensões de promoção, 

prevenção, tratamento e reabilitação; discute o referido plano, suas implicações e o 

prognóstico, segundo as melhores evidências científicas; promove o diálogo sobre as 

necessidades referidas pelo paciente ou responsável, com as necessidades 

percebidas pelos profissionais de saúde, estimulando o paciente a refletir sobre seus 

problemas e a promover o autocuidado; estabelece um pacto sobre as ações de 

cuidado, promovendo a participação de outros profissionais, sempre que necessário; 

implementa as ações pactuadas, elaborando prescrições e orientações legíveis, 

estabelece e negocia o acompanhamento e/ou encaminhamento do paciente com 

justificativa; informa sobre situações de notificação compulsória aos setores 

responsáveis; considera a relação custo-benefício de procedimentos médicos e 

provimento de explicações aos pacientes e familiares, tendo em vista as escolhas 
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possíveis; atua autônoma e competentemente nas situações de emergência mais 

prevalentes de ameaça à vida; exerce a profissão em defesa da vida e dos direitos 

dos pacientes. 

II. Acompanhamento e Avaliação de Planos Terapêuticos 

Objetivo de aprendizagem: monitorar e avaliar a efetividade dos planos 

terapêuticos, estabelecendo objetivos, considerando riscos e benefícios e fazendo as 

modificações apropriadas no curso do tratamento, mantendo a comunicação e 

negociação com o paciente e com a equipe multiprofissional que o acompanha para 

a obtenção do melhor resultado. 

Desempenho observável ao final das etapas: acompanha e avalia a efetividade 

das intervenções realizadas e considera a avaliação do paciente ou responsável em 

relação aos resultados obtidos, analisando dificuldades e valorizando conquistas; 

favorece o envolvimento da equipe de saúde na análise das estratégias de cuidado e 

resultados obtidos; revisa o diagnóstico e o plano terapêutico, sempre que necessário; 

explica e orienta sobre os encaminhamentos ou a alta, verificando a compreensão do 

paciente ou responsável; registra o acompanhamento e a avaliação do plano no 

prontuário, buscando torná-lo um instrumento orientador do cuidado integral do 

paciente. 

Atenção às Necessidades de Saúde Coletiva 

I. Investigação de Problemas de Saúde Coletiva 

Objetivo de aprendizagem: analisar as necessidades de saúde de grupos de 

pessoas e as condições de vida e de saúde de comunidades a partir de dados 

demográficos, epidemiológicos, sanitários e ambientais, considerando risco, 

vulnerabilidade, incidência e prevalência das condições de saúde. 

Desempenho observável ao final das etapas: acessa e utiliza dados 

secundários e/ou informações que incluam o contexto cultural, socioeconômico, 

ecológico e das relações, movimentos e valores de populações, em seu território, 

visando ampliar a explicação de causas, efeitos e determinantes no processo saúde-

doença; relaciona os dados e as informações obtidas, articulando os aspectos 

biológicos, psicológicos, socioeconômicos e culturais relacionados ao adoecimento e 

à vulnerabilidade de grupos; estabelece diagnóstico de saúde e priorização de 
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problemas segundo sua magnitude, existência de recursos para o seu enfrentamento 

e importância técnica, cultural e política do contexto. 

II. Desenvolvimento e Avaliação de Projetos de Intervenção Coletiva 

Objetivo de aprendizagem: elaborar, executar e monitorar ações de intervenção 

coletiva para resolver problemas de saúde coletiva, considerando critérios éticos e de 

viabilidade, factibilidade, vulnerabilidade, aplicando tecnologias apropriadas. 

Desempenho observável ao final das etapas: participa da discussão e da 

construção de projetos de intervenção em grupos sociais, orientando-se para melhoria 

dos indicadores de morbidade e mortalidade e a redução de riscos, danos e 

vulnerabilidades; estimula a inclusão da perspectiva de outros profissionais e 

representantes de segmentos sociais envolvidos na elaboração dos projetos em 

saúde; promove o desenvolvimento de planos orientados para os problemas 

priorizados; participa na implementação de ações, considerando metas, prazos, 

responsabilidades, orçamento e factibilidade; participa na avaliação dos projetos, 

prestando contas e promovendo ajustes orientados à melhoria da saúde coletiva. 

DOMÍNIO DE COMPETÊNCIA: GESTÃO EM SAÚDE 

Os egressos devem estar aptos a tomar iniciativas, fazer o gerenciamento 

e administração tanto da força de trabalho quanto dos recursos físicos e materiais e 

de informação, da mesma forma que devem estar aptos a serem empreendedores, 

gestores, empregadores ou lideranças na equipe de saúde, sempre tendo em vista o 

bem-estar da comunidade. 

Organização do Trabalho em Saúde 

I. Identificação de Problemas no Processo de Trabalho 

Objetivo de aprendizagem: organizar e criar condições para implementação 

do trabalho coletivo, estabelecendo relação respeitosa e de colaboração com colegas 

e/ou membros da equipe, visando responder efetivamente às necessidades 

levantadas, tanto as individuais como aquelas da comunidade; mostrar assiduidade e 

responsabilidade no cumprimento das tarefas; respeitar normas institucionais; 
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posicionar-se considerando, entre outros, valores de justiça, equidade e diversidade 

cultural e religiosa em sua prática profissional. 

Desempenho observável ao final das etapas: identifica oportunidades e 

desafios na organização do trabalho em saúde, considerando as diretrizes do SUS; 

utiliza diversas fontes para identificar problemas no processo de trabalho, incluindo a 

perspectiva dos profissionais e dos usuários, e a análise de indicadores e do modelo 

de gestão; participa na priorização de problemas, identificando a relevância, 

magnitude e urgência, as implicações imediatas e potenciais, a estrutura e os recursos 

disponíveis; tem abertura para opiniões diferentes e respeito à diversidade de valores, 

de papéis e de responsabilidades no cuidado à saúde; desenvolve trabalho 

colaborativo em equipes de saúde, respeitando normas institucionais dos ambientes 

de trabalho e agindo com compromisso ético-profissional. 

II. Elaboração e Implementação de Planos de Intervenção 

Objetivo de aprendizagem: sensibilizar, planejar e implementar, em 

conjunto com outros profissionais e com a comunidade, projetos de intervenção que 

possam aprimorar, em algum aspecto, o processo de trabalho e/ou qualificar a 

assistência prestada ao indivíduo e à comunidade. 

Desempenho observável ao final das etapas: participa na elaboração de 

planos de intervenção para o enfrentamento dos problemas priorizados, visando a 

melhoria da organização do processo de trabalho e da atenção à saúde; apoia a 

criatividade e a inovação na construção de planos de intervenção; participa na 

implementação das ações, favorecendo a tomada de decisão baseada em evidências 

científicas, na eficiência e na efetividade do trabalho em saúde; participa da 

negociação de metas para os planos de intervenção, considerando os colegiados de 

gestão e de controle social. 

Acompanhamento e Avaliação do Trabalho em Saúde 

I. Gerenciamento do Cuidado em Saúde 
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Objetivo de aprendizagem: promover a organização dos sistemas 

integrados de saúde para a formulação e desenvolvimento de planos de ação em 

saúde individual e coletiva, usando as melhores evidências e incorporando novas 

tecnologias. 

Desempenho observável ao final das etapas: promove a integralidade da 

atenção à saúde individual e coletiva, articulando as ações de cuidado, no contexto 

dos serviços próprios e conveniados ao SUS; utiliza as melhores evidências e os 

protocolos de diretrizes cientificamente reconhecidas para promover o máximo 

benefício à saúde das pessoas e coletivos, segundo padrões de qualidade e de 

segurança; favorece a articulação de ações, profissionais e serviços, apoiando a 

implantação de dispositivos e ferramentas que promovam a organização de sistemas 

integrados de saúde. 

II. Monitoramento de Planos e Avaliação do Trabalho em Saúde 

Objetivo de aprendizagem: avaliar o processo, resultados e impacto das 

ações desenvolvidas, utilizando indicadores de qualidade do serviço de saúde do qual 

participa; propõe ações de melhoria. 

Desempenho observável ao final das etapas: participa em espaços formais 

de reflexão coletiva sobre o processo de trabalho em saúde e sobre os planos de 

intervenção; monitora a realização de planos, identificando conquistas e dificuldades; 

avalia o trabalho em saúde utilizando indicadores e relatórios de produção, ouvidoria, 

auditorias e processos de acreditação e certificação; utiliza os resultados da avaliação 

para promover ajustes e novas ações, mantendo os planos permanentemente 

atualizados e o trabalho em saúde em constante aprimoramento; formula e recebe 

críticas de modo respeitoso, valorizando o esforço de cada um e favorecendo a 

construção de um ambiente solidário de trabalho; estimula o compromisso de todos 

com a transformação das práticas e da cultura organizacional, no sentido da defesa 

da cidadania e do direito à saúde. 

DOMÍNIO DE COMPETÊNCIA: EDUCAÇÃO EM SAÚDE 
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O graduando estará apto à corresponsabilidade com a própria formação inicial 

e continuada, para conquistar autonomia intelectual, responsabilidade social, bem 

como para compromisso com a formação das futuras gerações de profissionais de 

saúde, de modo a estimular a promoção da mobilidade acadêmica e profissional. 

Identificação de Necessidades de Aprendizagem Individual e Coletiva 

I. Aprendizagem Individual e Coletiva 

Objetivo de aprendizagem: manter continuamente o próprio aprendizado e 

colaborar para a educação de pacientes e da equipe de saúde. 

Desempenho observável ao final das etapas: estimula a curiosidade e o 

desenvolvimento da capacidade de aprender com todos os envolvidos, em todos os 

momentos do trabalho em saúde; identifica as necessidades de aprendizagem 

próprias, dos pacientes e responsáveis, dos cuidadores, dos familiares, da equipe 

multiprofissional de trabalho, de grupos sociais e/ou da comunidade, a partir de uma 

situação significativa e respeitando o conhecimento prévio e o contexto sociocultural 

de cada um. 

II. Promoção da Construção e Socialização do Conhecimento 

Objetivo de aprendizagem: promover a construção do conhecimento e permitir 

que ele possa ser distribuído para todos os envolvidos na equipe de saúde, bem como 

na comunidade. 

Desempenho observável ao final das etapas: apresenta postura aberta à 

transformação do conhecimento e da própria prática; escolhe estratégias interativas 

para a construção e socialização de conhecimentos, segundo as necessidades de 

aprendizagem identificadas, considerando idade, escolaridade e inserção 

sociocultural das pessoas; orienta e compartilha conhecimentos com pacientes, 

responsáveis, familiares, grupos e outros profissionais, levando em conta o interesse 

de cada segmento, no sentido de construir novos significados para o cuidado à saúde; 

estimula a construção coletiva de conhecimento em todas as oportunidades do 

processo de trabalho, favorecendo espaços formais de educação continuada e 

participando da formação de futuros profissionais. 

III. Promoção do Pensamento Científico e Crítico e Apoio à Produção de Novos 

Conhecimentos 
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Objetivo de aprendizagem: propiciar a ampliação das oportunidades de 

aprendizagem, pesquisa e trabalho, a todos os atores envolvidos na equipe de saúde, 

buscando a identificação de novos desafios da área, estabelecendo compromissos de 

corresponsabilidade pela vida nos âmbitos nacional e internacional. 

Desempenho observável ao final das etapas: utiliza desafios do trabalho para 

estimular e aplicar o raciocínio científico, formulando perguntas e hipóteses e 

buscando dados e informações; analisa criticamente fontes, métodos e resultados, no 

sentido de avaliar evidências e práticas no cuidado, na gestão do trabalho e na 

educação de profissionais de saúde, pacientes, famílias e responsáveis; identifica a 

necessidade de produção de novos conhecimentos em saúde, a partir do diálogo entre 

a própria prática, a produção científica e os desenvolvimentos tecnológicos 

disponíveis; favorece o desenvolvimento científico e tecnológico voltado para a 

atenção às necessidades de saúde individuais e coletivas, por meio da disseminação 

das melhores práticas e do apoio à realização de pesquisas de interesse da 

sociedade.  

VI ESTRUTURA CURRICULAR  

A estrutura curricular do curso de Medicina da FACIMPA se fundamenta e se 

organiza para contemplar os aspectos de inovação e flexibilidade, entendidos como a 

construção de um currículo não segmentado ou linear, mas, ao contrário, integrado, 

modular, moderno e inovador.  

Nessa direção, a forma como o currículo do Curso de Medicina da FACIMPA 

está estruturado no sentido vertical e horizontal, por meio de módulos que se integram 

na perspectiva interdisciplinar, temas transversais, metodologia escolhida, e práticas, 

presentes desde a primeira até a última fase do curso.  

Além disso, o aluno tem a oportunidade de vivenciar experiências em diversos 

cenários de ensino-aprendizagem que ensejam a formação de profissionais com a 

competência e a qualidade exigida para acompanhar as transformações sociais da 

atualidade.  
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Para garantia da flexibilidade curricular no âmbito do curso de Medicina na 

definição da estrutura curricular do curso especial atenção se deu a: busca pela 

articulação da teoria e prática desde os momentos mais precoces do curso quando o 

aluno é inserido no SUS para vivenciar realidades distintas; na garantia do ensino 

centrado na produtividade dos alunos; na viabilização de uma formação articulada, 

mas principalmente integrada à realidade cultural, econômica e social do Brasil mas 

em especial do Pará; no fomento à permeabilidade de informações, conhecimentos, 

saberes e práticas entre os componentes curriculares; na promoção da 

interdisciplinaridade. Para que isto seja possível é necessário, entretanto, entender 

que a flexibilidade curricular depende de estruturas flexíveis exercitadas na IES e no 

curso de Medicina que englobam a flexibilização espacial (salas de aula 

especialmente desenhadas para a metodologia, por exemplo) e a flexibilização 

temporal (cronogramas diferenciados e flexíveis de aprendizado). 

Vale destacar que dentro das premissas descritas, no âmbito do curso definem-

se unidades curriculares específicas vocacionadas à flexibilização, como os 

componentes curriculares eletivos que permitem que o futuro médico, ressalvadas as 

premissas legais, “escolha” o que cursará e num segundo momento, permite ao NDE 

do curso a determinação de plano adaptável às necessidades formativas e ou do 

mercado de trabalho. Isto logicamente seguida da flexibilização inerentes à 

integralização do Estágio Supervisionado e ao Trabalho de Conclusão de Curso. Além 

disso, os estágios extra-curriculares reconhecidos e mediados pela IES podem 

permitir, ao aluno, o aprofundamento de estudos em áreas de maior interesse, 

enriquecendo seu percurso acadêmico. 

A flexibilização curricular permite também a adaptação às diferenças 

individuais, respeitando os diversos ritmos de aprendizagem, integrando as 

dessemelhanças locais e os distintos contextos culturais, garantindo um currículo que 

funcione como um fluxo articulado de aquisição de saber, num período, tendo como 

base a diversidade e o dinamismo. 

A flexibilidade curricular está presente ainda na inclusão de disciplinas eletivas 

e no uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), com o objetivo de 

inserir o formando no contexto diversificado e atualizado da profissão.  
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As Atividades Complementares também apresentam-se como estratégias de 

flexibilização e são indicadas como componente obrigatório do currículo. Os alunos 

são envolvidos em experiências didáticas, sociais e profissionais nas áreas de ensino, 

pesquisa e extensão, capazes de contribuir seguramente para a formação do 

profissional com o perfil pretendido. 

Além das exigências acima, as atividades curriculares devem possibilitar o 

desenvolvimento de uma consciência crítica, que valorize os bens culturais e sociais 

construídos e conquistados pela humanidade, assim como os aspectos éticos, morais 

e o meio natural.  

A metodologia de ensino é centrada no aluno, capaz de tornar o acadêmico 

partícipe na construção do seu aprendizado e de desenvolver as habilidades de 

“aprender a aprender” e autorregularão da aprendizagem/metacognição, além de 

indutora do profissionalismo e da incorporação de sólidos princípios éticos. 

A estrutura curricular ainda garante o exercício da interdisciplinaridade que 

propicia o diálogo entre os vários campos do conhecimento e a integração do saber. 

Da forma como foi projetada, supera a organização curricular tradicional, que coloca 

as disciplinas como realidades estanques, fragmentadas, isoladas e dificulta a 

apropriação do conhecimento pelo discente.  

O ensino baseado na interdisciplinaridade tem poder estruturador, pois, as 

definições, os contextos e os procedimentos estudados pelos discentes serão 

organizados em torno de unidades mais globais, que agregam estruturas de conceitos 

e metodologias compartilhadas por várias disciplinas, capacitando os discentes para 

enfrentar problemas que transcendem os limitem de uma disciplina concreta.  

Além disso, a interdisciplinaridade favorece a realização de transferências das 

aprendizagens adquiridas em outros contextos e amplia a motivação para aprender. 

Adicionalmente, as disciplinas do curso estão inter-relacionadas e se integram em 

função dos objetivos do curso e do perfil do egresso.  

Busca-se ainda no âmbito do curso a contextualização do aprendizado, 

permitindo que a teoria seja vinculada às características dos discentes e do ambiente 

socioeconômico e cultural que está inserido, permitindo relacionar as atividades 

curriculares com o cotidiano e com o contexto social.  
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Para atender a esse princípio, busca-se adequar o processo ensino-

aprendizagem à realidade locorregional, articulando as diferentes ações curriculares 

às características, demandas e necessidades de cada contexto. Desenvolvem-se 

estratégias para articular o processo de ensino à realidade dos discentes, propiciando 

uma aprendizagem referida aos diferentes âmbitos e dimensões da vida pessoal, 

social e cultural dos discentes. 

Todo o exposto é ancorado no uso sistemático de metodologias ativas 

empregadas no currículo do curso de Medicina Da FACIMPA que pressupõe como 

referenciais teóricos e norteadores das práticas educacionais: a Teoria da 

Complexidade (Edgar Morin), Teoria da Aprendizagem Significativa (Ausubel), 

Andragogia (Malcolm Knowles), Construtivismo/Sócio-interacionismo (Dewey/Piaget), 

Aprendizagem por Descoberta (Bruner) e Autonomia do Estudante/Abordagem 

Crítico-social da Educação (Paulo Freire). 

As iniciativas de Pesquisa e Extensão estão presentes na estrutura curricular 

do curso de Medicina. Em relação à Pesquisa, o TCC (Trabalho de Conclusão de 

Curso) e o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (ligado à CoPPEx) 

permitem que os estudantes, embasados nas competências desenvolvidas nos 

módulos curriculares de Métodos de Estudo e Pesquisa, desenvolvam projetos 

alicerçados nos princípios de Metodologia Científica, Epidemiologia, Saúde Baseada 

em Evidências e Bioestatística. O TCC prevê a elaboração de trabalho a ser defendido 

em Banca e publicado, minimamente, sob a forma de artigo científico. Quanto à 

Extensão, por meio de iniciativa emanada da CoPPEx, também são ofertadas bolsas 

como objetivo estimular docentes e discentes a desenvolverem programas/projetos 

de extensão, articulando o ensino e a pesquisa de forma indissociável, viabilizando a 

relação integradora e transformadora entre a universidade e a sociedade. 

 

6.1 Matriz curricular 

A matriz curricular empregada no curso de Medicina da , as cargas horárias 

(horas) empregadas em cada componente curricular, bem como a distribuição destes 

nos períodos é apresentada a seguir:  
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Teóricas TICs Práticas APG
Sub 

total

Sistemas Orgânicos Integrados I 40 20 120 120 300 300
Integração Ensino-Serviço-Comunidade I 20 40 60 60
Habilidades e Atitudes Médicas I 20 40 60 60
Métodos de Estudo e Pesquisa I 20 40 60 60
Subtotal 100 20 240 120 480 40 520
Sistemas Orgânicos Integrados II 40 20 120 120 300 300
Integração Ensino-Serviço-Comunidade II 20 40 60 60
Habilidades e Atitudes Médicas II 20 40 60 60
Métodos de Estudo e Pesquisa II 20 40 60 60
Subtotal 100 20 240 120 480 40 520
Sistemas Orgânicos Integrados III 60 20 120 120 320 320
Integração Ensino-Serviço-Comunidade III 20 40 60 60
Habilidades e Atitudes Médicas III 40 80 120 120
Subtotal 120 20 240 120 500 40 540
Sistemas Orgânicos Integrados IV 60 20 120 120 320 320
Integração Ensino-Serviço-Comunidade IV 20 40 60 60
Habilidades e Atitudes Médicas IV 40 80 120 120
Subtotal 120 20 240 120 500 40 540
Sistemas Orgânicos Integrados V 60 40 120 120 340 340
Integração Ensino-Serviço-Comunidade V 20 60 80 80
Habilidades e Atitudes Médicas V 20 60 80 80

Clínica Cirúrgica I 20 40 60 60
Subtotal 120 40 280 120 560 20 580
Integração Ensino-Serviço-Comunidade VI 20 80 100 100
Habilidades e Atitudes Médicas VI 20 40 60 60

Clínica Cirúrgica II 40 60 100 100

Clínica Integrada I 60 40 180 120 400 400
Subtotal 140 40 360 120 660 660
Integração Ensino-Serviço-Comunidade VII 20 60 80 80
Habilidades e Atitudes Médicas VII 20 40 60 60

Clínica Cirúrgica III 60 40 100

Clínica Integrada II 60 40 180 120 400 400
Subtotal 160 40 320 120 640 20 660
Integração Ensino-Serviço-Comunidade VIII 40 40 80

Habilidades e Atitudes Médicas VIII 20 40 60 60

Clínica Cirúrgica IV 60 60 120 120

Clínica Integrada III 60 40 180 120 400 400
Subtotal 180 40 320 120 660 660

 1.040   240  2.240   960  4.480  160   40   4.680 

         867       200     1.867       800    3.733     133      33       3.900 
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TOTAL (Componentes Curriculares Obrigatórios+ Eletivas) hora-aula

TOTAL (Componentes Curriculares Obrigatórios+ Eletivas) hora-

relógio

Atividades Complementares (hora-relógio)

1°

2°

3°

4°

5°

Per
Componentes Curriculares                                                     

(Módulos)

CARGA HORÁRIA (Componentes Curriculares + Eletivas)

Atividades Educacionais (hora aula)
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TotalTCC
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Obs.: para ingressar no Internato, o aluno deverá ter sido aprovado em todos os módulos anteriores
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6.2 Organização da Estrutura Curricular e Semana Padrão 

A estrutura e os conteúdos essenciais para o curso de graduação em Medicina 

devem estar, conforme as DCN 2014, relacionados com todo o processo saúde-

doença do cidadão, da família e da comunidade, e integrados à realidade 

epidemiológica e profissional, proporcionando a integralidade das ações do cuidar em 

Medicina. Para tanto, o currículo do curso de Medicina da FACIMPA trabalha com os 

EIXOS ESTRUTURANTES: 

Eixo Estruturante I: Integração Ensino-Serviço-Comunidade 

Eixo Estruturante II: Habilidades e Atitudes Médicas 

Eixo Estruturante III: Sistemas Orgânicos Integrados 

 

EIXO ESTRUTURANTE I: INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO-COMUNIDADE 

(IESC) 

1188 horas 

 

48
210
260
260
162
96

258
258
258
258
258
258
258
258

   3.100 

Teórica TICs Práticas APG

Componentes Curriculares Obrigatórios      1.040       240     2.240       960 

Disciplinas Eletivas 

TCC 

Atividades Complementares 

Internato 

Total

43,0                                                                                  % da CH total

Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar em Clínica Cirúrgica II

Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar em Ginecologia e Obstetrícia I

Estágio Curricular em Urgências  e Emergências  I
Estágio Curricular em Atenção Primária  em Saúde II

Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar em Clínica Médica I

                   7.210 

                    3.720 

                    8.652 

                            40 

                        210                          252 

                           33 

                   3.100 

Total

                   3.733 

                        133 

Hora-aula

Total

                    4.480 

                         160 

INTERNATO 

Destas, 940 horas (30,3%) na APS e na Urgência/Emergência, sendo a carga horária na APS predominante (55,3%)

CARGA HORÁRIA (HORA-RELÓGIO)

CARGA HORÁRIA TOTAL DA MATRIZ EM HORA-RELÓGIO E HORA-AULA

Estágio Curricular em Saúde Coletiva

Estágio Curricular em Atenção Primária  em Saúde I

Subtotal

Composição da Carga Horária H-A Hora-relógio

Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar em Ginecologia e Obstetrícia II
Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar em Pediatria II

Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar em Clínica Médica II

Estágio Curricular em Saúde Mental  

1
0

1
1

1
2

9

Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar em Pediatria I
Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar em Clínica Cirúrgica I

Estágio Curricular em Urgências e Emergências II



 
 
 
 

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE MEDICINA  
FACIMPA 

 

 
 

 
 

29 

Este componente permeia sete dos oito primeiros períodos do curso, com carga 

horária pré-Internato de 620 horas de atividades teórico-práticas e 568 horas de 

imersão em regime de Estágio Curricular Obrigatório. No primeiro período do curso os 

estudantes são inseridos em uma Unidade Básica de Saúde, junto a uma equipe de 

saúde da família, sendo acompanhados por preceptores e docentes com formação 

nas áreas de Medicina de Família e Comunidade e Saúde Pública. Em atendimento 

aos atributos da Atenção Primária em Saúde - longitudinalidade e coordenação do 

cuidado, integralidade, foco na família e orientação comunitária - os acadêmicos 

permanecem na mesma Unidade de Saúde e, portanto, na mesma equipe e no mesmo 

território até o 8º período do curso, desenvolvendo competências para a gestão, o 

trabalho em equipe e para o atendimento das necessidades de saúde do indivíduo, 

da família e da comunidade. 

IESC I IESC II IESC III IESCIV IESC V IESC VI IESC VII
Estágio 

Curricular 

Eixo Estruturante
Integração Ensino-Serviço-Comunidade

1º ANO
O SUS, o território 

e as Redes de 
Atenção

2º ANO
Epidemiologia, Vigilância 
em Saúde, Promoção e 

Prevenção da saúde, 
Ferramentas em MFC

3º ANO

Atenção 
integral à 

saúde

4º ANO
Atenção 
integral à 

saúde

5º ANO
Internato

APS

Abordagem 
Comunitária

Abordagem 
Familiar

Abordagem 
Individual

 

EIXO ESTRUTURANTE II: HABILIDADES E ATITUDES MÉDICAS 

620 horas 
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O curso de Medicina do FACIMPA, atento aos serviços oferecidos pelo 

SUS e à necessidade de garantir as competências requeridas para a área de Atenção 

à Saúde (DCN 2014), incluiu o Eixo de Habilidades e Atitudes Médicas em sua matriz 

curricular. Nesse contexto, vários módulos foram concebidos a fim de contemplar os 

aspectos técnicos dos cuidados e procedimentos médicos em seus vários níveis de 

atuação e complexidade, além dos cuidados éticos que os estudantes, futuros 

médicos, devem adotar nas relações com os pacientes nos mais diversificados 

cenários de aprendizagem, desde o início do curso.  

Estas atividades são iniciadas com noções de biossegurança, cuidados e 

procedimentos básicos de enfermagem, atendimento pré-hospitalar, habilidades de 

comunicação, passando por atividades e cuidados especiais em diferentes níveis e 

graus de complexidade, incluindo a Semiologia e a Semiotécnica, culminando com a 

oferta de módulos que capacitam o aluno para a atuação em situações de 

urgência/emergência em ambiente intra-hospitalar. O eixo central deste Programa 

está contemplado nos módulos de Habilidades e Atitudes Médicas I a VIII, ofertados 

em todo o ciclo pré-internato, com diferentes conteúdos, mas centrado no atendimento 

pré-hospitalar básico e avançado; nos cuidados inerentes aos atendimentos 

domiciliares e ambulatoriais; na Semiologia Médica em ambiente simulado, nível 

ambulatorial e hospitalar; e nos pressupostos éticos e bioéticos do exercício 

profissional, considerando sempre os aspectos humanísticos, o profissionalismo e as 

habilidades de comunicação para a sua consecução. 

Os referidos módulos contemplam o treinamento sistemático, interativo e 

espiralar de habilidades técnicas, procedimentos e atitudes requeridas desde os 

aspectos básicos da profissão até os atendimentos hospitalares de 

urgência/emergência, como o ATLS (Advanced Trauma Life Support) e o ACLS 

(Advanced Cardiac Life Support) ofertados para estudantes. Portanto, os cenários de 

treinamento prático para os alunos são constituídos, principalmente, pelo Laboratório 

de Habilidades e Simulação Realística, além de unidades ambulatoriais, domicílios, 

emergências dos hospitais conveniados e unidade do SAMU, com a presença dos 

alunos do Curso de Medicina em escala de plantão, sob responsabilidade dos 

médicos, nas etapas finais do Eixo. 
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EIXO ESTRUTURANTE III: SISTEMAS ORGÂNICOS INTEGRADOS 

1350 horas 

 

As disciplinas das áreas básicas e pré-clínicas foram integradas nos módulos 

de Sistemas Orgânicos Integrados, presentes nos cinco primeiros períodos do curso. 

Os módulos trabalham a medicina baseada em problemas, trazendo para debate, em 

grupos, os temas abordados. É incentivada pelo docente a solução de situações-

problema, particularmente por meio da utilização sistemática de metodologias ativas 

(PBL), com ênfase no estímulo à auto-aprendizagem e à busca da reflexão sobre 

questões levantadas individualmente ou nas discussões em grupo. A compreensão 

do processo saúde-doença a partir da discussão de situações-problema e de casos 

clínicos, principalmente no que tange à fisiopatologia das doenças, com ensino 

HAM I HAM II
HAM 

III
HAM 

IV
HAM V

HAM 
VI

HAM 
VII

HAM 
VIII

Eixo Estruturante
Habilidades e Atitudes Médicas

1º PER
Habilidades 
básicas de 

comunicação, 
Primeiros 
Socorros, 

Sinais Vitais.
Exame clínico 
em ambiente 

simulado -
Sistemas:

Circulatório, 
hemolinfo-

poietico
respiratório    
e digestório

2º PER
Exame 

Clínico em 
ambiente 
simulado -

Sistemas:

Nervoso, 
órgãos dos 
sentidos, 

endocrino, 
urinário, 

reprodutor,  
osteomus-

cular e 
tegumentar

3º PER
Exame clínico 
em pacientes 
reais (adultos 

e idosos) -

Sistemas:

Circulatório,
hemolinfopoi-

etico e 
respiratório

4º PER
Exame clínico 
em pacientes 

reais :
adultos e 
idosos -
sistemas 
tegumentar,  
endócrino, 
digestório, 
urinário e 
reprodutor.
crianças  e 
adolescentes 
-
todos os 
sistemas

5º PER
Exame 

clínico em 
pacientes 

reais 
(adultos e 
idosos) -

Sistemas: 
osteomuscu-

lar,
nervoso e 

órgãos dos 
sentidos

6º PER

BLS/PHTLS
(ambiente 
simulado)

7º PER

ATLS/PALS
(ambiente 
simulado)

8º PER

ACLS/NALS
(ambiente 
simulado)
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centrado no aluno como elemento ativo (principal) no processo de aprendizagem, é o 

objetivo primordial desse eixo formador. 

O Eixo de Sistemas Orgânicos Integrados (SOI) é organizado de forma a 

abordar, no primeiro ano (1º e 2º períodos), as bases moleculares e celulares dos 

processos normais e alterados, da estrutura e função dos tecidos e órgãos 

pertencentes a todos os sistemas do corpo humano, aplicados aos problemas 

prevalentes do desenvolvimento humano. 

No segundo e terceiro anos (3º ao 5º período), a fisiopatologia, a propedêutica 

clínica, radiológica e laboratorial e as bases farmacológicas e não-farmacológicas da 

terapêutica são estudadas, conferindo níveis maiores de profundidade e o 

desenvolvimento espiralar de competências relacionadas aos sistemas orgânicos 

abordados no primeiro ano do curso.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Além desses eixos e diferenciais, as áreas fundamentais para a formação 

médica, como a Clínica Médica, Pediatria, Saúde Mental e Ginecologia e Obstetrícia 

SOI I SOI II SOI III SOI IV SOI V

Eixo Estruturante
SISTEMAS ORGÂNICOS INTEGRADOS

1º PER
Sistemas Orgânicos:

Circulatório, 
Hemolinfopoietico

Respiratório e 
Digestório

2º PER
Sistemas Orgânicos:

Nervoso,
Órgãos dos 
sentidos,   

Endocrino,
Urinário, 

Reprodutor,  
Osteomuscular

Tegumentar

3º PER
Sistemas Orgânicos:

Circulatório,
Hemolinfopoietico

e Respiratório

4º PER
Sistemas Orgânicos:

Tegumentar, 
Digestório,
Urinário, 

Reprodutor, 
Endócrino

5º PER
Sistemas Orgânicos:

Osteomuscular , 
nervoso

e
órgãos dos sentidos

NORMAL PATOLÓGICO
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são contempladas por meio dos módulos denominados “Clínica Integrada” que, 

juntamente com a Clínica Cirúrgica e a Cirurgia Ambulatorial, são desenvolvidos do 

6º ao 8º período em atividades predominantemente práticas, na presença de 

professores especialistas, nos períodos que antecedem os estágios curriculares 

obrigatórios. 

As atividades educacionais pré-Internato foram distribuídas em dois modelos 

de Semana-Padrão (Figuras 10 e 11), considerando-se a necessidade de organização 

dos horários para o trabalho com metodologias ativas. Nesse sentido, pelo menos 3 

áreas livres de atividades acadêmicas (“áreas verdes”), sem contar o período noturno, 

foram planejadas como forma de garantir o alinhamento com a concepção pedagógica 

adotada. 

Figura 10 - Semana-padrão do 1º ao 5º período   

 Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

Manhã APG 

Tempo 

pró-estudo 

ou Eletivas 

TICs APG HAB 

Tarde 

Tempo 

pró-

estudo 

Laboratório 

Integrado 
IESC 

(TÉC.CIR.)* 

Tempo pró-

estudo 

MEP** 

* Técnica Cirúrgica: apenas no 5º período 

APG: Aprendizagem em Pequenos Grupos (baseada no PBL) 

TICs: Tecnologias de Informação e Comunicação 

IESC: Integração Ensino-Serviço-Comunidade 

HAB: Habilidades e Atitudes Médicas 

MEP: Métodos de Estudo e Pesquisa (** 1º e 2º períodos) 

 

Figura 11- Semana-padrão do 6º ao 8º período 

 Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

Manhã 
Clínica 

Integrada 
Cirurgia 

Clínica 

Integrada 

Clínica 

Integrada 
IESC 
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Tarde MARC 

Tempo 

pró-

estudo 

Tempo pró-

estudo  

TICs 

MARC HAB 

MARC: Método de Aprendizagem por Raciocínio Clínico 

TICs: Tecnologias de Informação e Comunicação 

IESC: Integração Ensino-Serviço-Comunidade 

HAB: Habilidades e Atitudes Médicas 

A carga horária total do curso, a carga horária destinada às atividades práticas 

e ao Internato contemplam as DCN 2014 e estão descritas na Matriz Curricular.  

 
VII CONTEÚDOS CURRICULARES 

Os conteúdos curriculares previstos para o curso de Medicina permitem o 

efetivo desenvolvimento do perfil do egresso pretendido e, em sua definição, foram 

considerados aspectos relacionados à atualização dos conteúdos a serem 

integralizados na Medicina, à adequação da carga horária, e ao suporte dado pela 

bibliografia indicada. Tais aspectos podem ser verificados na seção ementário e 

bibliografia do presente projeto. O planejamento curricular idealizado é resultante 

fundamentalmente, da reflexão sobre sua missão, concepção e seus objetivos e 

baseia-se nas orientações da legislação. 

Ainda, de forma a atender às necessidades formativas mais atuais, globais e, 

logicamente, exercitar as políticas institucionais no âmbito do curso, as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino 

de História e Cultura Afro-brasileira, Africana e Indígenas estão inclusas como 

conteúdos disciplinares e nas atividades complementares em consonância com a 

Resolução CNE/CP N° 01, de 17/6/2004. O Curso contempla, ainda, os Direitos 

Humanos e as Políticas de Educação Ambiental, conforme a determinação da Lei nº 

9.795, de 27 de abril de 1999 e do Decreto Nº 4.281, de 25 de junho de 2002. Há 

integração da educação ambiental às disciplinas do curso e às atividades 

complementares e de extensão de modo transversal, contínuo e permanente. 
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Adicionalmente, de acordo com o Cap. III das Diretrizes Curriculares Nacionais 

de 2014, o curso de graduação em Medicina deve contemplar, em seu currículo, os 

conteúdos essenciais relacionados com o processo saúde-doença do cidadão, da 

família e da comunidade, integrado à realidade epidemiológica e profissional, 

proporcionando a integralidade das ações do cuidar em Medicina.  

Nessa perspectiva, a estruturação do Curso de Medicina da FACIMPA 

contempla os referidos conteúdos, os quais encontram-se distribuídos nos módulos 

componentes da matriz curricular, ao longo do curso, conforme o seguinte: 

 

Conteúdos curriculares, de acordo com as DCN 2014 (Cap.III) Módulos 

I. conhecimento das bases moleculares e celulares dos processos 

normais e alterados, da estrutura e função dos tecidos, órgãos, 

sistemas e aparelhos, aplicados aos problemas de sua prática e na 

forma como o médico o utiliza; 

Sistemas Orgânicos 

Integrados 

II. compreensão dos determinantes sociais, culturais, 

comportamentais, psicológicos, ecológicos, éticos e legais, nos 

níveis individual e coletivo, do processo saúde-doença; 

Integração Ensino-

Serviço-Comunidade; 

Habilidades e 

Atitudes Médicas, 

Sistemas Orgânicos 

Integrados 

III. abordagem do processo saúde-doença do indivíduo e da 

população, em seus múltiplos aspectos de determinação, 

ocorrência e intervenção; 

Integração Ensino-

Serviço-Comunidade 

IV. compreensão e domínio da propedêutica médica - capacidade 

de realizar história clínica, exame físico, conhecimento 

fisiopatológico dos sinais e sintomas; capacidade reflexiva e 

compreensão ética, psicológica e humanística da relação médico-

paciente; 

Sistemas Orgânicos 

Integrados, 

Habilidades e 

Atitudes Médicas, 

Clínica Integrada, 

Cirurgia Ambulatorial, 

Clínica Cirúrgica 

V. diagnóstico, prognóstico e conduta terapêutica nas doenças que 

acometem o ser humano em todas as fases do ciclo biológico, 

considerando-se os critérios da prevalência, letalidade, potencial 

de prevenção e importância pedagógica;  

Sistemas Orgânicos 

Integrados, Clínica 

Integrada, Cirurgia 

Ambulatorial, Clínica 

Cirúrgica 

VI. promoção da saúde e compreensão dos processos fisiológicos 

dos seres humanos gestação, nascimento, crescimento e 

desenvolvimento, envelhecimento e do processo de morte, 

Integração Ensino-

Serviço-Comunidade, 

Sistemas Orgânicos 
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atividades físicas, desportivas e as relacionadas ao meio social e 

ambiental; 

Integrados, Clínica 

Integrada 

VII. compreensão e domínio das novas tecnologias da 

comunicação para acesso a bases remotas de dados e domínio de, 

pelo menos, uma língua estrangeira 

Métodos de Estudo e 

Pesquisa, Inglês 

Instrumental I-III 

 

Nos primeiros dois anos do Curso são valorizados os conteúdos considerados 

fundamentais para a compreensão do processo saúde-doença como biologia celular 

e molecular, bioquímica, morfologia, fisiologia, imunologia, microbiologia, patologia, 

semiologia, farmacologia e propedêutica. Porém, entende-se que estes conteúdos 

devem ser ministrados de forma contextualizada e integrada com a área clínica e a 

saúde coletiva, em oposição à dissociação básico-clínica, para que o processo de 

aprendizagem seja mais dinâmico e estimulante.  

Procurou-se inserir o aluno na rede de saúde e nos serviços de Atenção 

Básica/Medicina de Família e Comunidade desde as primeiras fases do curso médico, 

permitindo o contato oportuno com a atividade profissional e o entendimento dos 

determinantes sociais, culturais, comportamentais, psicológicos, ecológicos, éticos e 

legais, nos níveis individual e coletivo, do processo saúde-doença. Desde o primeiro 

ano do curso, o ensino das habilidades e atitudes médicas e a elaboração do 

raciocínio clínico são estimulados por meio das atividades práticas e do próprio 

método de ensino. 

Durante o terceiro e quarto ano a carga horária de atividades práticas é ainda 

mais significativa, principalmente nos módulos de Clínica Integrada I, II e III, em que 

são previstas atividades ambulatoriais nas grandes áreas da Medicina: Saúde Mental, 

Saúde da Criança e Adolescente, Saúde do Adulto e Idoso e Saúde da Mulher, além 

de treinamento específico em Cirurgia Ambulatorial e Clínica Cirúrgica voltado para a 

atuação generalista. 

No quinto e sexto ano o aluno colocará em prática tudo o que aprendeu, tendo 

quase que exclusivamente atividades práticas no estágio curricular obrigatório em 

serviços conveniados, nos níveis primário, secundário e terciário de atenção, sob 

supervisão direta dos docentes do próprio curso. É oferecido aos estudantes que 
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integralizam todas as disciplinas dos primeiros 8 períodos do curso, tendo duração de 

24 meses. 

Conteúdos curriculares relevantes para a formação geral do médico tais como 

Segurança do Paciente, Habilidades de Comunicação, Educação Ambiental, 

Educação em Direitos Humanos, Educação das Relações Étnico-Raciais, Ética e 

Bioética estão contemplados transversalmente no currículo e presentes em vários 

módulos eletivos e obrigatórios. 

O rol de módulos eletivos, cuja carga horária deve ser cumprida até o 8º período 

do curso, representa mais um mecanismo de flexibilização curricular, possibilitando a 

vivência em áreas do conhecimento de maior interesse pelo estudante.  

A educação interprofissional/interprofissionalidade também é levada em 

consideração na formação do egresso médico da FACIMPA e oferecida aos 

acadêmicos a partir de vivências no trabalho em equipe, sobretudo na Atenção 

Primária em Saúde. A interprofissionalidade é uma oportunidade em que duas ou mais 

profissões aprendem sobre os outros, com os outros e entre si. O curso de Medicina 

da FACIMPA entende que a educação interprofissional envolve o desenvolvimento de 

competências como comunicação interprofissional, cuidado centrado no 

paciente/família/comunidade, clarificação de papéis, trabalho e liderança colaborativa, 

gerenciamento de conflitos e reconhecimento do funcionamento do processo de 

trabalho em equipe/time. 

 A partir desse entendimento, o curso prevê que seus alunos, em conjunto com 

estudantes de outros cursos da área da saúde, realizem atendimentos domiciliares, 

no âmbito do Eixo de Integração Ensino-Serviço-Comunidade, com vistas a uma 

abordagem integral da família e a uma construção coletiva de projeto de intervenção. 

Objetiva ainda o desenvolvimento de competências comuns como comunicação, 

escuta ativa e acolhimento, observação e análise, colaboração mútua, identificação 

de demandas, tomada de decisão, construção compartilhada de plano de cuidado, 

dentre outras. Esses atendimentos incluem desde a visita domiciliar mais básica, nas 

fases iniciais do curso, até a internação domiciliar, nos últimos módulos do Eixo, onde 

os procedimentos e as intervenções de várias profissões (nutrição, psicologia, 

enfermagem, fisioterapia, serviço social, etc.) confluem para um cuidado qualificado. 
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Finalizando, o curso de Medicina da FACIMPA contempla uma matriz de 

módulos curriculares, cujas ementas se sustentam numa bibliografia básica, 

enriquecida com a bibliografia complementar, constituindo-se em referenciais 

clássicos e atualizados, necessários à efetivação do processo ensino-aprendizagem 

exigido para a formação profissional pretendida para o egresso. 

 

7.1 Ementário e Bibliografia 

Ementas e Bibliografias para o 1º Ano 

 

Sistemas Orgânicos Integrados I e II 

EMENTA 

Abordagem das bases moleculares e celulares dos processos normais e alterados, da 

estrutura e função dos tecidos e órgãos pertencentes aos sistemas circulatório, 

respiratório, digestório, nefro-urinário, reprodutor, endócrino, nervoso, locomotor, 

tegumentar e hemolinfopoiético aplicados aos problemas prevalentes do 

desenvolvimento humano e do meio ambiente. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BAYNES, John W. Bioquímica Médica. 4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015. 

BERNE, R. B, LEVY, M. N. Tratado de fisiologia humana. 7. ed. Rio de Janeiro. 

Elsevier, 2018. 

LEHNINGER, A. L.; NELSON, D. L.; COX, M. M. Princípios de Bioquímica de 

Lehninger. 7. ed. São Paulo: Artmed, 2018. 

MOORE, K. L. Embriologia clínica. 10. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016. 

MOORE K L, DALLEY A F. Anatomia orientada para a clínica. 8. ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2017. 

NUSSBAUM, R. L.; MCINNES, R. R.; WILLARD, H. F. Thompson & Thompson: 

genética médica. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016.  
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MOORE, K. L. Embriologia clínica. 10. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016. 

GUYTON, A. C. Tratado de fisiologia médica. 13. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2017. 

DRAKE, R.L.; VOGL, W.; MITCHELL, A. Gray´s anatomia para estudantes. 3. ed. 

Rio de Janeiro: Elsevier. 2015.  

JUNQUEIRA, L. C. e CARNEIRO, J. Histologia básica – Texto e Atlas. 12 ed. Rio 

de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017. 

SCHAEFER, G. B. e JAMES N. THOMPSON, JR. J. Genética Médica, uma 

abordagem integrada. 1 ed. Porto Alegre: Artmed, 2015. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

  Verificar no site: http://cloud01.prima.net.br:81/5648/  

 

SCHAFER, G. Bradley; THOMPSON, James. Genética médica: uma abordagem 

integrada. Porto Alegre: AMGH, 2015. 1 recurso online. ISBN 9788580554762. 

Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788580554762>. Acesso em: 

19 set. 2017. 

OTTO, Paulo Alberto; MINGRONI-NETTO, Regina Célia; OTTO, Priscila 

Guimarães. Genética médica. Rio de Janeiro: Roca, 2013. 1 recurso online. ISBN 

978-85-412-0191-9. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-412-0191-9>. Acesso 

em: 19 set. 2017. 

GRIFFITHS, Anthony J. F. et al. Introdução à genética. 11. ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2016. 1 recurso online. ISBN 9788527729963. Disponível 

em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788527729963>. Acesso 

em: 19 set. 2017. 

http://cloud01.prima.net.br:81/5648/
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VIEIRA, Taiane; GIUGLIANI, Roberto. Manual de genética médica para atenção 

primária à saúde. 1. ed. Porto Alegre: ArtMed, 2013. 1 recurso online. ISBN 

9788565852890. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788565852890>. Acesso em: 

19 set. 2017. 

SADLER, T. W. Embriologia Médica, 13ª edição. 13. ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2016. 1 recurso online. ISBN 9788527729178. Disponível 

em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788527729178>. Acesso 

em: 19 set. 2017. 

GARCIA, Sonia M. Lauer; GARCIA FERNÁNDEZ, Casimiro (Org.). Embriologia. 3. 

ed. Porto Alegre: ArtMed, 2012. 1 recurso online. ISBN 9788536327044. 

Disponível em: <http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536327044>. 

Acesso em: 19 set. 2017. 

ROSS, Michael H.; PAWLINA, Wojciech. Ross, histologia: texto e atlas: 

correlações com biologia celular e molecular. 7. ed. São Paulo: Guanabara 

Koogan, 2016. 1 recurso online. ISBN 9788527729888. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788527729888>. Acesso em: 

19 set. 2017. 

SNUSTAD, D. Peter; SIMMONS, Michael J. Fundamentos de genética. 7. ed. Rio 

de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017. 1 recurso online. ISBN 9788527731010. 

Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788527731010>. Acesso em: 

19 set. 2017. 

PIERCE, Benjamin A. Genética: um enfoque conceitual. 5. ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2016. 1 recurso online. ISBN 9788527729338. Disponível 

em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788527729338>. Acesso 

em: 19 set. 2017. 
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COSTANZO, Linda S. Fisiologia. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2015. 

1 recurso online. ISBN 978-85-277-2788-4. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-277-2788-4>. Acesso 

em: 17 jun. 2017. 

AIRES, Margarida de Melo. Fisiologia. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2012. 1 recurso online. ISBN 978-85-277-2141-7. Disponível em: 

<http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-277-2141-7>. Acesso em: 

17 jun. 2017. 

TORTORA, Gerard J.; DERRICKSON, Bryan. Corpo humano fundamentos de 

anatomia e fisiologia. 8. ed. Porto Alegre: ArtMed, 2012. 1 recurso online. ISBN 

9788536327181. Disponível em: 

<http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536327181>. Acesso em: 17 

jun. 2017. 

BARRETT, Kim E et al. Fisiologia médica de Ganong. 24. ed. Porto Alegre: AMGH, 

2013. 1 recurso online. ISBN 9788580552935. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788580552935>. Acesso em: 

17 jun. 2017. 

HANKIN, Mark H.; MORSE, Denis E.; BENNETT-CLARKE, Carol A. Anatomia 

clínica: uma abordagem por estudos de casos. Porto Alegre: AMGH, 2015. 1 

recurso online. ISBN 9788580554250. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788580554250>. Acesso em: 

17 jun. 2017. 

PEZZI, Lucia Helena Antunes et al. Anatomia clínica baseada em problemas. Rio 

de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 1 recurso online. ISBN 978-85-277-2016-

8. Disponível em: <http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-277-

2016-8>. Acesso em: 17 jun. 2017. 

GOULD, Douglas J. Anatomia clínica para seu bolso. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2010. 1 recurso online. ISBN 978-85-277-2413-5. Disponível em: 
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<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-277-2413-5>. Acesso 

em: 17 jun. 2017. 

MARIEB, Elaine N.; HOEHN, Katja. Anatomia e fisiologia. 3. ed. Porto Alegre: 

ArtMed, 2009. 1 recurso online. ISBN 9788536318097. Disponível em: 

<http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536318097>. Acesso em: 17 

jun. 2017. 

SANTOS, Nívea Cristina Moreira. Anatomia e fisiologia humana. 2. ed. São Paulo: 

Erica, 2014. 1 recurso online. ISBN 9788536510958. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536510958>. Acesso em: 

17 jun. 2017. 

LAROSA, Paulo Ricardo R. Anatomia humana: texto e atlas. São Paulo: 

Guanabara Koogan, 2016. 1 recurso online. ISBN 9788527730082. Disponível 

em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788527730082>. Acesso 

em: 17 jun. 2017. 

MARTINI, Frederic H.; TIMMONS, Michael J.; TALLITSCH, Robert B. Anatomia 

humana. 6. ed. Porto Alegre: ArtMed, 2009. 1 recurso online. (Martini). ISBN 

9788536320298. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536320298>. Acesso em: 

17 jun. 2017. 

VAN DE GRAAFF, Kent M. Anatomia humana. 6. ed. São Paulo: Manole, 2003. 1 

recurso online. ISBN 9788520452677. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520452677>. Acesso em: 

17 jun. 2017. 

JUNQUEIRA, Lília. Anatomia palpatória: tronco, pescoço, ombro e membros 

superiores. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 1 recurso online. 

ISBN 978-85-277-1988-9. Disponível em: 

<http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-277-1988-9>. Acesso em: 

17 jun. 2017. 
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CAEL, Christy. Anatomia palpatória e funcional. São Paulo: Manole, 2013. 1 

recurso online. ISBN 9788520449585. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520449585>. Acesso em: 

17 jun. 2017. 

JUNQUEIRA, Lília. Anatomia palpatória e seus aspectos clínicos. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2010. 1 recurso online. ISBN 978-85-277-1987-2. Disponível 

em: <http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-277-1987-2>. Acesso 

em: 17 jun. 2017. 

GILROY, Anne M.; MACPHERSON, Brian R.; ROSS, Lawrence M. Atlas de 

anatomia. 2. ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2014. 1 recurso online. ISBN 

9788527729482. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788527729482>. Acesso em: 

17 jun. 2017. 

HEIDEGGER, Wolf. Atlas de anatomia humana. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2006. 1 recurso online. ISBN 978-85-277-2162-2. Disponível em: 

<http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-277-2162-2>. Acesso em: 

17 jun. 2017. 

MARTINI, Frederic H.; TIMMONS, Michael J.; TALLITSCH, Robert B. Atlas do 

corpo humano. Porto Alegre: ArtMed, 2009. 1 recurso online. (Martini). ISBN 

9788536320199. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536320199>. Acesso em: 

17 jun. 2017. 

TOY, Eugene C. et al. Casos clínicos em anatomia (Lange). 3. ed. Porto Alegre: 

AMGH, 2016. 1 recurso online. ISBN 9788580555639. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788580555639>. Acesso em: 

17 jun. 2017. 

TORTORA, Gerard J.; DERRICKSON, Bryan. Corpo humano fundamentos de 

anatomia e fisiologia. 8. ed. Porto Alegre: ArtMed, 2012. 1 recurso online. ISBN 

9788536327181. Disponível em: 
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<http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536327181>. Acesso em: 17 

jun. 2017. 

MOORE, Keith L.; AGUR, Anne M. R.; DALLEY, Arthur F. Fundamentos de 

anatomia clinica. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 1 recurso 

online. ISBN 978-85-277-2429-6. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-277-2429-6>. Acesso 

em: 17 jun. 2017. 

TORTORA, Gerard J.; DERRICKSON, Bryan. Princípios de anatomia e 

fisiologia. 14. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016. 1 recurso online. ISBN 

9788527728867. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788527728867>. Acesso em: 

17 jun. 2017. 

TORTORA, Gerard J.; NIELSEN, Mark T. Princípios de anatomia humana. 12. ed. 

Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 1 recurso online. ISBN 978-85-277-

2301-5. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-

277-2301-5>. Acesso em: 17 jun. 2017. 

 

Métodos de Estudo e Pesquisa I e II 

EMENTA 

Introdução à Medicina/Saúde Baseada em Evidências. Leitura e análise crítica de 

literatura científica. Estudo de normas e técnicas para avaliação e elaboração de um 

projeto de pesquisa. Análise crítica da pesquisa em medicina por meio da abordagem 

de métodos quantitativos e qualitativos. Desenvolvimento de comunicação científica. 

Metodologia científica. Bioestatística. Direitos humanos e código de ética em pesquisa 

com seres humanos. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CERVO, A. L.; BERVIAN, P. A. Metodologia científica. 6. ed. São Paulo: Person 

Prentice Hall, 2007. 
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FLETCHER RH, FLETCHER SW, FLETCHER GS (orgs.). Epidemiologia Clínica 

Elementos Essenciais. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2014. 

MOORE D, NOTZ WI, FLIGNER MA. A Estatística Básica e sua Prática. 6. ed. Rio 

de Janeiro: LTC, 2014. 

PEREIRA, Maurício Gomes; GALVÁO, Taís Freire; SILVA, Marcus 

Tolentino. Saúde baseada em evidências. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2016. 1 recurso online. ISBN 9788527728843. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788527728843>. Acesso em: 4 

jul. 2017. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Resolução 

196/96. Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisa envolvendo Seres 

Humanos. 1996. Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/cns/1996/res0196_10_10_1996.html 

BRASIL. Conselho Nacional de Saúde. Resolução 466/12. Trata de pesquisas em 

seres humanos e atualiza a resolução 196. [Internet]. Diário Oficial da União. 12 

dez. 2012 (acesso 25 jun. 2017). 

Disponível: http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2012/Reso466.pdf  

ALMEIDA FILHO, Naomar de; BARRETO, Mauricio L. Epidemiologia & 

saúde: fundamentos, métodos e aplicações. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2011. 1 recurso online. ISBN 978-85-277-2119-6. Disponível em: 

<http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-277-2119-6>. Acesso em: 

19 set. 2017. 

GLANTZ, Stanton A. Princípios de Bioestatística, 7th edição. AMGH, 01/2014. 

Disponível em https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580553017/. 

Acesso em agosto de 2018. 

http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2012/Reso466.pdf
http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2012/Reso466.pdf
http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2012/Reso466.pdf
http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2012/Reso466.pdf
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PAGANO, Marcelo. Princípios de bioestatística. São Paulo: Cengage Learning, 
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Estudo teórico e prático, baseado nos princípios dos direitos humanos, das pessoas 

com deficiência e risco social, sobre as doenças mais prevalentes na clínica médica 

geral, enfatizando a anamnese e o exame físico nas condutas em atenção primária 

do diagnóstico, indicações de exames complementares, conduta terapêutica e/ou 

farmacológica, destacando a medicina preventiva. Atenção básica em ginecologia e 

obstetrícia, incluindo a relação médico-paciente, semiologia, rastreamento de 

doenças, identificação de fatores de risco materno e fetal, diagnóstico e tratamento 

precoce das complicações da gravidez e orientações para prevenção e promoção da 
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Clínica Integrada III  

EMENTA 

Estudo teórico e prático, baseado nos princípios dos direitos humanos, das pessoas 

com deficiência e risco social, sobre as doenças dermatológicas, ortopédicas, 

traumatológicas, otorrinolaringológicas, oftalmológicas e urológicas mais 

prevalentes na população adulta, com ênfase nas condutas em atenção primária, 

incluindo o diagnóstico, indicações de exames complementares, quando 

pertinentes, conduta terapêutica e prevenção. Estudo dos transtornos mentais em 
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Estágio Curricular em Emergências Médicas I e II (Clínicas, Cirúrgicas, Materno-

Infantis e em Saúde Mental) 

EMENTA 

Estudo teórico e prático sobre urgências e emergêngias médicas nas áreas de 

pediatria, cirurgia, clínica, psiquiatria, ginecologia e obstetrícia, de forma 

supervisionada. 
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Estágio Curricular em Saúde Coletiva 

Ementa 

Inserção do aluno nos serviços de saúde em nível central e regional, com vistas a 

desenvolver atividades nas áreas de gestão em saúde, vigilância em saúde 

(ambiental, epidemiológica e sanitária), e educação em saúde. 
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Princípios, Formação e Prática. 2 ed. Artmed. 2012. 2 vol. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

SOLHA, Raphaela Karla Toledo. Sistema Único de Saúde - Componentes, 

Diretrizes e Políticas Públicas. Érica, 06/2014. [Minha Biblioteca]. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536513232/pageid/3 

PAIM, Jairnilson Silva et al. O que é o SUS. Fiocruz, 2015. Disponível em: 

http://www.livrosinterativoseditora.fiocruz.br/sus/4/ 

GALLEGUILLOS, Tatiana Gabriela Brassea. Epidemiologia: indicadores de saúde 

e análise de dados. São Paulo: Erica, 2014. 1 recurso online. ISBN 

9788536520889. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536520889>. Acesso em: 22 

set. 2017. 

SECCHI, Leonardo. Análise de políticas públicas: diagnóstico de problemas, 

recomendação de soluções. São Paulo: Cengage Learning, 2016. 1 recurso online. 

ISBN 9788522125470. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522125470>. Acesso em: 22 

set. 2017. 

 

 

 



 
 
 
 

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE MEDICINA  
FACIMPA 

 

 
 

 
 

109 

ELETIVA: MARKETING PESSOAL 

 

EMENTA 

Mercado e Carreira Profissional. Marketing Pessoal e Profissional – Estrutura . 

Planejamento de Carreira – Como planejar sua carreira profissional. Portfolio Pessoal 

– Tipos, Elaboração do Portfólio Pessoal. Plano de Marketing pessoal e Profissional – 

Estrutura. Postura e aparência Profissional – Dicas. Administração do Tempo – 

Quebra de paradigmas e ferramentas para gestão do tempo. Networking – Estrutura 

e objetivos para estabelecer sua rede de contatos. Postura em reuniões e sucesso no 

trabalho. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
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POLIZEI, Elder. Plano de Marketing 2ª Edição revista e ampliada. São Paulo: Cengage 

Learning, 2010 
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ELETIVA: LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Tipos e gêneros textuais discursivos, texto, contexto e intertextualidade; aspectos 

gramaticais fundamentais; coesão e coerência.  

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

ANTUNES, Irandé. Aula de Português: encontro & interações. 8. ed. São Paulo: 

Parábola, 2011. 

FIORIN, José Luiz; Francisco Platão. Para entender o texto: leitura e redação. 17. ed. 

São Paulo Ática, 2009. 

KOCH, Ingedore Grunfeld Vilaça. Argumentação e linguagem. 13. ed. São Paulo: 

Cortez, 2011. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
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Paulo: Publifolha 2008. 
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Rio de Janeiro Lexikon, 2008. 

FRANÇA, Júnia Lessa. Manual para normalização de publicações científicas. 8. ed. 
Belo Horizonte UFMG, 2009. 

GARCEZ, Lucilia Helena do Carmo. Técnicas de Redação: o que é preciso saber 
para  bem escrever. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2008. 

MARTINS, Dileta Silveira. Português Instrumental: de acordo com as atuais normas 
da ABNT.  2 ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

PERINI, Mário A. Gramática Descritiva do Português. 4. ed. São Paulo: Ática, 2009. 

 

ELETIVA: GESTÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO  
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Informação Gerencial. Tipos e usos de Informação. Tratamento das informações 

versus atividades fins. Sistemas de Informação Gerencial. Sistemas especialistas. 

Sistemas de apoio à decisão. Sistemas executivos. Tópicos em gerenciamento dos 

sistemas: integração, segurança, controle. Uso estratégico da tecnologia de 

informação. Administração estratégica da informação. Desenvolvimento de ambientes 

eficientes/eficazes da tecnologia da informação. Aplicação da tecnologia da 

informação nas diversas áreas da empresa para obtenção de vantagens competitivas. 

Globalização e estratégicas competitivas. Internetworked business, intranets. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

REZENDE, Denis Alcides. Sistemas de informações organizacionais: guia prático 

para projetos em cursos de administração, contabilidade e informática [recurso 

eletrônico]. – 5. ed. – São Paulo: Atlas, 2013. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522477838/cfi/0!/4/4@0.00:0.0
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O’BRIEN, James A; MARAKAS, George M. Administração de sistemas de 

informação [recurso eletrônico]. – 15 ed. Porto Alegre: AMGH, 2013. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580551112/cfi/0!/4/4@0.00:0.0

0 

 

ELETIVA: LIBRAS 

 

EMENTA 

História da pessoa com surdez ao longo dos tempos. Conceito e caracterização da 

surdez. Mitos e verdades sobre as línguas de sinais e a pessoa com surdez. 

Parâmetros para a realização dos sinais na Libras. Datilologia ou processo 

datilológico. Prática em Libras – vocabulário básico e vocabulário específico da área 

da saúde. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CAPOVILLA, F. C., RAPHAEL, W. D. Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilíngue da 

Língua de Sinais Brasileira, v 1, 2.e 3 São Paulo: Editora da Universidade de São 

Paulo, 2017.  

GESSER, Audrei. LIBRAS? Que língua é essa? Crenças e preconceitos em torno da 

língua de sinais e da realidade surda. São Paulo: Parábola Editorial, 2009. 

QUADROS, R. M. de. Língua de herança: língua brasileira de sinais. Porto Alegre: 

Penso, 2017.   

SACKS, Oliver W. Vendo vozes: uma viagem ao mundo dos surdos. Tradução de 

Laura Teixeira Motta. São Paulo: Companhia das Letras, 2010.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
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Editora Mediação, 2017.  
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portuguesa e língua de sinais nas etapas iniciais de escolarização.4.ed.  Porto Alegre: 

Editora Mediação, 2014.  

SKLIAR, Carlos. Atualidade da educação bilíngue para surdos, v. 2.: Interfaces entre 

pedagogia e linguística. (Org.) Porto Alegre: Editora Mediação, 2016.  

SKLIAR, Carlos (Org.) A Surdez: um olhar sobre as diferenças. 6. ed. Porto Alegre: 

Mediação, 2013.  

STROBEl, K. As imagens do outro sobre a cultura surda. 2 ed. Florianópolis: Ed. 

UFSC, 2015.  
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O modelo pedagógico está em consonância com as mais modernas tendências 

em Educação Médica, baseado na autonomia, aprendizagem de adultos, crítico-

reflexiva e centrada no estudante, que é o sujeito ativo da aprendizagem, tendo o 

professor como mediador do processo de ensino-aprendizagem. Assim, o curso utiliza 

estratégias ancoradas em métodos ativos de ensino-aprendizagem, 

preferencialmente em pequenos grupos, onde a motivação, a problematização, a 

interdisciplinaridade e a vivência prática no sistema de saúde permitem uma 

individualização da experiência educacional do aluno. 

As estratégias de ensino-aprendizagem adotadas promovem o “aprender a 

aprender” e privilegiam o desenvolvimento do raciocínio crítico-reflexivo, 

considerando o conhecimento prévio sobre o tema e a busca de solução para os 

problemas e situações de saúde que o estudante enfrentará no exercício profissional. 

Além disso, incentiva o desenvolvimento das habilidades de metacognição e o 

“aprender fazendo”, por meio da integração teoria-prática, desde o início do curso, nos 

módulos. 

O perfil do profissional a ser formado apresenta relação com a metodologia de 

ensino aplicada a partir do desenvolvimento das competências previstas nos 

componentes curriculares. O corpo docente é alvo permanente de um Programa de 

Formação e Desenvolvimento, e o corpo discente é preparado e estimulado para 

aprendizagem por meio de metodologias inovadoras. Nesse contexto, o papel de um 

núcleo de assessoria pedagógica é fundamental, tanto para os professores quanto 

para os estudantes.  

O curso de Medicina da FACIMPA, por meio do NAPED (Núcleo de Apoio 

Pedagógico e Experiência Docente) e do NAP (Núcleo de Apoio Psicopedagógico), 

oferece a formação permanente e continuada sobre os referenciais pedagógicos 

adotados e elaboração dos planos de ensinos. São disponibilizados 

acompanhamentos pedagógicos individuais e coletivos, para os discentes e docentes, 

com vistas a aprimorar o uso das metodologias ativas de ensino-aprendizagem, o 

sistema de avaliação dos estudantes e o próprio currículo. 

A proposta curricular do curso de Medicina é orientada para o desenvolvimento 

das competências profissionais a serem adquiridas pelos estudantes e centrada na 
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aplicação do conhecimento em contraposição à sua simples aquisição. Sendo assim, 

assume-se que não pode ser desenvolvida utilizando-se apenas metodologias 

tradicionais. A aquisição e, principalmente, a aplicação do conhecimento não acontece 

por meio de pura transmissão de informação, mas por meio da interação com o 

ambiente, possibilitada pela autonomia que é oferecida ao estudante. Apostar nesse 

modelo é acreditar que a aprendizagem significativa é fundamental e que é um 

processo ativo, construído, cumulativo, auto-orientado e orientado para o 

desenvolvimento de competências. Acreditamos que esse tipo de aprendizagem 

promove segurança e autoconfiança entre os estudantes, aspectos emocionais 

importantes para o futuro profissional.  

As estratégias de ensino-aprendizagem utilizadas no curso têm a finalidade de 

desenvolver um conjunto de competências e habilidades nos estudantes, capazes de 

transformá-los ao longo do tempo em profissionais capacitados para enfrentar os 

desafios da realidade de saúde e as modificações da sociedade. Estas estratégias 

pressupõem o emprego de Metodologias Ativas de Ensino Aprendizagem que exigem 

a participação do estudante na busca do conhecimento e do desenvolvimento das 

competências que se pretende para este profissional. Assim, foca-se desenvolver no 

estudante autonomia, curiosidade, espírito científico, metacognição, autogestão de 

seu aprendizado, responsabilidade, estímulo à construção de sua própria história, 

respeito à sua bagagem cultural anterior, iniciativa, intuição e capacidade de 

questionamento. 

O professor assume o papel de mediador nesse processo, estruturando 

cenários de aprendizagem que permitam aos estudantes vivenciar, dar significados e 

problematizar a prática profissional. Em cada componente curricular, os conteúdos 

são abordados majoritariamente por meio de metodologias ativas. Problemas que 

possam ser objetos de investigação científica, relacionados, principalmente, mas não 

exclusivamente, a doenças prevalentes na comunidade local e nacional, deverão ser 

propostos pelos professores ou pelos estudantes para delineamento de pesquisas. 

O processo de ensino e aprendizagem emerge da realidade, passando da 

transmissão pura e simples do saber para o questionamento e a consequente 
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reelaboração deste saber por meio da interdisciplinaridade e do desenvolvimento de 

atividades de responsabilidade social.  

Neste contexto, as metodologias de ensino utilizadas no desenvolvimento das 

atividades do curso de Medicina da FACIMPA permitem a formação de indivíduos 

ativos no processo de ensino e aprendizagem, utilizando a interdisciplinaridade, 

inserção oportuna em projetos de responsabilidade social e atividades culturais, 

possibilitando a formação de sujeitos autônomos e cidadãos.  

O currículo adotado prioriza a complementaridade dos conteúdos e sua 

conexão. Também se propõe dar significado ao conhecimento, mediante a 

contextualização, a interdisciplinaridade e incentivo ao raciocínio e a capacidade de 

aprender e evitando a compartimentalização.  

O processo de aprendizagem deve, sempre que possível, ser concretizado a 

partir da realidade de saúde, por meio da comunidade, das famílias, pacientes reais, 

casos médicos ou pacientes voluntários padronizados, simulação. Os cenários de 

aprendizagem devem ser significativos e significantes para os estudantes e 

produtores de problematização da prática profissional, ou seja, os estudantes devem 

aprender a partir da problematização de um significado (ação-reflexão-ação). Nesse 

sentido, os estudantes são corresponsáveis pelo aprendizado e estimulados a terem 

posturas ativas e interativas. Portanto, a prática profissional deve ser apreendida 

como estruturante do processo de formação do estudante e, desta forma, constituir-

se num referencial orientador diferenciado para as decisões pedagógicas durante todo 

o curso, inclusive na primeira fase curricular. As atividades curriculares maximizam a 

inserção dos estudantes na estrutura de serviços de saúde por meio de uma 

aproximação gradativa de acordo com os diferentes graus de complexidade, 

garantindo a aprendizagem nos níveis de atenção à saúde, primária, secundária e 

terciária, disponíveis na rede do SUS. A abordagem dos problemas de saúde é 

integrada no que se refere aos seus aspectos epidemiológicos, patológicos, clínicos e 

cirúrgicos. O processo ensino-aprendizado é desenvolvido em variados cenários de 

práticas profissionais para que os estudantes possam perceber a múltipla causalidade 

dos processos saúde-doença, tanto individuais como coletivos, e favorecer a 

compreensão holística do ser humano.  
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As práticas educacionais devem privilegiar a discussão, o julgamento e a 

validade das informações, apoiando-se em dados da metodologia científica e da 

epidemiologia clínica. Com efeito, não se trata de abandonar a transmissão das 

informações, mas de construir uma nova perspectiva de construção do conhecimento. 

Nessa nova perspectiva, leva-se em conta o contexto da informação, a proximidade 

com a realidade de práticas profissionais do futuro médico, a valorização do 

conhecimento prévio do estudante, as conexões entre os diversos conteúdos e as 

interações entre os atores do processo de ensino-aprendizagem. O corpo docente 

deve estimular a participação dos estudantes nos projetos de extensão e de pesquisa, 

visando contribuir para um ensino crítico, reflexivo e criativo. O processo de “aprender 

a aprender aprendendo” deve incidir nos momentos curriculares por meio da 

articulação entre ensino, pesquisa e extensão. A pesquisa fornece elementos 

educacionais para a atividade de ensino e, ao mesmo tempo, questiona a realidade 

do mundo.  

Nas metodologias de ensino em sala, utilizam-se técnicas e recursos variados, 

apresentados a seguir: 

 

Aprendizagem em Pequenos Grupos (APG) 

Método de aprendizado centrado no estudante e desenvolvido em pequenos 

grupos, que tem uma situação-problema como elemento disparador do aprendizado e 

integrador do conhecimento. Representa a estratégia condutora para o alcance dos 

objetivos educacionais no Eixo Estruturante de Sistemas Orgânicos Integrados 

(Figura 12), sendo que os problemas discutidos também apresentam interface com os 

conteúdos trabalhados em outros eixos.  

 

Estratégias de ensino-aprendizagem utilizadas no Eixo Estruturante “Sistemas 

Orgânicos Integrados” 
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LMIM = Laboratório Morfofuncional Integrado Multiestações 

TICs = Tecnologias de Informação e Comunicação (ambiente virtual) 

 

A APG ocorre em sessões tutoriais, onde, na frequência de 2 (duas) vezes por 

semana, os alunos estipulam objetivos de aprendizagem a partir de situações-

problema seguindo passos adaptados do PBL. Essas metas são buscadas no 

ambiente extra-classe e potencializadas com as tarefas e desafios a serem 

trabalhados nos outros ambientes: laboratório morfofuncional, ambiente virtual (TICs) 

e sala de aula (palestras). 

Cada grupo tutorial é composto por 8-9 estudantes e o professor assume o 

papel de mediador do processo de ensino-aprendizagem. A dinâmica do grupo será 

de acordo com os 9 (nove) passos (Quadro 6). Os passos de 1 a 6 ocorrem em uma 

APG, o passo 7 é desenvolvido em diversos cenários de aprendizagem, tais como 

biblioteca, laboratórios, comunidade, palestras, entre outros. O passo 9 é 

desenvolvido em todas APGs. 

O tempo de duração do APG é de 3 horas, subdividido em 1h30min para o 

passo 8 e 1h30min para os passos 1, 2, 3, 4, 5, e 6. 

 

Método dos 9 passos, adaptado do PBL, utilizado na Aprendizagem em 

Pequenos Grupos (APG) 

1 - Leitura do problema - termos desconhecidos 

2 - Definir o problema (formular questões) 

3 - Analisar o problema baseado em conhecimentos prévios (levantar hipóteses) 

4 - Resumir as conclusões 



 
 
 
 

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE MEDICINA  
FACIMPA 

 

 
 

 
 

118 

5 - Formular objetivos de estudo 

6 - Socialização dos objetivos de estudo 

7 - Auto-aprendizado 

8 - Dividir conhecimentos com o grupo 

9 - Avaliação formativa 

 

Palestras 

Exposições dialogadas que privilegiam a participação dos discentes 

desenvolvidas no formato de aulas, mesas redondas e conferências uni ou 

multiprofissionais. Os objetivos são introduzir o estudante a uma nova área do 

conhecimento da qual não detenha conhecimentos prévios e/ou resumir e ordenar 

uma área de conhecimento que os estudantes tenham estudado, mas cuja 

complexidade possa ser esclarecida pela participação de um ou mais especialistas. A 

Figura abaixo ilustra a utilização da Palestra e dos outros recursos metodológicos 

utilizados em dois eixos curriculares estruturantes. 

 

Distribuição de conteúdos nas atividades educacionais de dois módulos 

(Sistemas Orgânicos Integrados e Habilidades e Atitudes Médicas) desenvolvidos no 

1º período – exemplo: Sistema Circulatório. 
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Aprendizagem em 
Pequenos Grupos

(APG)

Módulo: Sistemas Orgânicos Integrados

Módulo: Habilidades e Atitudes Médicas

Abertura da
situação-problema

O CORAÇÃO DO ATLETA

SEGUNDA TERÇA QUARTA

Laboratório Morfofuncional
Integrado Multiestações

Fechamento da situação-
problema  anterior e
abertura de nova 
situação-problema: 

O CORAÇÃO MAL 
FORMADO

Ciclo Cardíaco

Anatomia do coração

Laboratório de 
Simulação: noções de 

exame físico do 
coração

Histologia do coração e 
teratogênese cardíaca

Potencial  de ação
Motor molecular

QUINTA
Aprendizagem em 
Pequenos Grupos

(APG)

1

2

3

Palestra

1. Anatomia
2. Fisiologia e Bioquímica
3. Biologia Celular e Molecular, 
Citologia, Histologia, Genética e 
Embriologia

TICs: Embriogênese do 
coração e Ciclo Cardíaco

  

 

Práticas integradas (Laboratório Morfofuncional) 

Rodízio de pequenos grupos de alunos em estações previamente planejadas 

por docentes de várias áreas no âmbito dos Laboratório Morfofuncional Integrado.  

Plataforma Educacional Digital (TICs) 

A ferramenta tecnológica institucional de suporte e integração a este processo 

é o Padlet®, que permite disponibilizar quadros virtuais dinâmicos e interativos para 

registro, partilha e guarda dos processos de ensino e aprendizagem das TICs, 

configurada para funcionar como uma ferramenta de inteligência coletiva. 

Disponibilizada através de plataformas convencionais e aplicativos móveis, é 

customizada e ofertada a cada um dos atores do processo de ensino e aprendizagem 

(alunos, tutores, professores, preceptores), sincronizada com os grupos de interesses 

e atividades pertinentes. Versátil, pode ser modelada (e re-modelada) 

instantaneamente, criando estratégias únicas de ensino-aprendizagem com diversos 

conteúdos e atividades, organizando a equipe em grupos, fóruns de discussão e uma 
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ampla diversidade de atividades educacionais, permitindo feedback personalizado a 

cada aluno (incluindo a ferramenta portfólio on-line) valorizando as diferenças 

individuais.  

Aprendizagem baseada em equipes (TBL) 

Estratégia dirigida para o desenvolvimento do domínio cognitivo, focalizada na 

resolução de problemas e na aprendizagem colaborativa entre participantes de 

pequenos grupos, que permite desenvolver: (1) formação e gerenciamento do grupo; 

(2) responsabilidade dos estudantes pelo seu trabalho individual e em grupo; (3) 

promoção da aprendizagem e desenvolvimento da equipe pelo seu trabalho em grupo 

e (4) apresentação de devolutivas e informações a respeito do desempenho do aluno 

efetivando a oportuna correção das distorções observadas, bem como suas 

conquistas realizadas. 

A organização de uma atividade de ensino-aprendizagem, no formato de TBL, 

prevê a constituição de equipes de cinco a sete participantes. O melhor formato da 

sala deve distribuir as mesas de tal modo que todos consigam ver a projeção de seus 

respectivos lugares. 

O TBL é dividido, didaticamente, em três momentos: 

(1) momento I ou de preparação de material (contexto/cenário) e estudo/análise 

desse material pelos participantes; 

 (2) momento II de verificação do conhecimento prévio (teste individual e em 

equipe), levantamento de dúvidas e feedback e 

(3) momento III de aplicação dos conceitos. 

 

No Momento I, são enviados/entregues aos participantes os materiais 

preparados pelos autores do curso ou da atividade estimulando assim a busca de 

informações/conteúdos, de forma autônoma, a partir de uma situação. Esta busca 

pode acontecer de forma presencial ou à distância. 

O Momento II chamado de compromisso compartilhado, acontece sempre 

presencialmente e envolve quatro etapas. A primeira é a execução do teste individual. 

Os participantes verificam seu conhecimento prévio por meio de um teste de múltipla 

escolha com 10 a 15 questões, os quais devem necessariamente requerer mais do 
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que a memorização de fatos/teorias e apresentar um grau de dificuldade para a 

tomada de decisão e resolução de problemas que seja motivador. Após o término do 

teste individual, a segunda etapa consiste na consolidação e discussão dos resultados 

individuais para cada questão, buscando um consenso na equipe que deve responder 

o mesmo teste. Neste momento os participantes são estimulados a desenvolverem 

habilidades de comunicação e negociação. As trocas entre os participantes favorecem 

o reconhecimento das potencialidades e fragilidades, individuais, de modo que cada 

participante encontre nessa análise um sentido para ampliar sua participação e 

contribuição com a equipe. Para a realização das duas primeiras etapas, espera-se 

do participante o compromisso e a responsabilidade em relação à análise do material 

preparado, que permitirá sua contribuição contextualizada e efetiva na equipe. O 

confronto entre os resultados do teste individual e os da equipe visa destacar o valor 

do conhecimento do outro, a possibilidade de construção coletiva de conhecimento e 

a adição de resultados pelo compartilhamento dos saberes que cada indivíduo da 

equipe traz. A terceira etapa consiste no levantamento, em grupo, das explicações 

que cada equipe construiu para escolher suas respostas no teste, as dúvidas e os 

questionamentos em relação ao que foi apresentado como sendo a melhor alternativa 

de resposta. A quarta etapa representa o feedback e os esclarecimentos de um 

especialista no assunto, presencial ou a distância. 

O Momento III tem como objetivo a aplicação dos conteúdos trabalhados nos 

dois momentos anteriores, por meio da proposição de tarefas desafiadoras às 

equipes, que reflitam a aplicação desses conteúdos em uma situação real ou 

simulada. Frente à tarefa de aplicação, as equipes devem formular questões para 

buscar informações que permitam aprofundar, ainda mais, a aplicação, análise, 

síntese e avaliação na tomada de decisão. As buscas realizadas são analisadas pelas 

equipes no próximo encontro presencial ou à distância, construindo uma intervenção 

fundamentada.  

O TBL é utilizado nas disciplinas de Métodos de Estudo e Pesquisa e no Eixo 

de Integração Ensino-Serviço-Comunidade. 

Problematização 
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Método utilizado no Eixo de Integração Ensino-Serviço-Comunidade que 

pressupõe uma investigação direta da realidade, num esforço de construção de uma 

efetiva compreensão dessa mesma realidade. 

Da mesma forma que a APG, é a problematização é desenvolvida em etapas a 

partir do Arco de Maguerez. 

 

Arco de Maguerez (Problematização) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao completar o Arco de Maguerez, o estudante pode exercitar a dialética de 

ação-reflexão-ação, tendo sempre como ponto de partida a realidade social. Após o 

estudo de um problema, podem surgir novos desdobramentos, exigindo a 

interdisciplinaridade para sua solução, o desenvolvimento do pensamento crítico e a 

responsabilidade do estudante pela própria aprendizagem. 

No entanto, para a FACIMPA está claro que o emprego de metodologias 

educacionais disruptivas e inovadoras dependem em primeiro lugar da participação 

de seu docente o qual necessita do apoio institucional para sua preparação. Neste 

contexto, instituiu o Programa de Formação e Desenvolvimento Docente de Palmas, 

por meio do qual várias oficinas com a temática Metodologias Ativas foram ofertadas, 

e ainda estão previstas outras para que os professores do curso intensifiquem uma 

vivência, desenvolvendo expertise nos métodos ativos mais consagrados na literatura 

de Educação Médica.  
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Os temas abordados no Programa de Desenvolvimento Docente preparatório 

para a implantação do currículo, com ênfase nas Metodologias Ativas de Ensino-

Aprendizagem, estão descritos no quadro a seguir 

 

Programa de Desenvolvimento Docente preparatório para a implantação do Curso                                

Temas 

Concepções Pedagógicas e Teorias da Aprendizagem 

Andragogia 

PPC - Estrutura Curricular 

Metodologias Ativas de Ensino-aprendizagem: PBL (Problem Based Learning), 

Aprendizagem em Pequenos Grupos: o papel do professor, do secretário e do aluno 

Simulação de Pequeno Grupo (GO/GV) 

Como elaborar problemas, casos clínicos e tarefas (grupos) 

Avaliação do estudante em um currículo baseado em Metodologias Ativas 

Sistema de avaliação do desempenho do estudante no PPC 

Como elaborar itens de avaliação  

Como montar um OSCE  

 

Logicamente, a IES não deixa de valorizar os momentos de aulas práticas, 

realizadas em ambientes diversificados como: laboratórios de habilidades/simulação 

e morfofuncional, bibliotecas, comunidade (visitas domiciliares, escolas, creches, 

etc.), unidades básicas de saúde, ambulatórios, enfermarias e hospitais. Outros 

recursos pedagógicos são utilizados como debate de filmes, dramatizações e 

simulações em que o estudante torna-se paciente. 

 

IX ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

As primeiras regulamentações sobre a duração do Internato Médico 

determinavam o “mínimo de dois semestres letivos” (Resoluções Nº 08/69 e Nº 09/83, 

CNE). Na época, praticamente todas as escolas adotavam apenas dois semestres, 

com algumas exceções. Em 2001, a Associação Brasileira de Educação Médica, 
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propôs ao MEC o tempo mínimo de três semestres. As atuais DCNs para o curso de 

medicina, Resolução Nº 3/2014, passaram a determinar, no Art. 24, que “a carga 

horária mínima do estágio curricular será de 35% da carga horária total do Curso de 

Graduação em Medicina”.  

O curso de Medicina ofertado pela FACIMPA oferece, na matriz curricular, o 

Estágio Curricular Obrigatório nos últimos quatro semestres (9º ao 12º período), sob 

a forma de estágio integrado, em três módulos, a saber: Estágio em Emergências 

Médicas, Estágio em Atenção Primária em Saúde e Estágio em Atenção Ambulatorial 

e Hospitalar, no qual ocorrem rodízio nas áreas de Clínica Médica, Cirurgia, 

Ginecologia e Obstetrícia, Saúde Mental/Psiquiatria, Saúde Coletiva e Pediatria. 

Da forma como estão organizados os quatro semestres de Estágio Curricular 

Obrigatório, o curso de Medicina da FACIMPA pretende ampliar e consolidar dos 

conhecimentos, habilidades e atitudes indispensáveis à qualificação do perfil do 

médico que pretende formar. 

 

9.1 Estruturação do Estágio Curricular Obrigatório 

O Estágio Curricular Obrigatório, ou Internato Médico, assume lugar de 

destaque no currículo do curso de graduação em Medicina. As atividades de estágio 

devem ser capazes de propiciar ao aluno a oportunidade de ampliar seus 

conhecimentos, de forma supervisionada, em situações de prática profissional 

específica. Assim, o estágio proporciona ao estudante a realimentação do processo 

de aprendizagem e sua vinculação ao mundo do trabalho.  

As atividades de Estágio Curricular Obrigatório se realizam na forma de rodízio, 

ordenado de acordo com a realidade local e coerente com o perfil do egresso. A carga 

horária total do Estágio Obrigatório é de 3100 horas práticas (treinamento em serviço 

sob supervisão) e teóricas. Deste total, no mínimo 80% são de atividades práticas e 

até 20% de atividades teóricas (casos clínicos, grupos de discussão, seminário, 

sessões anatomoclínicas, sessões clínico radiológicas, clube de revista, temas de 

revisão e atualização). Ainda, em consonância com as Diretrizes, o Curso de Medicina 

da FACIMPA estruturou este estágio com 3100 horas, 41,7% da carga horária total do 
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curso, superando o percentual mínimo preconizado. Desta carga horária, 940 horas 

(30,3%) são destinadas aos Serviços de Urgência e Emergência e de Atenção 

Primária em Saúde (APS), com predominância de carga horária na APS (55,3%). 

 

9.2 Definições e Características dos Estágios Curriculares Obrigatórios 

9.2.1 Estágio em Urgências e Emergências Médicas 

Será realizado em Marabá e região, no qual os alunos atuam na rede hospitalar 

da Secretaria Municipal de Saúde, Unidades de Pronto Atendimento (UPA), SAMU e 

hospitais conveniados, sob a supervisão direta de docentes, com atendimento a 

urgências e emergências. As seguintes atividades diárias, em três turnos, são 

desenvolvidas durante um semestre letivo, sob supervisão médica: 

• acompanhamento (evolução) de pacientes internados nos serviços de saúde; 

• plantão em SAMU e em unidade de terapia intensiva (UTI)/pronto-socorro; 

• auxílio em cirurgias de pequeno e médio porte; 

• atendimento clínico/cirúrgico em urgência e emergência. 

O estágio é subdividido em três áreas, a saber: 

I) Estágio em Emergências Clínicas e em Emergências em Saúde Mental 

II) Estágio em Emergências Cirúrgicas 

III) Estágio em Emergências Materno-infantis 

 

9.2.2 Estágio em Atenção Primária em Saúde (APS) 

É realizado em Marabá e em municípios da região, em parceria com as 

Prefeituras Municipais, com atuação nas equipes de saúde da família, sob supervisão 

e orientação direta dos médicos de família, acompanhando-os em suas rotinas de 

trabalho na Rede de Atenção à Saúde. Os médicos das equipes da ESF passam a 

ser preceptores dos alunos do Estágio Curricular Obrigatório. Os discentes fixam 

residência nos municípios em que realizam o estágio e as prefeituras conveniadas 

asseguram moradia, alimentação e transporte municipal, se necessário. Nesse 
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estágio, além dos temas relativos à prática da Medicina de Família e Comunidade, o 

estudo da Saúde Coletiva e a aplicação dos princípios da referência/contra-referência, 

organização das redes de saúde e da Saúde Baseada em Evidências são 

sistematicamente trabalhados. As atividades ocorrem durante 20 semanas, com 40 

horas semanais, totalizando 520 horas. Dentre as atividades desenvolvidas na 

Atenção Básica e em Serviço de Urgência e Emergência do SUS, predominam as 

dedicadas aos serviços de Atenção Básica sobre os de Urgência e Emergência 

(53,33% versus 46,66%), como preconizam as DCN 2014 e os dois estágios totalizam 

48,38% dos estágios obrigatórios, muito superior ao preconizado pela referida 

Resolução. 

9.2.3 Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar 

É o estágio curricular realizado em Marabá, mas também em todo o estado do 

Pará no qual os alunos atuam na rede ambulatorial e em hospitais conveniados, 

públicos e privado, em atenção geral e especializada à saúde sob a orientação e 

supervisão de médicos, nas áreas de Ginecologia e Obstetrícia, Clínica Médica/Saúde 

Mental, Pediatria e Cirurgia, durante dois semestres. As seguintes atividades são 

desenvolvidas, sob supervisão médica: 

• acompanhamento (evolução) de pacientes internados;  

• atendimento a pacientes ambulatoriais; 

• plantão em unidade de terapia intensiva, sala de parto e pronto-socorro; 

• auxílio em cirurgias de médio porte;  

• atendimento clínico/cirúrgico em várias especialidades; 

• cirurgias ambulatoriais (pequenas cirurgias). 

É possibilitado ao aluno realizar parte do estágio fora da unidade federativa, 

nos termos da Resolução Nº 3, de 2014, do Conselho Nacional de Educação 

parágrafo 7º, Art. 24 que estabelece “... poderá autorizar no máximo 25% (vinte e cinco 

por cento) da carga horária total estabelecida para o estágio fora da Unidade da 

Federação...” e do Regulamento do Estágio Curricular Obrigatório Médico do Curso 

da FACIMPA, desde que aprovado pelo Colegiado do Curso, de conformidade com 
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as normas internas estabelecidas pelo Curso de Medicina, ou percentual superior em 

caráter de excepcionalidade, mas jamais ultrapassando 50% (cinquenta por cento) da 

quantidade de estudantes do mesmo período. 

Algumas orientações precisam ser seguidas para a definição do local de 

estágio fora da unidade federativa, e para a efetiva implantação estar de acordo com 

a Resolução Nº 3 da Comissão Nacional de Educação, a Coordenação do Curso de 

Medicina e o Colegiado de Curso adotam os seguintes procedimentos para análise 

das solicitações dos internos: 

1. A instituição escolhida pelo aluno deverá ser, preferencialmente, nos 

serviços do Sistema Único de Saúde ou em unidades que mantenham Programas de 

Residência Médica e/ou programas de qualidade equivalente em nível nacional (§ 7º, 

Art.24 Resolução CNE Nº 3/2014). 

2. Para que seja procedida a devida análise do pedido, o interessado deverá 

providenciar: 

a) Documento assinado pelo Diretor Técnico da instituição, onde deverá 

constar a aceitação do aluno, o período, o programa a ser realizado e o nome do 

médico do corpo clínico designado ou autorizado para ser o supervisor direto e 

responsável pelo aluno. 

b) Documento assinado pelo médico supervisor, com a concordância da 

aceitação do aluno e do período de estágio e comprometendo-se a enviar diretamente, 

à Coordenação do Curso, de forma sigilosa e em tempo hábil, a avaliação do aluno, 

conforme procedimentos adotados pelo curso para este período de estágio.  

Além dos serviços de saúde atualmente conveniados, curso de Medicina da 

FACIMPA poderá firmar outros convênios com o objetivo de fornecer novas 

oportunidades e aprimorar o aprendizado de seus alunos. 

Compete ao Colegiado do curso de Medicina selecionar os municípios e 

hospitais a serem conveniados, de acordo com critérios estritos que visem a 

manutenção dos aspectos acadêmicos e outros pertinentes ao bom andamento do 

estágio. 

Os estágios curriculares obrigatórios possuem supervisores e preceptores que 

possuem atribuições bem definidas. O Manual dos Estágios Curriculares Obrigatórios 
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do curso de Medicina da FACIMPA, bem como os mecanismos e critérios de avaliação 

dos estudantes nessas atividades estão disponíveis para consulta. 

 

X ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

A partir das Diretrizes Curriculares dos Cursos de Graduação do Ministério da 

Educação, as Atividades Complementares passaram a figurar como importante 

componente dos Cursos Superiores de Graduação, tanto na organização de seus 

programas de formação, quanto na flexibilização curricular. 

Conforme o artigo 25 das Diretrizes Curriculares do curso de graduação em 

Medicina (2014): 

O projeto pedagógico do Curso de Graduação em Medicina deverá ser 

construído coletivamente, contemplando atividades complementares, e a IES deverá 

criar mecanismos de aproveitamento de conhecimentos, adquiridos pelo estudante, 

mediante estudos e práticas independentes, presenciais ou a distância, como 

monitorias, estágios, programas de iniciação científica, programas de extensão, 

estudos complementares e cursos realizados em áreas afins. 

Portanto, as Atividades Complementares deverão aprofundar o nível de 

conhecimento do aluno para além dos limites naturais do Curso que, 

independentemente de sua própria estrutura pedagógica, não tem como esgotar todos 

os conhecimentos relacionados com a formação e o exercício profissional, e com base 

no princípio de que o aluno é o agente da aprendizagem, é estimulado o aprender a 

aprender e ter responsabilidade e compromisso com sua educação, sendo estas 

atividades um dos mecanismos que proporcionarão a participação do aluno na 

construção do saber com experiências inovadoras. O currículo pleno do curso atribui 

uma parcela de sua carga horária total para a realização de tais atividades, totalizando 

210 horas. 

A possibilidade de frequentar cursos, seminários e outros eventos viabiliza ao 

aluno perceber a comunicação entre as diversas áreas do conhecimento em medicina. 

A proposta também permite ao discente a participação na formação do seu currículo, 
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atendendo à necessidade de diversificação do conhecimento, no tempo disponível 

para a conclusão do curso. 

A carga horária das atividades complementares é distribuída em atividades 

direcionadas para o ensino, pesquisa e extensão de forma equilibrada e diversificada, 

garantindo os princípios norteadores da educação superior, obedecendo ao PPC e 

cumprindo os requisitos de comprovação (formas de aproveitamento) por meio de 

certificados e/ou declarações que são apresentados pelo aluno, mediante deferimento 

da Coordenação de Curso, órgão competente para a condução, organização e 

controle de tais atividades. 

A correspondência entre carga horária e créditos para cada uma das atividades 

foi objeto de discussão pelo NDE do curso de Medicina e encontra-se disponível no 

Anexo I. 

 

XI TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é entendido como uma produção 

intelectual dos alunos e caracteriza-se como uma fase de consolidação dos 

fundamentos científicos, técnicos e culturais do profissional em formação e deve ser 

considerado como um exercício de formulação e sistematização de ideias e de 

aplicação dos métodos de investigação científica, sendo obrigatório para conclusão 

da graduação. 

Tendo em vista o amplo universo de ação do acadêmico em Medicina, é 

importante que este seja capacitado para a realização de um trabalho científico, 

integrando a prática investigativa às descobertas da ciência. 

Neste contexto, o TCC se destaca como um importante instrumento 

pedagógico de apoio metodológico à realização de um projeto que contribua na 

formação profissional do aluno. No âmbito acadêmico, as atividades do TCC como 

mediadoras das relações teórico-práticas, possibilitam que no próprio cotidiano dos 

alunos-professores se construa um novo saber. Os procedimentos e as técnicas que 

dão suporte ao desenvolvimento do processo de pesquisar se constituem meios para 
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promover uma formação intelectual rigorosa, crítica e sintonizada com o tempo, além 

de estimular a busca ativa do conhecimento. 

Quanto ao projeto, este deve ter relevância científica, tecnológica ou 

educacional, e também deve proporcionar ao estudante de medicina a capacidade de 

ler e interpretar artigos, comparar métodos, trabalhar em equipe, estimulando o 

desenvolvimento do pensamento científico e da criatividade. 

O projeto do TCC é elaborado pelos graduandos em dupla, sendo permitida a 

realização de um trabalho experimental ou revisão bibliográfica, de acordo com as 

determinações do NDE e do Colegiado e da normatização específica do curso. A 

elaboração do projeto de pesquisa, sua execução e respectiva produção acadêmica 

serão orientadas por um professor, escolhido pelos graduandos com aprovação pelo 

Coordenador de TCC e pelo Coordenador de Curso. 

O TCC contará com um coordenador de Trabalho de Conclusão de Curso e 

com professores-orientadores. São atribuições da Coordenação do TCC: 

I - administrar o andamento do TCC; 

II - agendar e presidir reuniões de avaliação com os coordenadores, 

orientadores e alunos; 

III - encaminhar os documentos às bancas examinadoras; e 

IV - oficializar a qualificação dos documentos emitidos pelas bancas 

examinadoras. 

A carga horária destinada à elaboração do TCC é de 33,3 horas, devendo ser 

integralizada até o término do 8º período. Os módulos de Métodos de Estudo e 

Pesquisa, com conteúdos de Metodologia Científica, Bioestatística e Medicina 

Baseada em Evidências, e alguns módulos de Integração Ensino-Serviço-

Comunidade, com conteúdos de Epidemiologia, contribuem adicionalmente, em 

termos de conteúdos e carga horária, para o trabalho de pesquisa desenvolvido no 

TCC. 

Os projetos de TCC envolvendo seres humanos direta ou indiretamente 

deverão ser submetidos à apreciação de um Comitê de Ética em Pesquisa, 

credenciado pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) em 
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consonância com a resolução CNS Nº 466/12. A execução do projeto somente terá 

início após a respectiva aprovação. 

O TCC da FACIMPA possui Regulamento próprio devidamente aprovado e, 

além disso, Manuais para Elaboração de Artigos Originais e de Revisão de Literatura 

podem ser encontrados para auxílio dos discentes na Biblioteca. 

XII PESQUISA E EXTENSÃO NO CURSO 

12.1 Pesquisa  

A FACIMPA por meio da Coordenação de Pós-graduação, Pesquisa e 

Extensão (CoPPex), incentiva e promove a participação de docentes e discentes do 

Curso de Medicina, em atividades vinculadas à Pesquisa.  

Para isso, a instituição implantou um plano de Iniciação Científica que tem 

como objetivos: 

- iniciar o aluno dos cursos de graduação na prática da pesquisa científica; 

- desenvolver a mentalidade científica, crítica e investigativa dos alunos; 

- estimular o professor orientador a formar equipes de pesquisa; 

- identificar e estimular os alunos para a investigação científica. 

A FACIMPA apresenta duas modalidades de iniciação científica, o PIC – 

Programa Institucional de Iniciação Científica e o ProBIC – Programa de Bolsas de 

Iniciação Científica, que possuem regulamento próprio. Por meio do ProBIC, são 

destinadas bolsas fomentadas pela própria instituição, com o intuito de auxiliar o 

desenvolvimento de pesquisa e incentivar os alunos a iniciar a vida acadêmica. 

Ademais, a  incentiva a participação de seus alunos em eventos de pesquisa 

de outras instituições de ensino superior, mediante ações como: auxílio financeiro e 

menção honrosa aos aprovados em congressos de grande relevância técnica, oferta 

de oficinas e palestras para elaboração de resumos e artigos científicos, auxílio 

financeiro para custeio de passagens, inscrição em eventos e impressão de painéis 

científicos e entrega de camisetas institucionais. Esses incentivos são concedidos a 

todos os alunos e pesquisadores que têm trabalhos aprovados pelas instituições 

organizadoras e que pleiteiam algum tipo de auxílio perante a Instituição. 
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12.2 Extensão 

O Programa de Extensão Universitária (PROEX), vinculado à Coordenadoria 

de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação (CoPPex), visa atender aos princípios de 

cidadania, equidade, justiça, respeito e dignidade, ética nas relações, 

responsabilidade institucional e social, e se orientará pelas diretrizes do Plano 

Nacional de Educação e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

agregando os objetivos estabelecidos no Plano Nacional de Extensão (SESu-MEC). 

As atividades de extensão são desenvolvidas nas formas de programas, 

cursos, projetos, oficinas, atividades ou serviços, visando à integração da FACIMPA 

com as comunidades local e regional. 

XIII APOIO AO DISCENTE 

A FACIMPA promove a atenção integral ao aluno. Nesse sentido, proporciona 

ao corpo discente o atendimento de apoio, ou suplementar, às atividades de sala de 

aula. Oferece ainda atendimento individual ao aluno, buscando identificar os 

obstáculos estruturais e funcionais ao pleno desenvolvimento do processo 

educacional. 

A coordenação de curso organiza o horário de permanência dos docentes com 

a finalidade de realizar a orientação acadêmica e a iniciação científica, no sentido de 

apoiar o aluno em sua trajetória acadêmica. Aos docentes cabe, ainda, acompanhar 

o desempenho de seus alunos, promovendo assim as condições para a interação do 

aluno com a instituição e com a comunidade acadêmica, estimulando o acesso 

permanente ao conhecimento e à apropriação de competências necessárias para o 

seu desempenho profissional. 

O atendimento ao discente na instituição acontece por meio do serviço de 

ouvidoria, do apoio psicopedagógico, atendimento extraclasse feito pelo coordenador 

de curso e por meio dos programas de monitorias/nivelamento, atividades plenamente 

implementadas na instituição.  

Os alunos do curso de graduação em Medicina têm acesso às políticas e aos 

procedimentos de atendimento aos discentes da FACIMPA, detalhados abaixo, que 
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abrangem formas de acesso, matrícula e transferência; programas de apoio financeiro 

e pedagógico; estímulo à permanência; incentivo à prática de esportes e 

acompanhamento de egressos. 

 

13.1 Programa de apoio financeiro 

Em relação aos programas de apoio financeiro, a FACIMPA, conforme objetivos 

e metas institucionais definidas em seu Plano de Desenvolvimento Institucional, 

destina parcela de seus recursos orçamentários para programas de bolsas e apoio 

financeiro a alunos, além de aderir e proporcionar a estrutura adequada de incentivo 

e apoio à participação dos alunos em programas oficiais de financiamento estudantil, 

tais como: 

● Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES): que 

concede empréstimo para o Ensino superior junto à Caixa Econômica Federal/MEC, 

no qual o Governo Federal oferece, aos alunos matriculados em cursos de graduação, 

financiamento de 30% a 70% das parcelas de semestralidade. 

● Programa Universidade para Todos (PROUNI): que beneficia estudantes 

de baixa renda com a concessão de bolsas integrais ou parciais para ingresso em 

cursos de graduação, a partir da adesão da instituição ao Programa, podendo 

participar da seleção candidatos que tenham cursado o Ensino Médio completo em 

escola pública ou em particular na condição de bolsista integral, ou que apresentem 

aproveitamento no Exame Nacional do Ensino Médio referente ao ano de inscrição no 

PROUNI e comprovem carência socioeconômica, conforme critérios estabelecidos 

pelo Programa do Governo Federal. 

●         Bolsa de Monitoria: os alunos da FACIMPA podem participar do 

Programa de Monitoria destinado a propiciar aos interessados a oportunidade de 

desenvolver suas habilidades para a carreira docente, nas funções de ensino, 

investigação científica e extensão. A aprovação e a classificação em processo seletivo 

implicarão em concessão de bolsa, conforme normas internas. 

●          Bolsa de Extensão: os alunos da FACIMPA têm a oportunidade de 

participar de projetos de extensão, com a possibilidade de obtenção de bolsa do 
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Programa Institucional de Bolsas de Extensão - ProBEX. Desta forma, colabora para 

o desenvolvimento de trabalhos acadêmicos e culturais, promovendo ações sociais e 

prestação de serviços para as diferentes demandas.  A seleção e concessão de bolsa 

seguem os procedimentos e normas internas. 

●          Bolsa de Pesquisa: os alunos da FACIMPA têm a oportunidade de 

participar de grupos de pesquisas, com a possibilidade de obtenção de bolsa de 

iniciação científica do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica - 

ProBIC. Desta forma, colabora para o desenvolvimento de trabalhos científicos, para 

o aprimoramento dos conhecimentos técnicos e para a obtenção de experiência no 

desenvolvimento de pesquisas. A seleção e concessão de bolsa seguem os 

procedimentos e normas internas. 

13.2 Estímulo à permanência do aluno 

A FACIMPA tem como compromisso promover a atenção integral ao aluno, 

visando oferecer e garantir condições favoráveis à sua permanência na IES 

independentemente de sua condição física ou socioeconômica e oportunizando a 

interface entre o conhecimento teórico e a experiência prática, assim como a inserção 

em atividades de extensão universitária. 

Entre as formas de estímulo à permanência adotadas pela FACIMPA, incluem-

se: mecanismos de nivelamento e apoio psicopedagógico. 

13.3 Programa de Nivelamento Acadêmico – PNA 

O Programa de Nivelamento da Instituição possibilita ao aluno ingressante no 

curso, o acesso a revisão de conhecimentos básicos em disciplinas que sejam base 

para o conhecimento acadêmico proposto, tendo assim, a finalidade de contribuir para 

a superação das lacunas herdadas do ensino nos níveis anteriores, apoiando o aluno 

no desenvolvimento de um curso superior de qualidade. 

O NAP em parceria com o NAPED, com as coordenações de cursos e com o 

professor responsável pelo Nivelamento, diagnostica as áreas necessárias para apoio 

extracurricular e define quais as disciplinas são necessárias para o nivelamento. Tais 



 
 
 
 

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE MEDICINA  
FACIMPA 

 

 
 

 
 

135 

demandas são identificadas nos inícios dos períodos e podem ser implementadas ao 

longo do processo, uma vez que professores verifiquem novas demandas. No trabalho 

já realizado, duas áreas mostraram-se necessárias no Curso de Medicina: português 

e química.  

As atividades de nivelamento caracterizam-se como extracurriculares, ou seja, 

não são obrigatórias. As aulas são oferecidas em horário diverso das aulas regulares, 

estando o monitor disponível nesses horários também para atendimentos individuais, 

quando necessário.  

As aulas são desenvolvidas por um monitor, orientado por um professor que 

possui carga horária específica para tal, que planeja e acompanha tais atividades.    

13.4 Programa de monitoria 

A FACIMPA tem como interesse primordial gerar recursos humanos de 

qualidades social, pessoal, intelectual e tecnológica para atuarem nas funções 

inerentes às suas formações profissionais. Para tanto, além da busca da excelência 

em suas atividades didáticas e laboratoriais, mantém junto à comunidade acadêmica 

o Programa Institucional de Monitoria. A monitoria é uma atividade complementar à 

formação do aluno, faz parte do Programa de Apoio ao Aluno, é ligada ao NAPED sob 

supervisão da Coordenação Acadêmica. 

As monitorias são modalidades de ensino-aprendizagem, dentro das 

necessidades de formação acadêmica, destinadas aos alunos regularmente 

matriculados. Tal modalidade, podendo ser remunerada ou voluntária, é praticada na 

colaboração entre monitor, alunos e professor, tendo sua organização no Curso de 

Medicina em horário extracurricular.  

As atividades de Monitoria obedecem a um plano de trabalho elaborado pelo 

professor responsável pela disciplina em que a monitoria está vinculada, sob a 

orientação da Coordenação de Cursos. 
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13.5 Ligas acadêmicas 

As Ligas Acadêmicas são entidades sem fins lucrativos criadas e organizadas 

por acadêmicos e professores que apresentam interesses em comum, sendo 

sustentadas pelas ações de ensino, pesquisa e extensão. Constituir-se-ão por 

atividades extraclasse mediadas pelos alunos sob supervisão de um professor 

coordenador e terão ações voltadas para a promoção à saúde, educação e tecnologia, 

contribuindo para o desenvolvimento científico e acadêmico do estudante, bem como 

para o desenvolvimento de projetos de extensão junto à comunidade. 

A criação de uma Liga Acadêmica está condicionada à aprovação pelo 

Colegiado de Curso, a fim de garantir que os objetivos e finalidades das Ligas 

Acadêmicas criadas no âmbito da FACIMPA estejam em consonância com o Projeto 

Pedagógico do Curso, evitando: 

- a antecipação de conteúdos curriculares; 

- o aprofundamento descontextualizado em relação ao currículo; 

- a especialização precoce em áreas do conhecimento médico; 

- atividades em áreas nas quais alunos não possuam experiência ou 

sustentação técnica suficiente para atuarem, ou seja, atividades incompatíveis com a 

fase do curso; 

- atuação fragmentada e puramente teórica. 

As Ligas Acadêmicas devem ser organizadas de forma estrutural, constituídas 

de uma diretoria administrativa e por membros efetivos. A diretoria é composta pelo 

professor coordenador e alunos (presidente, vice-presidente e eventuais diretores) 

que se fizerem necessários para o correto e bom funcionamento do grupo. Todos os 

integrantes das Ligas são submetidos a normas ditadas pelo Regulamento Geral das 

Ligas Acadêmicas da FACIMPA o qual encontra-se devidamente aprovado e 

instituído. 

13.6 Núcleo de Apoio Psicopedagógico 

O Núcleo de Apoio Psicopedagógico é um serviço de apoio aos estudantes 

coordenado por um profissional da área de psicologia. O apoio psicopedagógico é 
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desenvolvido a partir da implantação de duas ações básicas, a orientação educacional 

e a atenção ao aluno pelo professor, com orientação de atividades em horário 

extraclasse. 

 Com o objetivo de promover melhoria das relações sócio-afetivas como 

apoio ao processo de aprendizagem, a FACIMPA instituiu o Programa de Apoio 

Psicopedagógico aos seus estudantes. As funções deste programa são:  

- disponibilizar profissional especializado aos alunos, oferecendo apoio 

pedagógico e psicológico para grupos, visando à adaptação do estudante ao curso 

em cada uma de suas etapas de inserção na vida acadêmica;  

- proporcionar apoio psicológico ou psiquiátrico, por encaminhamento, se 

necessário;  

- prover sessões de orientação e acompanhamento nos estudos, individuais ou 

coletivos, para favorecer a melhoria das capacidades, relações e condições 

socioafetivas que constituem um elemento crucial para o êxito no processo de 

aprendizagem.  

O NAP, além de prestar apoio ao corpo discente, também tem a função de, em 

parceria com o coordenador do curso, promover sugestões para melhorar/orientar as 

atividades pedagógicas e o desempenho didático da equipe de professores quanto à 

metodologia de ensino adotada, sugerindo o uso de diferentes técnicas didáticas e 

recursos pedagógicos disponíveis. 

13.7 Programa de Internacionalização 

Mobilidade Acadêmica e Internacionalização é o processo que possibilita ao 

discente matriculado em uma instituição de ensino estudar em outra e, após a 

conclusão dos estudos, a emissão de atestado de comprovante de estudos, obter o 

registro em sua instituição de origem. 

A FACIMPA entende por Mobilidade Acadêmica e Internacionalização o 

processo pelo qual o aluno desenvolve atividades em instituição de ensino distinta da 

que vem mantendo vínculo acadêmico, seja ela pertencente ao Sistema Federal de 

Ensino Brasileiro, seja de instituição estrangeira. 
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Podem ser consideradas Instituições parceiras aquelas com a qual a IES possui 

termo de cooperação (ou similar) devidamente celebrado. 

São consideradas atividades de Mobilidade Acadêmica e Internacionalização 

aquelas de natureza acadêmica, científica, artística e/ou cultural, como cursos, 

estágios e pesquisas orientadas que visem à complementação e ao aprimoramento 

da formação do estudante da graduação. 

É permitido o afastamento temporário do estudante regularmente matriculado 

na /FACIMPA para estudar em outra instituição de ensino nacional e estrangeira, 

prevendo que a conclusão do curso se dê na instituição de origem. São finalidades da 

Mobilidade Acadêmica: 

I. Promover a mobilidade estudantil como forma de integração entre as 

comunidades nacional e internacional, visando o compartilhamento e a difusão de 

conhecimentos que favoreçam a qualificação do aluno; 

II. Proporcionar o enriquecimento da formação acadêmico-profissional 

humana do aluno de graduação, por meio da vivência de experiências educacionais 

em instituições de ensino nacionais e estrangeiras; 

III. Promover a interação do estudante com diferentes culturas, ampliando 

a visão do mundo e o domínio de outro idioma; 

IV. Favorecer a construção da autonomia intelectual e do pensamento 

crítico do aluno, contribuindo para o seu desenvolvimento humano e profissional; 

V. Estimular a cooperação técnico-científica e a troca de experiências 

acadêmicas entre alunos, professores e instituições nacionais e internacionais; 

VI. Dar crédito à educação global, ao rompimento das barreiras geográficas 

do ensino e na saudável troca de saberes e experiências como complemento a 

formação profissional e acadêmica de alunos e colaboradores; 

VII. Contribuir para o processo de internacionalização do ensino de 

graduação das Instituições de Ensino pertencentes a Mantenedora. 

A internacionalização na FACIMPA é institucionalizada a partir da COPPEXI, 

considerando que internacionalizar uma instituição é ir além da mobilidade, 

envolvendo assim, práticas sistemáticas que aproximam professores, alunos, 

gestores e técnicos da perspectiva internacional de educação e mercado de trabalho. 
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Assim, a mobilidade acadêmica é percebida enquanto elemento da 

internacionalização, uma vez que tal ação é consequência desse processo maior que 

envolve a marca institucional na área internacional, no encadeamento do ensino, da 

pesquisa e da extensão.  

Fomentar a internacionalização na comunidade acadêmica, busca promover 

uma formação profissional voltada a articulação e atuação global, aproximando a 

sociedade local e fortalecendo a imagem e inserção institucional no cenário mundial. 

13.8 Ouvidoria 

A Ouvidoria é um órgão utilizado exclusivamente para registrar, processar e 

agilizar as reclamações, sugestões, críticas ou elogios da comunidade acadêmica. É 

voltado para ser um interlocutor entre acadêmicos, fornecedores, funcionários e 

instituição, além de redirecionar o rumo das decisões, atendendo aos valores da 

imparcialidade, da legalidade e da ética profissional. 

O objetivo da Ouvidoria é promover a melhoria contínua dos processos de 

trabalho a fim de beneficiar toda comunidade acadêmica e administrativa. 

XIV GESTÃO DO CURSO E O PROCESSO DE AUTOAVALIAÇÃO 

Considerando a avaliação como a ferramenta principal de organização e 

implementação curricular, assim como um processo que produz mudanças nos 

conceitos e práticas de formação, na gestão, nos modelos institucionais e 

configurações do sistema educativo, pode-se afirmar que os resultados avaliativos 

conduzem as diretrizes de mudança que uma instituição de educação superior se 

propõe a realizar, visando o aperfeiçoamento de seus processos. 

Aliado a essa consideração, o curso de Medicina da FACIMPA interpreta a 

avaliação como um processo dinâmico, constante e progressivo, que norteia a 

reflexão contínua de sua prática educativa, consubstanciando o potencial qualitativo 

de suas funções, no âmbito da Pesquisa, Extensão e Ensino. Desse modo, na 

avaliação interna, destaca-se a autonomia deliberada à Comissão Própria de 

Avaliação - CPA, a fim de coordenar os processos internos de avaliação legitimando 
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seus resultados, o que se tornou primordial no cumprimento dos propósitos 

estabelecidos.  

Nessa perspectiva, todas as ações acadêmico-administrativas do curso de 

Medicina de FACIMPA são baseadas nos resultados das autoavaliações e das 

avaliações externas, assim como avaliação de curso, ENADE, CPC e outras como 

ANASEM, Teste de Progresso e Teste de Proficiência do Grupo Afya. 

Assim, o cumprimento do cronograma de ações constante no Projeto de 

Avaliação Institucional, com utilização de instrumentos quantitativos e qualitativos, tem 

o propósito de desencadear ações de redimensionamento e aperfeiçoamento 

institucional e subsidiar estratégias de revitalização e enriquecimento, em especial do 

projeto pedagógico do curso de Medicina. Os resultados da autoavaliação são 

enriquecidos com os resultados das avaliações externas do curso.  

As avaliações externas são objeto de amplo debate em todas as esferas 

institucionais. Os dados são analisados e medidas saneadoras de deficiências 

tomadas em tempo hábil, caso necessário. Nesse contexto, as habilidades e 

competências previstas na ANASEM e no ENADE são discutidas sistematicamente 

no âmbito do NDE, subsidiando reflexões e conferindo dinamismo ao PPC. 

Ademais, o curso de Medicina da FACIMPA participa do Teste de Progresso 

da Regional Centro-Oeste da Associação Brasileira de Educação Médica (ABEM), 

juntamente com mais de 20 escolas médicas públicas e privadas.  Espera-se que a 

progressão dos alunos do curso seja, minimamente, semelhante à da média do 

Consórcio e superior à do estado do Pará e região Norte do país. O desempenho dos 

alunos por área do conhecimento médico também fundamenta, por parte do NDE e 

do Colegiado, discussões e intervenções para o aprimoramento do curso. 

O Teste de Proficiência é uma avaliação do Grupo Afya que se assemelha ao 

Teste de Progresso, mas com periodicidade semestral e com a participação das 

escolas do grupo. Além das 5 áreas básicas da Medicina, a avaliação contempla 

conteúdos de ciências básicas, diferindo também nesse aspecto em relação ao Teste 

de Progresso. Os alunos do curso recebem feedback detalhado sobre sua 

performance e participaram de duas edições da avaliação, que pode ser considerada 
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mais uma ferramenta para aprimoramento do currículo e das práticas educacionais no 

âmbito do curso. 

O curso de Medicina da FACIMPA está atento a todas as sinalizações das 

avaliações, internas e externas, com o intuito de oferecer uma formação que 

almejamos: humana sem deixar de ser técnica, generalista sem informar as 

particularidades e, regional sem limitar as oportunidades de crescimento. 

XV TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC’S) NO 

PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM 

O curso de Medicina da FACIMPA, em atendimento às suas exigências e com 

o objetivo de formar um profissional de qualidade, investe sistematicamente em 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs). Considerada um dos pilares nos 

processos de ensino e aprendizagem, mobiliza compreensões, saberes e habilidades 

específicas de diversos campos do conhecimento. Norteada em teorias de 

aprendizagem significativa, trabalha os conhecimentos de maneira relacionada aos 

aspectos pedagógicos e de conteúdo. 

O nível de integração utilizado nas TICs pela FACIMPA pode ser aplicado tanto 

em tecnologias consideradas analógicas quanto às digitais, onde a integração referida 

está no uso das tecnologias para o desenvolvimento conceitual, procedimental e 

resolução de problemas.  As ações são estruturadas na tríplice integração proposta 

por Punya Mishra e Mathew Koehler (2006), definindo o “TPACK” (Technological 

Pedagogical Content Knowledge), que integra tecnologia, conteúdo e aspectos 

pedagógicos, destinados a preparar estudantes para pensar e aprender com as 

tecnologias digitais.  

Consideramos como áreas primárias o Conhecimento Pedagógico, o 

Conhecimento do Conteúdo e o Conhecimento Tecnológico, que se encontram 

(relacionam), criando novas frentes de conhecimento: o Conhecimento Pedagógico-

Tecnológico (capacidade de ensinar determinado conteúdo curricular), o 

Conhecimento de Conteúdo Tecnológico (seleção de determinados recursos 

tecnológicos para ensinar um conteúdo) e o Conhecimento Pedagógico do Conteúdo 



 
 
 
 

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE MEDICINA  
FACIMPA 

 

 
 

 
 

142 

(compreender como ensino e aprendizagem mudam sob determinadas tecnologias – 

união dos conhecimentos da área com a teoria da aprendizagem e metodologias 

pedagógicas que visem o entendimento do conteúdo lecionado). Do ponto de 

intersecção dos três corpos de conhecimento supracitados é o que se pode denominar 

Conhecimento Pedagógico do Conteúdo Tecnológico (TPACK). Desta maneira, a 

definição da melhor estratégia em TICs pela FACIMPA abrange a seleção do recurso 

tecnológico que melhor explicará o conteúdo, levando em conta a metodologia a ser 

utilizada, a faixa etária dos estudantes e o contexto educacional no qual está inserido.  

Vinculando processos de avaliação diagnóstica, formativa e somativa, a 

FACIMPA busca continuamente garantir a eficiência e eficácia do sistema de 

avaliação tendo, como resultado final, a excelência do processo ensino-

aprendizagem. Como recursos disponíveis, a IES possui um portal com informações 

institucionais, intranet, notícias, links, suporte, disponibilização de documentos, 

resoluções, dentre outras.  

A ferramenta tecnológica institucional de suporte e integração a este processo 

é o Padlet, que permite disponibilizar quadros virtuais dinâmicos e interativos para 

registro, partilha e guarda dos processos de ensino e aprendizagem das TICs, 

configurada para funcionar como uma ferramenta de inteligência coletiva. 

Disponibilizada através de plataformas convencionais e aplicativos móveis, é 

customizada e ofertada a cada um dos atores do processo de ensino e aprendizagem 

(alunos, tutores, professores, preceptores), sincronizada com os grupos de interesses 

e atividades pertinentes. Versátil, pode ser modelada (e remodelada) 

instantaneamente, criando estratégias únicas de ensino-aprendizagem com diversos 

conteúdos e atividades, organizando a equipe em grupos, fóruns de discussão e uma 

ampla diversidade de atividades educacionais, permitindo feedback personalizado a 

cada aluno (incluindo a ferramenta portfólio on-line) valorizando as diferenças 

individuais.  

Cada semestre é planejado, envolvendo a disponibilização de conteúdos e 

atividades interativas no ambiente virtual de aprendizagem, relativas aos principais 

eixos e temas transversais do curso, com vistas à diversificação, aprofundamento e 

fixação dos conteúdos trabalhados nas atividades presenciais. A constituição desse 
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campo é tarefa complexa, pois exige o reconhecimento da mídia como outro lugar do 

saber, que condiciona e influencia, juntamente com a IES e outras agências de 

socialização, o processo de formação de todos os atores, incluindo os alunos. 

A ferramenta de inteligência coletiva (Padlet) permite integrar diversas 

modalidades de ofertas de processos de ensino e aprendizagem, estruturados em 

diversos produto de multimeios, como vídeos, podcasts, imagens, textos, casos 

clínicos complexos, ferramentas de quiz on-line, etc. Permite também que o aluno, ao 

ser protagonista desta iniciativa, também possa publicar, comentar, avaliar as 

iniciativas a qualquer momento, caracterizando ações verdadeiramente 

comunicativas. Na comunicação não há sujeitos passivos. Os sujeitos 

cointencionados ao objeto de seu pensar se comunicam seu conteúdo. 

Como perspectivas futuras breves, a utilização sistemática de Testes 

Adaptativos Computadorizados (CAT) baseados na Teoria de Resposta ao Item (TRI) 

pela FACIMPA permitirá conhecer as múltiplas habilidades do graduando em medicina 

em testes educacionais. As lacunas encontradas, por sua vez, poderão ser 

compreendidas de maneira instantânea e grande parte das soluções prontamente 

encaminhadas através das TIC´s, de maneira individualizada. 

O Sistema de Informações Acadêmicas e Gerenciais - SIAG da Instituição foi 

implantado pela TOTVS, por meio do projeto CorporeRM e é gerenciado pelo Setor 

de Tecnologia da Informação. O SIAG tem a tecnologia (ERP – Enterprise Resource 

Planning), sendo composto por vários sistemas que integram em tempo real todos os 

departamentos da IES por meio de um banco de dados com ferramentas Windows 

App e WebApp. Contém os seguintes módulos gerenciais: Pessoal, Recursos 

Humanos, Contabilidade, Financeiro, Acadêmico/Financeiro, Patrimônio e 

Compras/Almoxarifado, Biblioteca, Ponto eletrônico, Fiscal e Business intelligence. 

Tem-se a facilidade das ferramentas WebApplication que integram também o sistema 

ERP. E os seguintes módulos: Vestibular, Biblioteca, Diário Online, Portal do Aluno, 

Gerador de Provas e Comunicação Interna Online.  

A FACIMPA conta com uma infraestrutura de rede de ponta, que garante maior 

velocidade e disponibilidade no compartilhamento e transmissão de dados. Desta 
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forma, visando a manutenção e segurança destes equipamentos, conta com um 

sistema de gerenciamento e redundância de Nobreaks. 

Toda a Instituição, sede e anexos, possuem cobertura de sinal Wi-fi de alta 

velocidade para os alunos e professores aos quais são controlados por usuário e 

senha, para pesquisas e fins didáticos.  

Os professores também têm total acesso a diversas tecnologias; as TICs 

utilizadas para auxílio ao professor em sala de aula são representadas por Data Show, 

Computador, Notebook, Sala de Metodologia-Ativa (Sala Invertida), Laboratório de 

Informática, Mesa de Som, Microfones e Caixas de Som e uma Lousa Interativa por 

sala de aula. 

A IES conta com o Sistema Sim Essential, com três simuladores realísticos 

sendo um adulto, uma criança e um bebê. Todos de corpo inteiro e totalmente sem 

fios (wireless). O sistema oferece funcionalidade clínica abrangente para ensinar as 

habilidades centrais de supervisão de vias aéreas, respiratória, cardíaca e circulatória, 

e estão instalados no laboratório de habilidades. 

Todos os conceitos mais relevantes que compreendem nossa sociedade 

passam de uma forma ou de outra, pela comunicação. Inclusive o próprio conceito de 

sociedade. Foi por causa da necessidade de mostrar ao próximo suas ideias e seu 

planejamento que a palavra foi criada. 

A comunicação, tanto externa quanto interna, está a serviço das normas, da 

viabilização dos objetivos e das metas estabelecidas pela Instituição, pois tem o papel 

de compartilhar uma visão convincente, integrar e promover o alinhamento da 

informação e criar um clima adequado na organização. Possui também o importante 

papel de transmitir determinado conteúdo para aqueles que não convivem no 

ambiente interno da instituição.  

Neste sentido, em seu processo de comunicação com a sociedade, a FACIMPA 

dispõe de diversos canais de comunicação que, além de informar, objetivam manter 

uma imagem positiva perante os quais se relaciona. Além do telefone e e-mail, no site 

Institucional a sociedade pode interagir por meio do link Fale Conosco e Ouvidoria. 

Esta última é disponibilizada também internamente por meio de canais físicos de 

comunicação espalhados pelo campus, bem como quadros de avisos fixos e móveis. 
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XVI PROCEDIMENTOS DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DOS 

PROCESSOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

Coerente com a metodologia de ensino empregada no curso de Medicina, a 

avaliação do desempenho acadêmico no curso de Medicina da FACIMPA é periódica 

e sistemática, processual e composta de procedimentos e instrumentos diversificados, 

incidindo sobre todos os aspectos relevantes: os conteúdos trabalhados e a 

construção das competências profissionais. 

No contexto do desenvolvimento de competências, avaliá-las na formação dos 

futuros profissionais significa verificar não apenas se assimilaram os conhecimentos 

necessários, mas também, quanto e como os mobilizam para resolver situações - 

problema, reais ou simuladas, relacionadas, de alguma forma, com o exercício 

profissional.  

Dessa forma, o uso de diferentes instrumentos – avaliações escritas, 

exercícios, textos produzidos, relatórios, check lists, portifólios, OSCE, avaliação 

global, avaliação 360o, dentre outros -, a divulgação dos critérios utilizados, o 

feedback oportuno e a análise dos resultados e dos instrumentos de avaliação são 

imprescindíveis.  

A avaliação cognitiva/do conhecimento é realizada por meio de questões de 

alta taxonomia, revisadas por pares com acompanhamento do NAPED. O software 

Educat® permite a consolidação de um banco de itens que passará a ser analisado 

pela Teoria Clássica dos Testes e, posteriormente, pela Teoria de Resposta ao Item 

(TRI), quando atingir a amostragem apropriada de respondentes no Grupo Afya 

Educacional. Após testagem e validação dos itens pela TRI, será implantado o Teste 

Adaptativo por Computador (Computer Adaptative Testing – CAT), permitindo que 

cada estudante seja submetido a uma avaliação de acordo com o seu nível de 

desempenho.  
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16.1 Avaliação do Rendimento do Aluno 

Em atendimento à legislação, a avaliação do aluno incide sobre frequência e 

rendimento e é considerada uma oportunidade para o aluno vivenciar situações de 

aprendizagem que extrapolem as aulas presenciais.  A avaliação do rendimento do 

aluno deve ser coerente com a incorporação, na atividade rotineira do professor, de 

metodologias e técnicas de ensino variadas, flexíveis, atraentes e motivadoras. 

Operar nesta perspectiva e traduzi-la em termos de organização e 

administração de situações de processo ensino-aprendizagem concretiza-se por 

meio: 

• da consideração do desenvolvimento de competências como pilar para a 

construção do perfil do egresso; 

• de uma proposta curricular integradora da teoria e prática, objetivando o 

desenvolvimento das competências profissionais; 

• da interdisciplinaridade; 

• da relação professor-aluno; 

• do uso de espaços e tempos extraclasse para ampliar a aprendizagem; 

• da participação nas atividades de iniciação científica, representada 

principalmente pelo TCC – estímulo à pesquisa; 

• da participação em atividades de extensão; 

• do acesso à tecnologia da informação. 

As diretrizes para a educação na atualidade, em todos os níveis de ensino, 

preconizam o enfoque no ensino e na avaliação de competências, o que enseja 

questionar a relação entre teoria e prática, redesenhando os currículos para garantir 

uma formação ética e comprometida com o campo de sua atuação profissional. 

Para Perrenoud, competência é a faculdade de mobilizar um conjunto de 

recursos cognitivos – saberes, capacidades, informações – para solucionar com 

pertinência e eficácia uma série de situações. Para desenvolver competências, de 

acordo com o autor, é preciso, antes de tudo, trabalhar com problemas e projetos, 

propor tarefas complexas e desafios que incitem os alunos a mobilizar seus 

conhecimentos, habilidades e valores e, em certa medida, completá-los. Considera-
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se nessa abordagem que, no desenvolvimento das competências, o conteúdo é um 

meio e não mais um fim em si mesmo. 

No momento em que curso de Medicina da FACIMPA decide trabalhar no intuito 

de desenvolver competências, torna-se necessário definir, nos módulos e estágios, 

objetivos claros, metodologias ativas e um redimensionamento na compreensão e 

prática de avaliação. O objetivo do ensino de cada disciplina deverá, portanto, 

ultrapassar a mera memorização de informações, porque o êxito na abordagem do 

desenvolvimento de competências não está na reprodução, mas na capacidade de 

construir soluções próprias frente aos novos problemas.  

Nesse sentido, é necessário desenvolver uma avaliação formativa e continuada 

da aprendizagem, cabendo ao professor muito mais o papel de orientador, envidando 

esforços para despertar as potencialidades do educando, minimizando as avaliações 

quantitativas centradas meramente na acumulação de informações de cunho teórico-

doutrinário. 

Ao escolher instrumentos de avaliação, o professor deve saber qual a 

habilidade requerida: conhecimento – evocação de informações; compreensão – 

entendimento; aplicação – uso de abstrações, análise e desdobramento do 

conhecimento; síntese – combinação de novos elementos ou avaliação – julgamento 

de valor do material. 

A verificação do rendimento escolar se dá por módulo, abrangendo sempre os 

aspectos relativos à assiduidade e ao aproveitamento, ambos eliminatórios por si 

mesmos. 

Entende-se por assiduidade a frequência às atividades correspondentes a cada 

disciplina, ficando nela reprovado o aluno que não comparecer a, no mínimo, 75% 

(setenta e cinco por cento) das atividades didáticas, vedado o abono de faltas. 

A verificação do aproveitamento, a cada semestre, abrange, em cada módulo, 

as Avaliações Práticas (AP) e as Avaliações Teóricas (AT). A composição da nota final 

para fins de promoção do estudante é composta por avaliações práticas e teóricas, 

que corresponde a 100 (cem) pontos. Para a aprovação nos módulos é necessário 

que o estudante alcance 70 pontos. 
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O curso se propõe a diversificar os processos avaliativos utilizando, além das 

avaliações escritas, ferramentas consagradas para a avaliação prática do estudante. 

O Mini-CEX (Mini-Clinical Examination), a Avaliação Global, a Avaliação 360o e o 

portifólio são instrumentos em que os estudantes devem demonstrar a aplicação do 

conhecimento na prática, quando submetidos a uma situação clínica real ou simulada 

(OSCE). 

Independentemente do tipo de avaliação, se teórica ou prática, se por meio de 

provas escritas ou por meio de instrumentos como o OSCE/Mini-CEX, o FEEDBACK 

OPORTUNO e QUALIFICADO é sempre encorajado, possibilitando que os estudantes 

identifiquem suas fraquezas e fortalezas de modo objetivo, tomando consciência dos 

aspectos a serem corrigidos ou aperfeiçoados. 

As avaliações escritas, ao exigirem do aluno os conteúdos fundamentais para 

a formação médica, devem ser elaboradas seguindo as seguintes premissas: 

• Ir direto ao assunto, frases curtas e termos exatos; 

• Não aproveitar questão de avaliações anteriores; 

• Apresentar apenas as informações necessárias para a solução do problema 

proposto; 

• Usar os termos essenciais das orações na sua ordem natural: sujeito, verbo, 

complemento, adotando o padrão culto da língua portuguesa; 

• Incluir questão ou que contenha texto em inglês ou espanhol a partir do 3º 

ano do curso; 

• Procurar adequar a avaliação ao nível exigido e ao perfil profissional desejado; 

• Evitar preciosismos, palavras rebuscadas, termos técnicos desnecessários, 

expressões ou palavras de uso restrito à sua área de especialização e que não são 

de domínio dos estudantes. 

Essas recomendações e outras estão presentes no Manual de Elaboração de 

Itens da FACIMPA ofertado a todos os professores que passam a integrar o corpo 

docente do curso. O NAP e o NAPED organizam atividades de capacitação e 

desenvolvimento permanente sobre o tema Avaliação do Estudante, nos mais 

variados aspectos possíveis e necessários para o aprimoramento do curso. 
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XVII NÚMERO DE VAGAS 

O curso de Medicina da FACIMPA possui atualmente 120 (cento e vinte) vagas 

anuais autorizadas. 

Para que os estudantes do curso tenham inserção na prática profissional em 

proporção adequada ao número de vagas, destacamos os seguintes convênios 

estabelecidos pelo FACIMPA: Secretaria de Saúde do Estado do Pará (para uso de 

todas as unidades do estado, em todos os níveis de atenção e complexidade 

disponíveis), Prefeitura Municipal de Marabá e rede hospitalar particular de Marabá. 

A Atenção Primária e Secundária de Palmas e do estado do Pará também 

possuem dimensionamento suficiente para abrigar o curso. Conforme convênio 

assinado com a Prefeitura Municipal de Marabá, o curso de Medicina utilizará a 

estrutura de Atenção Primária do município. As UPAs e SAMU também serão cenários 

de ensino-aprendizagem utilizados pelo curso. 

XVIII ATIVIDADES PRÁTICAS DE ENSINO PARA A ÁREA DA SAÚDE 

São características da proposta curricular do curso de Medicina da FACIMPA: 

• contextualização do conteúdo e relevância social - com vistas a atender às 

necessidades e condições locais e regionais, considerando as expectativas dos 

diferentes segmentos sociais, no que se refere às questões de gestão administrativa 

e à atuação dos profissionais da área; 

• atualidade - marcada pela incorporação de novos conhecimentos produzidos 

e pela releitura sistemática dos dados disponíveis relativos a padrões locais, regionais, 

nacionais e internacionais, do avanço científico-tecnológico e da universalidade do 

conhecimento; 

• previsão de desenvolvimento intelectual autônomo dos estudantes, 

permitindo-lhes lidar com mudanças e diversidades tecnológicas, econômicas e 

culturais, e a busca, avaliação e seleção crítica de novas informações em fontes 

diversificadas; 

• conteúdos estruturantes e integradores dos diferentes campos de 

conhecimento - com maiores possibilidades de integração horizontal entre as 
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diferentes áreas de estudos e integração vertical, passíveis de organizar a 

aprendizagem do aluno em níveis crescentes de complexidade; e 

• diversificação do conhecimento. 

O profissional a ser formado pelo curso de Medicina da facimpa é orientado 

para o estudo constante, tendo como objetivo a excelência de sua atuação e a 

preocupação em contribuir para a produção de conhecimentos que favoreçam as 

leituras e as mudanças da realidade.  

A prática profissional é desenvolvida de forma articulada, em especial com os 

módulos voltados para o ensino/aprendizagem de conhecimentos básico-clínicos, 

mas também por meio de atividades para atuações específicas ao longo de todo o 

curso.  

São propostas situações didáticas para que os profissionais em formação 

coloquem em uso os conhecimentos que aprenderam, ao mesmo tempo em que 

mobilizam outros em diferentes tempos e espaços curriculares, nos módulos, 

atividades vivenciadas em cenários da realidade profissional, por meio das 

tecnologias de informação como computador e vídeo, por meio de narrativas orais e 

escritas de profissionais da área, em situações simuladas ou em estudo de casos.  

O currículo do curso de Medicina da FACIMPA prevê, do 1º ao 8º período, a 

maioria de sua carga horária em atividades práticas, alcançando mais de 90% da CH 

a partir do 9º período (estágios curriculares obrigatórios). As atividades práticas de 

ensino estão presentes desde o início do curso, nos módulos do eixo de Integração 

Ensino-Serviço-Comunidade, quando os alunos são inseridos oportunamente no 

cenário da atenção básica e das redes de saúde. 

No segundo ano, o estudante tem a oportunidade de vivenciar práticas de 

Semiologia Médica, componente do eixo estruturante de Habilidades e Atitudes 

Médicas, em crianças, adolescentes, adultos e idosos, em ambiente hospitalar, 

ambulatorial e laboratório de simulação. 

Posteriormente, o atendimento nas áreas de Clínica Médica, Cirurgia, Pediatria, 

Ginecologia/Obstetrícia e Saúde Mental, dentre outras especialidades médicas 

relevantes para a formação generalista, é contemplado da 6º ao 9º período do curso, 

sendo este último destinado ao estágio curricular obrigatório em Urgência e 
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Emergência. Os níveis primário e secundário de atendimento são priorizados do 1º ao 

8º período do curso. A partir do 9º período, parte substancial da carga horária do curso 

passa a ser direcionada ao nível terciário, mas sem preterir os níveis primário e 

secundário de atenção. 

Os estágios são espaços-tempos curriculares/extracurriculares a serem 

desenvolvidos com o propósito de constituírem meios eficazes para a consecução de 

habilidades práticas e constarão de atividades visando a qualificação profissional, 

exercidas em situação real de trabalho, utilizando laboratórios da Instituição ou de 

outras organizações de saúde e hospitais. 

O Estágio Supervisionado e os estágios extracurriculares contemplam, 

simultaneamente: 

• a avaliação do aluno em relação aos conhecimentos adquiridos nas atividades 

educacionais 

• a capacitação para o futuro exercício da profissão; 

• a materialização da pesquisa; 

• as práticas de extensão por meio de um serviço de atendimento à população, 

fazendo com que a Instituição cumpra com sua função social;  

• o respeito aos critérios legais de excelência acadêmica. 

As atividades práticas de ensino, a carga horária e os cenários de 

aprendizagem do curso de Medicina da FACIMPA estão representados a seguir: 

Módulos Atividades Práticas de Ensino Cenários 
CH  

(horas-aula) 

Sistemas 
Orgânicos 
Integrados 

Práticas Laboratoriais, APG 

Laboratório 
Morfofuncional 

Integrado, 
Ambiente Virtual 

(TICs), 
Sala para 

metodologias ativas 
(APG) 

960 

Integração 
Ensino-Serviço-

Comunidade 

Práticas no território/na UBS 
(indivíduo/família/comunidade) 

Centro de Saúde 
da Comunidade 
(UBS), território 

380 

Habilidades e 
Atitudes 
Médicas 

Práticas com simuladores e atores no laboratório 
de habilidades e simulação, 

práticas nos hospitais e nas UBS 

Laboratório de 
Habilidades e 

Simulação, 
Hospitais 

conveniados, 
Centro de Saúde 

420 
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da Comunidade 
(UBS) 

Métodos de 
Estudo e 
Pesquisa 

Práticas no laboratório de informática 

Laboratório de 
Informática, Sala 

para metodologias 
ativas 

80 

Clínica 
Integrada, 
Cirurgia 

Ambulatorial, 
Clínica 

Cirúrgica, 
Estágios 

Curriculares 
Obrigatórios 

Práticas com simuladores e atores no laboratório 
de habilidades e simulação, 

práticas nos hospitais, nos ambulatórios, na 
UPA/SAMU e nas UBS 

Laboratório de 
Técnica Cirúrgica, 

Laboratório de 
Habilidades e 

Simulação 
Hospitais 

conveniados, 
Ambulatório 

Próprio, 
Ambulatórios 
conveniados, 

Centro de Saúde 
da Comunidade 

(UBS) 

4180 

CH TOTAL 6020 

 

A Figura abaixo mostra a evolução das atividades práticas de ensino do curso 

de Medicina da FACIMPA de acordo com os níveis de atenção e de acordo com a 

fase do curso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em complementaridade à proposta de integração teórico-prática, associa-se o 

pressuposto de que os conteúdos da formação, em todas as fases, privilegiam 

aspectos de natureza conceitual, atitudinal e procedimental. 
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Os conteúdos de natureza conceitual envolvem a abordagem de conceitos, 

fatos e princípios e refere-se à construção ativa das capacidades intelectuais para 

operar com símbolos, signos, ideias, imagens que permitem representar a realidade. 

O aluno deve adquirir informações e vivenciar situações com os referidos conceitos e 

construir generalizações cada vez mais abrangentes, possibilitando-lhe o “aprender a 

aprender”. 

Os conteúdos de natureza procedimental, expressam o “aprender a conhecer” 

para “aprender a fazer”, envolvendo a competência de tomar decisões e realizar uma 

série de ações, de forma ordenada para atingir uma determinada meta.  

Os conteúdos de natureza atitudinal são aqueles que incluem normas, valores 

e atitudes que permeiam todo o conhecimento profissional. No curso de Medicina da 

FACIMPA é enfatizado o caráter humanístico da profissão e seu exercício com 

humanismo e ética, a partir da valorização transversal desses temas ao longo do 

curso. Nele, são abordados os preceitos indispensáveis para a boa prática 

profissional, bem como trazidos exemplos derivados da experiência e de relatos dos 

conselhos e entidades de classe, para análise das condições das ocorrências de 

denúncias por infração ética ou de premiações por atitudes éticas e humanitárias. 

O Exame Clínico Objetivo Estruturado (OSCE – Objective Structured Clinical 

Examination) é utilizado, ao mesmo tempo, como atividade prática de ensino e como 

avaliação de habilidades nos módulos do Eixo de Habilidades e Atitudes Médicas, 

com o objetivo de contemplar os domínios cognitivo, afetivo e psicomotor. O emprego 

de um paciente/ator promove o ensino e treinamento no campo das habilidades 

clínicas por permitir condições próximas às ideais. O curso de Medicina da FACIMPA 

dispõe de infraestrutura física para a construção de estações e de atores para a 

aplicação do OSCE em seu Laboratório de Habilidades e Simulação.  

 

XIX GESTÃO ACADÊMICA 
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19.1 Coordenação de Curso 

A Coordenadoria de Curso é exercida por um Coordenador indicado pelo 

Coordenador Acadêmico e referendado pelo Diretor Geral, com formação específica 

requerida para o curso e com titulações acadêmicas. O mandato do Coordenador será 

por tempo indeterminado. 

De acordo com o Regimento Interno da FACIMPA, são atribuições do 

Coordenador de Curso: 

I.  Coordenar as atividades de ensino de graduação; 

II.  Estabelecer uma agenda semanal para atendimento dos alunos de 

graduação; 

III.  Estabelecer mecanismos de acompanhamento pedagógico dos alunos 

de graduação; 

IV.  Estabelecer uma agenda semanal para atendimento dos docentes; 

V.  Estabelecer mecanismos de acompanhamento e avaliação das 

atividades dos docentes; 

VI.  Estabelecer mecanismos de acompanhamento e avaliação das 

atividades de ensino de graduação; garantir a organicidade da matriz curricular do 

curso; articular teorias e práticas nas integrações entre as áreas básicas e a área 

profissional; 

VII.  Aprovar, no início de cada semestre letivo, o planejamento pedagógico 

dos componentes curriculares do curso; 

VIII.  Organizar e manter atualizado um banco de dados com os programas 

das disciplina/módulo/unidades do curso, incluindo semestre/ano de oferta, carga 

horária teórica, carga horária prática, ementa, programa, referências bibliográficas 

atualizadas, metodologia de ensino, critérios de avaliação e docente(s) 

responsável(eis); 

IX.  Propor, antes do início de cada semestre letivo, à Direção Acadêmica, 

o horário de aulas de cada período do curso, articulados com os demais cursos da 

IES; 
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X.  Propor ações que visem a melhoria da qualidade do ensino de 

graduação, incluindo práticas pedagógicas inovadoras; 

XI.  Realizar a Proposta de Disciplina/módulo/unidades com o acadêmico 

durante a efetivação da matrícula no âmbito do curso, articulado com a Secretaria 

Acadêmica e demais setores envolvidos; 

XII.  Exercer o poder Disciplina/módulo/unidades no âmbito de sua 

competência; 

XIII.  Cumprir prazos referentes a recursos e processos acadêmicos; 

XIV.  Propor à Direção Acadêmica, convênios para viabilizar estágios 

curriculares ou extracurriculares do respectivo curso; 

XV.  Supervisionar e notificar a Direção Acadêmica e ao Departamento de 

Pessoal a frequência dos docentes integrantes do curso, nas diferentes atividades 

acadêmicas de responsabilidade dos mesmos; 

XVI.  Apresentar à Diretoria Acadêmica proposta de projetos de ensino; 

XVII.  Apresentar à Coordenadoria de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação 

proposta de projetos de pesquisa, de extensão e de pós-graduação. 

XVIII.  Apresentar à Diretoria Acadêmica proposta de programas curriculares e 

extracurriculares que visem o crescimento acadêmico do aluno; 

XIX.  Exercer outras atribuições que lhe sejam conferidas ou delegadas pelos 

Órgãos Superiores da FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS, ECONÔMICAS E DA 

SAÚDE (/FACIMPA);  

XX.  Representar a FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS, ECONÔMICAS 

E DA SAÚDE (/FACIMPA), por designação da Diretoria Acadêmica, em eventos 

internos e externos relacionados à atividade de graduação; e 

XXI.  Propor à Diretoria Acadêmica mudanças ou reformas curriculares, 

conforme disposto nas normas gerais do Ensino de Graduação da Faculdade. 

A coordenação de Curso é exercida pela professora Mariana Gomes Pereira, 

desde Setembro/2020, Médica graduada, Escuela Latinoamericana de Medicina 

(ELAM) Havana – Cuba/ 2014, e foi revalidada pelo Exame Nacional de Revalidação 

de Diplomas Médicos Expedidos no exterior, Revalida/2015. 
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Especialista em Saúde da Família pela Universidade Federal de Ciências da 

Saúde de Porto Alegre (UFCSPA)/2017. 

Cursando pós graduação em Inovação, Gestão e Práticas Docentes no Ensino 

Superior, pela Faculdade Santo Agostinho /Itabuna -BA. 

Coordenadora contratada em regime de 20 hs (Exclusiva para Coordenação), 

docente da Disciplina de Habilidades e Atitudes Médicas I (3hs), e NDE. 

Em 2020 completou 6 anos de Graduação, sendo que nos último 5 anos vem 

atuando na Atenção Básica, como Médica de Família e Comunidade, Participante do 

Programa Mais Médicos para o Brasil no Município de Marabá desde 2015. 

Atuando como professora da FACIMPA há 1 ano, desde da sua Fundação. 

 A atuação da coordenadora de curso pode ser verificada pela presença 

constante da mesma nos diversos órgãos e eventos ligados à IES, bem como uma 

boa comunicação com setores da representação estudantil (representantes de turma) 

dos funcionários técnico-administrativos, corpo docente, direção Acadêmica e Direção 

Geral. 

 

19.2 Colegiado do curso 

O Colegiado de Curso é órgão de deliberação intermediária da FACIMPA, no 

campo didático-científico. 

São atribuições do Colegiado de Curso: 

I. Deliberar sobre todos os assuntos de natureza acadêmica na sua área 

de atuação; 

II.  Aprovar planos e programas de estágios, curriculares ou 

extracurriculares, do respectivo curso, respeitando as Legislações vigentes; 

III.  Julgar em grau de recurso, processos acadêmicos no âmbito de sua 

competência. 

O Colegiado do curso de Medicina é composto por: 

I.  O Coordenador do Curso, como presidente; 

II.  O Professor responsável pelos Laboratórios, quando houver, ou um 

professor indicado pelo presidente do Colegiado do Curso para esta vaga; 
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III.  O Professor responsável pelo Trabalho de Conclusão de Curso – TCC; 

IV.  O Professor responsável pelo Estágio Curricular; 

V.  No mínimo 1 (um) docente de cada área/eixo de formação do curso, 

escolhido pelos seus pares; 

VI.  2 (dois) estudantes do curso como membro e 1 (um) suplente, indicado 

pelo Centro Acadêmico do Curso, com anuência do Diretório Central dos Estudantes, 

quando houver; ou através de eleição entre os pares, caso não existam órgãos de 

representação estudantil. 

 

O Colegiado de Curso será instituído a cada 2 (dois) anos, permitida uma 

recondução e permanecendo sempre um terço dos seus representantes. Na ausência 

do representante titular docente e/ou discente o suplente será convocado.  

Outras ações de competência do Colegiado do Curso são: 

• opinar sobre as normas de transferência de alunos de outras instituições, bem 

como sobre os planos de estudos de adaptação para alunos reprovados, além de 

critérios de equivalência de estudos; 

• decidir sobre pedido de aproveitamento de disciplina; 

• apreciar representação de aluno em matéria didática; 

• indicar o representante docente do curso para integrar o Conselho Superior; 

• cumprir as determinações dos órgãos de administração superior e cooperar 

com os eventuais serviços de ensino e pesquisa; 

• fixar horários das disciplinas ofertadas pelo curso, eliminando coincidências; 

e 

• exercer outras atribuições previstas no Regimento Institucional. 

O Colegiado de Curso reúne-se, periodicamente, em uma reunião mensal ou 

em caráter extraordinário, em atendimento à demanda do curso. Para cada reunião 

realizada lavra-se uma ata, que é lida, discutida e aprovada na sessão seguinte. Todas 

as deliberações oriundas das reflexões e discussões realizadas nas reuniões do 

Colegiado de Curso são encaminhadas aos respectivos órgãos executores para a 

viabilização das ações demandadas. 
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19.3 Núcleo Docente Estruturante – NDE 

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) possui atribuições acadêmicas 

normatizadas pela Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES) 

na Resolução nº 1, de 17 de junho de 2010, é o órgão responsável pela elaboração, 

implementação, atualização e consolidação do Projeto Pedagógico do Curso. 

É constituído por 5 (cinco) docentes do curso sendo que, destes, o coordenador 

de curso assume a função de presidente. Como instância de estudo, debate, 

formulação, implementação e acompanhamento do processo de desenvolvimento em 

educação médica no curso de Medicina do FACIMPA, com ênfase na concepção, 

acompanhamento, consolidação e avaliação constante do PPC. 

Os membros do NDE foram convidados pelo coordenador de curso e pelo 

coordenador acadêmico, tendo sido considerados para a seleção: área de formação, 

tempo de magistério superior, titulação, tempo de experiência profissional e vivência 

prévia em órgãos administrativos e de gestão em outras IES. Recomenda-se que haja 

renovação apenas parcial dos integrantes do NDE de modo a assegurar continuidade 

no processo de acompanhamento do curso. 

O NDE reúne-se ordinariamente, uma vez por mês e, extraordinariamente, 

sempre que convocado pelo coordenador de curso ou por 2/3 (dois terços) dos seus 

membros. Para cada reunião é lavrada uma ata, a qual, depois de lida e aprovada, é 

assinada pelos membros presentes na reunião. As deliberações oriundas das 

reuniões são encaminhadas pelo presidente aos órgãos hierárquicos competentes, 

principalmente para o Colegiado de Curso. 

Dos membros do NDE, 60% dos membros são contratados em regime de 

trabalho de dedicação integral e 40% são contratados em regime de tempo parcial. 

Os membros do NDE são apresentados abaixo: 

NDE Medicina 

Professor Titulação Regime de Trabalho 
BRUNA PATRICIA DUTRA DA 

COSTA 
Mestrado Integral 

FABIANA DE ALMEIDA MELLO 
DE MENEZES 

Mestrado Integral 

MARIANA GOMES PEREIRA Especialista Parcial 
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PAULA HERNANDES GOMES Especialista  Integral 

TATIANA TEIXEIRA DE CASTRO 
CARVALHO BECKEMKAMP 

Especialista Parcial 

Total de Professores 5 100% Integral/Parcial 

 

 

XX INFRAESTRUTURA 

20.1 Infraestrutura Física Geral 

A FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DO PARÁ é uma instituição com 

sede própria no endereço: Folha 32, quadra especial 10 - Vila Militar Pres. Castelo 

Branco, Marabá - PA 

A FACIMPA conta com uma estrutura física que atende perfeitamente a 

comunidade interna e externa da IES, assim distribuída: Laboratórios de Ensino, 

Laboratórios Didáticos Especializados, Ambulatório Escola, Departamentos 

Administrativos e Acadêmicos, Biblioteca e Salas de Aulas, todos climatizados e 

dispondo dos móveis e equipamentos inerentes a cada um. Todas as salas de aulas 

e laboratórios são equipadas com projetor multimídia (data-show) fixo. 

Ressalta-se ainda, que a Instituição possui infraestrutura adaptada para o 

atendimento aos alunos e demais usuários Portadores de Necessidades Especiais- 

PNE. O seu espaço físico conta com banheiros adaptados, rampas de acesso, piso 

tátil e identificação em braile em todas as portas das principais entradas. Conta ainda 

com vagas prioritárias no estacionamento. 

A estrutura física da FACIMPA cumpre o disposto no Decreto nº 5.296, de 2 de 

dezembro de 2004, que dispõe sobre a promoção de acessibilidade às pessoas 

portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. 

 

20.2 Espaço de trabalho para docentes em tempo integral 

Visando oferecer aos professores em regime de tempo integral condições 

adequadas ao desenvolvimento dos trabalhos que extrapolam a sala de aula, a 

FACIMPA disponibiliza gabinetes de trabalho para os professores que trabalham em 
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Regime de Tempo Integral - TI, em espaço devidamente climatizado, composto por 

mesa individual, cadeira de digitador, cadeira de interlocutor e computador completo 

com acesso à rede de internet. 

Nesse quesito, estão disponíveis 8 gabinetes para professores tempo integral. 

Os banheiros masculino e feminino e a sala de professores estão próximos aos 

gabinetes de trabalho para professores TI. 

Os gabinetes são devidamente climatizados, dotados de iluminação, acústica, 

ventilação, acessibilidade, conservação e comodidade suficientes para o 

desenvolvimento de um trabalho de qualidade.  

O acesso à internet se dá pela rede física interna ou pela rede de wi-fi de alta 

velocidade, disponibilizada em toda a IES. 

 

20.3 Espaço de trabalho para coordenação e serviços acadêmicos 

A Coordenação de Curso e a Coordenação Adjunta possuem salas exclusivas 

para desenvolvimento de suas atividades com 15,21 m² cada, devidamente 

climatizadas, compostas por mesa de trabalho com cadeira altamente confortável, 

duas poltronas para o interlocutor, armários para arquivamento de documentos, 

acesso à rede internet tanto física quanto sem fio, de alta velocidade.  A recepção e a 

secretaria para as coordenações possuem espaço físico com as mesmas 

características, totalizando mais 30,43 m². 

As Diretorias Geral, Acadêmica possuem ambientes individualizados, com 

26,07 e 15,21 m².  

A Coordenação dos Laboratórios e a Coordenação de Pesquisa, Extensão e 

Inovação (Coppexi) possuem, da mesma forma, salas individuais com as mesmas 

características acima descritas, possuindo, respectivamente, 8,19 m² e 35,19 m². 

Existem espaços para as coordenações de TCC, Coordenador de CEP com 

dimensões de 15,21 m² e Núcleo de Inovação 37,77 m² 

O Setor Administrativo é composto pela Secretaria Acadêmica, Protocolo, 

Marketing, Departamento de Compras, Departamento Pessoal, e Apoio Operacional 

totalizando mais de 140 m². 
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O Setor de Tecnologia da Informação funciona em ambiente próprio com 8,97 

m². 

Há uma Reprografia que atende à comunidade externa com área de 22,24 m² 

e uma exclusiva para o setor acadêmico com 15,21 m² 

A Cozinha e a Copa para os funcionários administrativos possuem as 

dimensões de 29,15 m². 

A área de convivência, incluindo a cantina, possui aproximadamente 300 m², 

dispondo de tênis de mesa, bancos, área verde e bebedouro.  

Também possuem salas próprias a CPA, o NAP, o NAPED e a Ouvidoria, com 

22,62, 11,79, 15,21 e 8,42 m², todas com climatização adequada, dotadas de armários 

para documentos, quadro para avisos, poltronas, mesas, cadeiras, aparelhos 

telefônicos e computadores ligados em rede com as impressoras da instituição. 

A infraestrutura também conta com salas de reuniões para professores, 

funcionários e alunos, totalizando aproximadamente mais 60 m² de área construída. 

 

20.4 Sala de professores 

Os professores possuem à sua disposição salas bem iluminadas em ambientes 

devidamente climatizados, equipados com confortáveis mesas e cadeiras. O espaço 

possui 44,52 m2, sendo equipada com uma copa de 3,54 m2, além de 

microcomputadores, acesso à internet por rede física ou wifi e mesa para. Esta sala 

comporta também escaninhos individuais, para guarda de materiais pessoais. A sala 

dispõe de sofás num espaço reservado para um pequeno repouso entre as atividades 

docentes, televisão, mesa de centro e banheiros masculino e feminino próximos.  

O espaço conta, ainda, com ampla e livre cobertura de acesso à internet, por 

meio dos aparelhos de conexão sem fio, os chamados access point, para utilização 

por meio dos computadores pessoais. 
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20.5 Salas de aula 

O curso de Medicina da FACIMPA disponibiliza 6 (seis) salas de aula,todas no 

formato de metodologias ativas/sala invertida e intercambiáveis para a disposição 

física tradicional, totalizando 424,38 m2. Além destas, existem mais 3 (três) salas de 

aula, todas no formato de metodologias ativas/sala invertida e intercambiáveis para a 

disposição física tradicional, para grandes grupos, totalizando mais 522,57 m2. 

Os ambientes apresentam capacidade para atender o número de alunos 

matriculados, sendo equipados com carteiras de modelo universitário, com assento e 

encosto estofados e ergonomicamente projetadas, mesa individual desenhável 

apropriada para agrupamento (uso em metodologias ativas), aparelho de ar 

condicionado e equipamentos para o desenvolvimento de ações de ensino, tais como 

mesa/cadeira para o professor, recursos audiovisuais, computadores ligados à 

Internet, e projetores multimídia.  

Além dos equipamentos citados, em atendimento aos princípios da ergonomia, 

as salas de aula apresentam condições de iluminação, acústica, ventilação, 

acessibilidade e comodidade que garantam o conforto necessário e condições 

propícias ao trabalho didático pedagógico a ser desenvolvido no seu interior. 

O Auditório da FACIMPA possui 255,76 m2 e capacidade para 300 pessoas 

sentadas, sendo dotado de dupla projeção, ar condicionado, mesa, cadeiras e sistema 

de áudio para o apresentador.  

 

20.6 Laboratórios 

A FACIMPA dispõe de laboratórios especializados de práticas didáticas para 

cursos de graduação, uma vez que, pela natureza da atividade profissional, é 

requerido.  

Os laboratórios para práticas didáticas são normatizados por regulamento 

próprio, onde estão descritas as normas de funcionamento, utilização, conservação, 

biossegurança e segurança, atendendo as necessidades institucionais.  
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Todo mobiliário/equipamentos está condizente com excelente padrão de 

qualidade quanto à durabilidade, condições de limpeza, segurança, manutenção e 

conforto.  

Quando da implantação de laboratórios para aulas práticas, a FACIMP está 

atenta às condições de segurança aos seus usuários, tendo em vista que as 

instalações acadêmicas são espaços destinados às funções acadêmicas. Assim, 

planeja suas edificações para atender todas as condições de segurança e 

biossegurança com saídas de evacuação sinalizadas para o caso de emergência e 

com equipamentos adequados e de fácil acesso, proporcionalmente distribuídos, 

atendendo as Normas da CIPA, além de vigilância permanente em todos os turnos, 

ou seja, por vigias no turno da noite e segurança durante o dia.   

A qualidade dos recursos materiais específicos está coerente com o projeto 

pedagógico de cada curso, favorecendo a aquisição e ampliação do conhecimento e 

o exercício de práticas profissionais.   

Estão regulamentadas e implantadas as normas de segurança, biossegurança 

e conservação que são demandadas de um esforço coletivo de todas as pessoas que 

estão ligadas direta ou indiretamente a esses laboratórios, pois, um ambiente 

laboratorial organizado e disciplinado favorece a credibilidade da Instituição e de todos 

que lá trabalham. O serviço de higienização dos laboratórios é um passo importante 

para garantir a limpeza das áreas internas e externas - piso, teto, paredes, janelas, 

portas, bancadas, equipamentos, ar condicionado - recolhimento de lixo e 

dedetização. Os laboratoriais possuem sinalizações de risco que permitem identificar 

a melhor saída, em caso de emergência, bem como as condições de permissibilidade 

de acesso àquelas áreas.  

  

Encontram-se em funcionamento os seguintes Laboratórios:  

  

- Laboratório de Anatomia de Peças Sintéticas;  

- Laboratório de Habilidades Médicas;  

- Laboratório Multidisciplinar I;  

- Laboratório Multidisciplinar II;  
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- Laboratório Multidisciplinar III;  

 Laboratório de Pesquisa (Biblioteca);  

- Ambulatório Escola. 

20.6.1 Protocolos de Experimentos  

O curso de Medicina da FACIMPA possui protocolos de experimentos e 

procedimentos operacionais padrões (“POPs”) em todos os laboratórios em que são 

desenvolvidas atividades acadêmicas de ensino e/ou pesquisa. 

Nesses protocolos há a descrição de procedimentos, materiais, técnicas e 

instrumentos utilizados relativos às atividades práticas desenvolvidas em cada 

laboratório, garantindo o respeito às normas internacionalmente aceitas. 

Cada laboratório possui uma pasta em que os protocolos podem ser 

visualizados, conforme exemplos encontrados a seguir. 

 Alguns Protocolos de Experimentos (por área) do FACIMPA 

 - Histologia/ Citologia/ Embriologia/Biologia Molecular: 

Exercício visualização de letras no microscópio óptico; Corar e observar células 

a fresco da mucosa oral; Alterações histológicas do músculo cardíaco; Tecido 

cardíaco; Células sanguíneas da linhagem branca e vermelha; Histologia dos vasos 

de pequeno e médio calibre (artéria e veia).  

Histologia dos vasos linfáticos e linfonodos; Tecido nervoso; Sistema urinário; 

Sistema respiratório; , Tecidos musculares (esquelético e liso), Tecido epitelial, Tecido 

conjuntivo, Tecido cartilaginoso e ósseo, Sistemas reprodutores e Sistema 

digestório.,. 

 - Fisiologia, Bioquímica e Imunologia 

Vidrarias e equipamentos do laboratório, Tonicidade, Efeito da temperatura e 

ph na atividade enzimática, Potencial de ação cardíaco e medidas de concentrações 

em soluções, Técnica de pipetagem, Determinação qualitativa em lâmina de anti-

estreptolisina O - ASLO (indicador de infecções estreptocócicas), Colesterol total, 

Técnica de pipetagem e aferição de volumes. Potencial de ação / Potencial de ação e 
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efeito dos anestésicos locais, Medidas de Pressão Intracraniana (PIC) / Válvula de 

Derivação ventrículo- peritoneal /, Reconhecendo as Áreas de Brodmann. 

 - Genética e Embriologia 

 Estudo de modelos emborrachados, sistema ABO e Rh, , estudo de lâminas 

embrião de galinha, , início da diferenciação do embrião primitivo, embriogênese do 

coração, cardiopatias congênitas/malformação cardíaca 

 - Farmacologia 

Prescrição farmacológica, Cálculos farmacológicos, Interações 

medicamentosas, Farmacocinética, Farmacodinâmica, Adrenérgicos, Colinérgicos. 

 - Parasitologia/Microbiologia 

Toxoplasmose, leishmaniose, doença de Chagas, exame parasitológico de 

fezes. 

 - Anatomia 

Protocolos e roteiros variados de aulas práticas: Introdução à anatomia 

humana, Planos e eixos, Anatomia da Parede torácica, mediastino e pericárdio; 

Anatomia do Coração (Câmaras Cardíacas); Anatomia Coração (Válvula cardíacas e 

ducto arterioso patente); Circulação do coração; Complexo estimulante do coração; 

Anatomia dos vasos dos membros superiores e inferiores; Irrigação arterial do corpo 

humano; neuroanatomia, etc. 

 - Habilidades e Atitudes Médicas 

Anamnese, Exame Físico Geral e dos sistemas cardiovascular, respiratório, 

digestório. Dados vitais. Palpação de pulsos. 

 - Técnicas Cirúrgicas 

Admissão e assistência de enfermagem na sala de recuperação pós-

anestésica, Antissepsia cirúrgica ou preparo pré-operatório das mãos, Circulação na 

sala de operação, Desmontagem da sala de operação, Inspeção do instrumental 

cirúrgico, Inspeção dos materiais após limpeza, Preparo de avental cirúrgico, Preparo 

de bandeja e caixa de instrumental, Recepção de pacientes no centro 

cirúrgico,Técnica de empacotamento tipo envelope. 

Todos os laboratórios possuem os POP’s dos equipamentos e procedimentos 

que podem ser realizados e contidos em cada um, como nos exemplos abaixo: 
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POP’s dos Procedimentos: Aferição de peso, Admissão do paciente, 

Administração de insulina, Assepsia das mãos, Cateterismo vesical de alívio feminino, 

Colocação de máscara laríngea, Descarte do lixo, Aferição de peso. 

POP’s dos equipamentos: Manta aquecedora, Lavagem de vidrarias, Chapa 

aquecedora analógica, Capela química, balança eletrônica, Lava-olhos, Centrífuga, 

Agitador de soluções, Banho-Maria, Autoclave, Capela de fluxo laminar, Cuba de 

Eletroforese. 

 

20.7 Biblioteca 

A Biblioteca da FACIMPA proporciona suporte para o desenvolvimento das 

funções de ensino, pesquisa e extensão do curso de Medicina. Seu principal foco é a 

interação aluno/biblioteca, objetivando todas as necessidades procuradas. 

A biblioteca ocupa uma área de aproximadamente 500 m² (incluindo o salão de 

leitura, cabines de estudo em grupo e individual, acervo, laboratório de informática, 

sala de descanso, escaninhos) distribuída de forma a disponibilizar o livre acesso ao 

acervo e propiciando ao usuário procurar as obras que deseja retirar diretamente nas 

estantes. Oferece ao usuário um ambiente confortável com condições de estudo e 

pesquisa. 

Os usuários da Biblioteca têm disponíveis 68 escaninhos destinados a abrigar 

todo o material pessoal de quem efetua a consulta, enquanto permanecer nas 

dependências do setor. 

A Biblioteca da FACIMPA dispõe de um salão de estudo em grupo que foi criado 

para o melhor conforto dos discentes e docentes, um espaço confortável e climatizado 

para que possam ter um melhor aproveitamento dos estudos, com 19 cabines de 

estudo individuais e 8 mesas com 4 cadeiras cada, que acomodam 32 alunos. Conta 

com 6 salas de estudo em grupo que acomodam 30 alunos, climatização e lâmpada 

de emergência.  

Os usuários ainda têm à sua disposição 23 terminais de microcomputadores 

conectados em rede e à internet para a realização de atividades acadêmicas dentro 

da biblioteca. 
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O horário de funcionamento da Biblioteca é de segunda a sexta, de 8h às 12h, 

de 14h às 18h e no sábado, de 8h às 12h. 

20.7.1 Acervo Bibliográfico 

O acervo bibliográfico se divide em um curso de graduação e está distribuído 

em estantes para livros do tipo dupla face. A Biblioteca é totalmente informatizada 

através do software para gerenciamento de bibliotecas denominado RM Biblios. A 

realização de empréstimos, devolução e reservas pode ser operacionalizada em 

computadores disponíveis no balcão de atendimento. 

Amplamente utilizado nas rotinas do sistema, qualquer tipo de documento pode 

ser identificado por meio de etiquetas contendo código de barras, produzidas pelo 

próprio sistema. 

O acervo da biblioteca encontra-se em plena expansão. Hoje contamos com os 

seguintes números: 34 títulos e 884 exemplares. Todo o acervo está registrado e 

classificado de acordo com a CDD (Classificação Decimal de Dewey) e catalogado 

segundo as normas da AACR2 (Código de Catalogação Anglo-Americano). 

ACERVO DA BIBLIOTECA 

CURSO 

LIVROS 

TÍTULOS EXEMPLARES 

Medicina 34 884 

 

20.7.2 Biblioteca Digital 

A Biblioteca da FACIMPA oferece também a Minha Biblioteca, um sistema 

informatizado que disponibiliza, em meio digital, títulos universitários na íntegra. O 

acervo da Minha Biblioteca conta atualmente com 9472 títulos. 

A plataforma está disponível gratuitamente com acesso ilimitado para todos os 

alunos, professores e funcionários pela página da biblioteca no site da instituição.  

A Biblioteca Digital tem como missão disponibilizar ao aluno mais uma opção 

de acesso aos conteúdos necessários para uma formação acadêmica de excelência 
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através de um meio eficiente, acompanhando as novas tendências tecnológicas. A 

FACIMPA/FACIMPA, desta forma, está comprometida com a formação e o 

desenvolvimento de um cidadão mais crítico e consciente. 

20.7.3 Cronograma de Expansão do Acervo 

Existe uma política definida de atualização do acervo em nível institucional. O 

docente solicita as suas necessidades à coordenação do curso, esta encaminha aos 

setores responsáveis (biblioteca e setor de compra da FACIMPA. A Biblioteca da 

FACIMPA, particularmente, desenvolve uma política de atualização e 

desenvolvimento do acervo, observando: a seleção e aquisição de material 

bibliográfico. Na seleção, a biblioteca recebe e analisa a lista de sugestões dos 

professores de cada curso, bem como as demandas anteriores não atendidas e as 

estatísticas de uso da biblioteca. No processo de aquisição, a biblioteca conta com 

orçamento anual e realiza 2 (duas) aquisições, sendo uma no início do 1º semestre e 

outra no início do 2º semestre. Nesta rotina, a bibliotecária elabora a lista conforme a 

demanda do curso e encaminha ao Departamento de Compras para que se proceda 

à aquisição dentro do calendário em vigor. 

A seleção do material bibliográfico é feita com critérios próprios, baseados em 

normas internacionais, observando-se os seguintes parâmetros: 

- Adequação à capacidade, necessidades e interesses dos usuários; 

- Atualização de novas edições, a cada ano, pela aquisição dos melhores 

textos; 

- Preferência por novos títulos, obras de autores consagrados e data atual de 

publicação; 

- Caracterização do valor histórico das obras, sejam eles legais, fiscais ou 

culturais; 

- Número de exemplares existentes de cada obra, com verificação da 

frequência de uso pelos usuários; 

- Prioridade para os conceitos de especificidade, relevância do tema e o 

princípio utilitário. 
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Também no ato da aquisição, quando se consolidam as indicações 

bibliográficas feitas pelo corpo docente e coordenação de curso, a bibliotecária avalia 

se o número de exemplares solicitados é viável, fazendo uma comparação no acervo, 

com apoio de relatórios informatizados, do número de exemplares existentes. 

Caso o acervo contenha um número razoável de exemplares, adquire-se em 

pouca quantidade somente para renovação daqueles volumes muito procurados que 

sofrem desgaste natural ou que sofreram restauração e mesmo assim permanecem 

com utilidade para empréstimos e leitura na biblioteca. 

20.7.4 Pessoal Técnico-Administrativo da Biblioteca 

A Biblioteca da FACIMPA possui 1 (uma) bibliotecária com experiência 

administrativa na área de Biblioteconomia. Esta é responsável pela direção e 

organização do setor. Conta ainda com 1 auxiliar de biblioteca. Além de pessoal de 

apoio, vigilância, limpeza e manutenção, que estão preparados para manter o 

ambiente limpo e agradável para os usuários. 

Os serviços prestados aos usuários são: 

- Empréstimo domiciliar para alunos de graduação e funcionários: total de 3 

obras por 7 dias prorrogáveis; para professores total de 5 obras por 15 dias 

prorrogáveis; 

- Consulta in loco para não usuários registrados (público externo); 

- Serviço de referência, atendimento pessoal ou pelo telefone e/ou e-mail, com 

esclarecimento e orientações sobre as fontes de pesquisas existentes; 

- Orientação via elaboração de referências bibliográficas e fichas catalográficas 

(on-line) em trabalhos acadêmicos, monografias, em complementação aos dados 

fornecidos pelos professores de Metodologia Científica em sala de aula, em 

consonância com as normas ABNT; 

- Orientação quanto ao uso da biblioteca para otimização do uso dos recursos 

e materiais oferecidos, permitindo o livre acesso às estantes. São distribuídas aos 

novos alunos, as normas de utilização da Biblioteca, bem como outras informações 

básicas e úteis contidas no Guia do Aluno; 
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- Disponibilização de micros para pesquisa na Internet, além de vários terminais 

de acesso existentes nos Laboratórios de Informática; 

- Empréstimo informatizado: Sistema RM integrado ao Sistema de Controle 

Acadêmico, com cadastro automático do corpo discente. 

20.7.5 Periódicos Especializados 

O acervo de periódicos especializados disponível na base de dados EBSCO, 

adquirida pela FACIMPA, contempla a base de dados MEDLINE COMPLETE com 

mais de 2.300 títulos indexados e atualizados em relação aos últimos 3 anos, 

distribuídos entre as principais áreas do curso.  

Encontra-se na Biblioteca formulário com a lista de periódicos com artigos na 

íntegra que a comunidade acadêmica pode acessar, tanto no ambiente da IES, quanto 

no próprio domicílio, por meio de link disponibilizado na área logada do site 

institucional. 

20.7.6 Bibliografia Básica 

O acervo da bibliografia básica possui pelo menos 3 (três) títulos físicos por 

Unidade Curricular na proporção média de um exemplar para menos de 5 vagas 

anuais autorizadas. O referido acervo encontra-se informatizado e tombado junto ao 

patrimônio da IES. 

Encontram-se neste projeto as Ementas e Bibliografias de todas as Unidades 

Curriculares do curso de Medicina da FACIMPA. 

20.7.7 Bibliografia Complementar 

O acervo da bibliografia complementar possui pelo menos 5 (cinco) títulos 

físicos por Unidade Curricular com, no mínimo, 2 (dois) exemplares de cada título 

físico e 1 (um) exemplar por aluno de cada título disponível na Biblioteca Digital (Minha 

Biblioteca®), pois a maioria dos títulos adotados estão disponíveis digitalmente. O 

referido acervo encontra-se informatizado e tombado junto ao patrimônio da IES. 
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Encontram-se neste PPC as Ementas e Bibliografias de todas as Unidades 

Curriculares do curso de Medicina da FACIMPA. 

 

20.8 Sistema de Referência e Contra-referência 

O sistema de referência e contra-referência é um dos pontos importantes para 

viabilizar a implantação do Sistema Único de Saúde (SUS), pois o processo de 

regionalização e hierarquização da saúde estabelece uma necessidade de articulação 

entre os serviços de saúde, uma vez que é a partir da sua estruturação que o 

encaminhamento de pacientes aos diversos níveis de atenção torna-se possível. 

Do ponto de vista organizacional, o currículo do curso apresenta ao estudante, 

nos primeiros dois módulos de Integração Ensino-Serviço-Comunidade os conceitos 

de Referência, Contra-referência, Hierarquização, Regionalização e Redes de 

Atenção em Saúde no âmbito do SUS. 

Posteriormente, o aluno tem a oportunidade de praticar a referência e a contra-

referência na rede municipal de saúde de Palmas, que possui peculiaridades nesta 

organização, em diversos momentos: 

1) Prestando assistência juntamente com os preceptores e residentes em 

Medicina de Família e Comunidade nos módulos de IESC III-VII (3º ao 7º período) e 

no Estágio Curricular em Atenção Primária em Saúde – ATENÇÃO PRIMÁRIA; 

2) Prestando assistência com os especialistas de diversas áreas nos módulos 

de Clínica Integrada I-III (6º ao 8º período) – ATENÇÃO SECUNDÁRIA; 

3) Prestando assistência nos Estágios Curriculares Obrigatórios Ambulatoriais 

e Hospitalares (11º e 12º período) – ATENÇÃO TERCIÁRIA. 

Vale ressaltar que a Secretaria Municipal de Saúde de Palmas adota o NuPEC, 

Núcleo de Práticas Baseadas em Evidências Científicas, como forma de qualificar e 

aumentar a resolubilidade da Atenção Primária por meio de especialistas que 

executam a Referência/Segunda Opinião Formativa vinculados a equipes da 

Estratégia Saúde da Família, com ações de Educação Permanente, Gestão e 

Assistência à Saúde. 
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A inserção dos estudantes do curso de Medicina da FACIMPA na dinâmica 

assistencial do NuPEC permitirá que os mesmos pratiquem com excelência a 

Referência/Contra-referência no âmbito do SUS. 

 

20.9 Biotério 

No PPC do curso de Medicina da FACIMPA não está prevista a utilização de 

Biotério para as atividades práticas de ensino do curso. Acompanhando a tendência 

mundial quanto à utilização de animais para experimentos em nível de graduação, o 

curso de Medicina privilegia a adoção de manequins, simuladores e programas 

computacionais para a consecução dos objetivos educacionais previstos em cada 

Unidade Curricular. 

Uma parceria para fornecimento de software para aulas práticas laboratoriais 

de Ciências Básicas foi estabelecida com a AD Instruments®. Os recursos 

tecnológicos disponibilizados estão disponíveis nos laboratórios multidisciplinares, 

principalmente no Laboratório Multidisciplinar, com equipamentos especificamente 

destinados para esses recursos. 
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ANEXO I: ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

Art. 1. Este regulamento dispõe sobre as normas para Atividades 

Complementares da Faculdade de Ciências da Saúde do Pará e tem por finalidade 

regulamentar o seu integral cumprimento, condição indispensável para a 

integralização curricular.   

Art. 2. A partir das Diretrizes Curriculares dos cursos de graduação do 

Ministério da Educação, as Atividades Complementares passaram a figurar como 

importante componente dos cursos superiores de graduação, tanto na organização de 

seus programas de formação quanto na flexibilização curricular. 

Art. 3. Portanto, as atividades complementares deverão aprofundar o nível 

de conhecimento do aluno para além dos limites naturais do curso, que, 

independentemente de sua própria estrutura pedagógica, não tem como esgotar todos 

os conhecimentos relacionados com a formação e o exercício profissional, e, com 

base no princípio de que o aluno é o agente da aprendizagem, será estimulado o 

aprender a aprender e ter responsabilidade e compromisso com sua educação, sendo 

essas atividades um dos mecanismos que proporcionam a participação do aluno na 

construção do saber com experiências inovadoras. 

Art. 4. Neste sentido, os acadêmicos devem compreender que as 

atividades complementares têm como objetivo estimular a participação em 

experiências diversificadas que contribuem para sua formação, possuindo relação 

direta com as diretrizes pedagógicas do curso, em consonância com o projeto político-

pedagógico do curso médico e com sua futura inserção no mercado de trabalho. Para 

tanto, este projeto tem por objetivo central implementar um mecanismo de cultura à 

iniciativa por parte dos alunos, no tocante à realização dessas atividades durante os 

períodos acadêmicos, obedecendo às especificidades do seu curso. 

Art. 5. Desta forma, as atividades complementares compõem o currículo 

acadêmico da FACIMPA, tornando-se importantes na medida que favorecem a 



 
 
 
 

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE MEDICINA  
FACIMPA 

 

 
 

 
 

174 

educação permanente dos alunos no que se refere ao ensino, pesquisa e extensão, 

como forma de ampliar os conhecimentos adquiridos durante o processo de ensino. 

Art. 6. O estudante deverá requerer a validação das atividades realizadas, 

considerando a data prevista no calendário semestral divulgado. O requerimento 

deverá ser acompanhado de documentação comprobatória, com clara discriminação 

dos conteúdos, atividades, períodos, carga horária e formas de organização ou 

realização. 

Art. 7. As Atividades Complementares deverão ser desenvolvidas pelos 

estudantes ao longo do curso, observando-se as alocações das horas de atividades 

complementares, na respectiva matriz curricular. 

Art. 8. A coordenação de curso deverá encaminhar documento 

comprobatório da carga horária cumprida pelo estudante à Secretaria Acadêmica para 

registro no sistema acadêmico. 

Art. 9. A carga horária das Atividades Complementares será incluída no 

histórico escolar de graduação. 

Art. 10. A carga horária das Atividades Complementares deve ser 

distribuída em atividades direcionadas para o ensino, pesquisa e extensão de forma 

equilibrada, garantindo os princípios norteadores da educação superior, obedecendo 

ao projeto pedagógico do curso e cumprindo os requisitos de comprovação por meio 

de certificados e/ou declarações que serão protocolados pelo aluno na secretaria 

acadêmica em prazo estabelecido periodicamente. 

Art. 11. O estudante deverá desenvolver as atividades em pelo menos 2 

(dois) eixos dos três: ensino, pesquisa e extensão; porém, a carga horária de cada 

eixo não poderá ultrapassar 50% da carga horária total prevista (Artigo 193, 

Regimento Interno). 

Art. 12. A condução, organização e controle de tais atividades se dará por 

meio (Art.179, Regimento Interno): 

I. do coordenador de curso: deverá responder pelas Atividades 



 
 
 
 

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE MEDICINA  
FACIMPA 

 

 
 

 
 

175 

Complementares, com atribuições definidas neste regulamento, sob a 

orientação da Direção Acadêmica; 

II. de funcionários administrativos: deverão oferecer suporte técnico e 

operacional. 

 

CRITÉRIOS PARA ANÁLISE DE ATIVIDADES VÁLIDAS 

 

SEÇÃO I – DE ENSINO 

O número máximo de horas creditadas ao aluno nessa área será de 50% da carga horária a 

ser cumprida. 

ATIVIDADE HORAS VÁLIDAS 

Monitoria: atuação nas disciplinas inscritas no programa 

institucional de monitoria da FACIMPA/FACIMPA, mediante 

entrega de relatório e avaliação do professor responsável. 

30 h para cada 

semestre. 

Máximo: 60 horas 

Participação em avaliações formativas seriadas de interesse 

institucional aliadas às Diretrizes Curriculares Nacionais 

(Teste de Progresso) 

10 h por evento. 

Máximo: 60 horas 

Cursos, palestras, seminários, fóruns, congressos de natureza 

acadêmica e profissional realizados pelo próprio FACIMPA ou 

por outra Instituição de Ensino Superior – IES, ou associação 

de classe e/ou outras entidades, com entrega de fotocópia do 

certificado de participação. 

Reuniões com os acadêmicos representantes de turma 

convocadas pela Diretoria Acadêmica ou pelo Coordenador 

de Curso. 

5 h por evento. 

Eventos do 

FACIMPA: 

10 horas por evento. 

Máximo: 50 horas 

Estágio extracurricular: com a finalidade de treinamento de 

competências e habilidades específicas do processo de 

formação em campo prático recomendado pelo FACIMPA, 

desde que completado o prazo contratual, mediante entrega 

de relatório final com avaliação do profissional 

responsável.Obs.: a renovação do estágio não caracteriza um 

novo estágio para fins de acumulação de horas de pontuação. 

10 h: estágio entre 

50 e 99 h. 

20 h: estágio entre 

100 e 199 h. 

60 horas: estágio de 

200 h ou mais. 

Máximo: 60 horas 

Participação na organização de palestras, cursos e eventos 

científicos, com supervisão docente, relacionados com os 

objetivos do curso, no FACIMPA, outra IES ou associação de 

classe ou científica, mediante a comprovação da atividade 

realizada. 

20 h por evento. 

Máximo: 40 horas 
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Disciplinas optativas de outras áreas/cursos na própria IES ou 

em outra IES reconhecida pelo MEC. 

1 h para cada h/a 

constante no 

Histórico Escolar ou 

comprovante da IES 

de origem. 

Máximo 40 horas 

Intercâmbio com IES nacionais ou estrangeiras em áreas afins 

ao Curso. 

30 h: duração entre 

100h / 199h. 

50 h: duração de 

200 h ou mais. 

Máximo: 80 horas 

Cursos livres de idiomas, habilidades de comunicação, 

oratória, informática, gestão, digitação ou outras áreas que 

podem contribuir para a carreira profissional. 

1 hora para cada h/a 

constante no 

Histórico Escolar ou 

comprovante da 

instituição ofertante. 

Máximo 50 horas 

 

SEÇÃO II – PESQUISA 

 

O número máximo de horas creditadas ao aluno nessa área será de 50% da carga horária a 

ser cumprida. 

ATIVIDADES HORAS VÁLIDAS 

Iniciação Científica: participação em programa de pesquisa 

com orientação de docente devidamente aprovado pela 

Instituição, com entrega da proposta de trabalho, relatório da 

atividade desenvolvida e da pesquisa realizada, avaliados 

pelo professor orientador e pela COPPEX, e participação em 

Ligas Acadêmicas. 

30 h: participação em 

programa de pesquisa 

sob orientação. 

10 h: participação em 

Ligas Acadêmicas. 

Máximo: 60 horas 

Apresentação de trabalhos científicos, inscritos sob a forma 

de pôster, como autor ou coautor, em eventos na própria IES 

relacionados com os objetivos do curso. Entrega de 

fotocópia do certificado.* 

5 h por trabalho 

inscrito. 

Máximo: 20 horas 

Apresentação oral de trabalhos científicos realizados como 

autor ou coautor em eventos na própria IES ou em eventos 

fora da IES. Apresentação oral ou sob a forma de pôster em 

outra IES.Entrega de fotocópia do certificado.* 

10 h por trabalho 

realizado. 

Máximo: 40 horas 

Publicação de trabalho científico como autor ou coautor na 

forma de artigo, resenha, capítulo de livro, exceto publicação 

50 h por trabalho 

publicado. 

Máximo: 100 horas 
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de resumos em anais de congressos, seminários ou outros 

eventos. Entrega de fotocópia comprovando a publicação. 

Premiação de trabalho científico como autor ou coautor, na 

própria IES, em outra IES ou associação de classe. Entrega 

de fotocópia do certificado. 

50 h por premiação. 

Máximo: 50 horas 

Participação como ouvinte em banca de defesa de Trabalho 

de Conclusão de Curso ou pós-graduação latu sensu/strictu 

sensu, mediante assinatura de lista de presença a ser 

encaminhada pela coordenação dos TCC´s. 

2 h por banca. 

Máximo 50 horas 

Depósito de patente. 
50 h por patente. 

Máximo: 100 horas 

* Cada trabalho científico só receberá atribuição de carga horária uma única vez, 

mesmo que apresentado sob forma diferente (pôster/oral) ou em eventos diferentes. 

 

SEÇÃO III – EXTENSÃO (*) 

O número máximo de horas creditadas ao aluno nessa área será de 105 horas. 

ATIVIDADES HORAS VÁLIDAS 

Prestação de serviços à comunidade local e ações que visem 

a melhoria da qualidade de vida da população, por meio de 

jornadas, campanhas de vacinação, exposições, feiras, 

stands e outros eventos aprovados pelo FACIMPA, outra IES 

ou associação profissional, mediante comprovação por meio 

de relatório (constando carga horária) e avaliação do 

profissional responsável. 

1 h para cada hora 

de participação. 

Máximo: 50 horas 

Prestação de serviços à comunidade local ministrando 

conteúdos em cursos de capacitação tais como primeiros 

socorros, alimentação, inclusão digital, gerenciamento de 

negócios, direito a cidadania, entre outros, inseridos no 

contexto de aprendizagem do próprio curso ou de interesse 

social, desde que aprovados pelo FACIMPA, outra IES,  

associação profissional ou entidade de reconhecida 

idoneidade, mediante a comprovação por relatório (constando 

carga horária) aprovado pelo profissional responsável. 

Até 10 h por 

participação em 

cada curso. 

Máximo: 50 horas 
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Realização de trabalho de consultoria, elaboração de projetos 

e estudos de campo, no âmbito do campo de formação 

profissional do curso, com orientação docente e mediante a 

entrega de relatório (constando carga horária) com a proposta 

de trabalho e atividade realizada, e com avaliação do 

profissional responsável. 

Até 15 h por 

participação em 

cada projeto. 

Máximo: 30 horas 

Participação e/ou realização de atividades de caráter 

eminentemente sócio comunitário efetuadas junto a diferentes 

entidades particulares beneficentes, humanitárias e 

filantrópicas, legalmente constituídas, visando o estímulo e 

exercício do voluntariado, mediante comprovação por meio de 

relatório referendado por profissional responsável. 

4 h para cada 

participação. 

Máximo: 20 horas 

Cooperação em campanhas comunitárias (doação de sangue, 

doação de alimentos, roupas e outros) que favoreçam a 

qualidade de vida da população e que sejam vinculadas aos 

programas do município e/ou FACIMPA ou de entidades 

governamentais/não-governamentais, mediante relatório 

referendado pelo profissional responsável. 

4 h para cada 

participação. 

Máximo: 20 horas 

Participação efetiva, incluindo organização de evento cultural 

ou desenvolvendo atividades de teatro, música, canto, pintura, 

artes plásticas, no próprio FACIMPA ou em instituição idônea, 

mediante comprovação por meio de certificado. 

1 h realizada 

corresponde a 1 h 

de atividade 

complementar. 

Máximo: 20 horas 

(*) Prática de atividade física ou esportiva pelo graduando, doação de alimentos/bens 

materiais e doação de sangue/outros órgãos e tecidos não poderão ser creditados como 

atividades complementares de graduação. Serão creditadas as horas aos acadêmicos que 

colaborarem administrativamente no dia das atividades da campanha. 

 

Regulamento aprovado pelo Conselho Superior da FACIMPA. 
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ANEXO 2: PLANO DE TRABALHO PORTARIA 544/2020 
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PLANO DE TRABALHO 

 

FACIMPA – FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DO PARÁ 

 

• CURSO DE GRADUAÇÃO: Curso de medicina 

 

• PERÍODO DA SUBSTITUÇÃO: 17 de março de 2020 a 31 de dezembro de 

2020  

 

• ALTERAÇÕES PARA CADA PERÍODO DO CURSO:  

 

1º PERÍODO (2020/1) 

Disciplina Período 
Tipo de 

Alteração 

Metodologias 

utilizadas 
Avaliações 

Instrumentos de 

Avaliação 

IESC 

18/03 

a 

20/09 

Aulas práticas 

subtituídas por 

teóricas em 

pequenos 

grupos. 

 

Aulas em AVA, 

síncronas, em 

grande e 

pequenos 

grupos. 

- Aula exposito-

dialogada 

- Estudos de caso 

- Paineis 

- Quizz 

 

Formativas 

e somativas  

 

- Logbook 

- Provas de 

multipla escolha 

- Rubricas de 

participação 

MEP 18/03 

a 

20/09 

Aulas práticas 

subtituídas por 

teóricas em 

pequenos 

grupos. 

 

Aulas em AVA, 

síncronas, em 

grande e 

pequenos 

grupos. 

- Aula exposito-

dialogada 

- Estudos de caso 

- Paineis 

- Quizz 

 

Formativas 

e somativas  

 

- Projeto de 

pesquisa 

- Seminários  

- Provas de 

multipla escolha 

- Rubricas de 

participação 

HAM 

18/03 

a 

20/09 

Aulas 

teóricas em 

AVA, 

síncronas. 

 

Aulas 

práticas a 

serem 

repostas. 

- Aula exposito-

dialogada 

 

Formativas 

e somativas  

 

- Provas de 

multipla escolha 

- Rubricas 

de 

participação 

SOI 
18/03 

a 

Aulas em 

AVA, 

- Aula exposito-

dialogada 
 - Provas de 

multipla escolha 
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20/09 síncronas, 

em grande 

e pequenos 

grupos. 

 

Aulas 

práticas a 

serem 

repostas. 

- 

Aprendizagem 

em pequenos 

grupos.  

- Rubricas 

de 

participação 

 

1º PERÍODO (2020/2) 

Disciplina Período 
Tipo de 

Alteração 

Metodologias 

utilizadas 
Avaliações 

Instrumentos de 

Avaliação 

IESC 

21/09 a 

19/12 

Aulas teóricas 

em AVA, 

síncronas, em 

grande e 

pequenos 

grupos. 

- Aula exposito-

dialogada 

- Estudos de caso 

- Paineis 

- Quizz 

 

Formativas e 

somativas  

 

- Logbook 

- Provas de 

multipla escolha 

- Rubricas de 

participação 

Aulas práticas 

presenciais 

De acordo com o 

previsto nos planos 

de ensino.  

De acordo 

com o 

previsto nos 

planos de 

ensino.  

De acordo com o 

previsto nos 

planos de ensino.  

MEP 21/09 a 

19/12 

Aulas práticas 

subtituídas por 

teóricas em 

pequenos 

grupos. 

 

Aulas em AVA, 

síncronas, em 

grande e 

pequenos 

grupos. 

- Aula exposito-

dialogada 

- Estudos de caso 

- Paineis 

- Quizz 

 

Formativas e 

somativas  

 

- Projeto de 

pesquisa 

- Seminários  

- Provas de 

multipla escolha 

- Rubricas de 

participação 

HAM 

21/09 a 

19/12 

Aulas 

teóricas em 

AVA, 

síncronas. 

 

Aulas 

práticas a 

serem 

repostas. 

- Aula exposito-

dialogada 

 

Formativas e 

somativas  

 

- Provas de 

multipla escolha 

- Rubricas 

de 

participação 

Aulas 

práticas 

presenciais 

De acordo com o 

previsto nos planos 

de ensino. 

De acordo 

com o 

previsto nos 

planos de 

ensino. 

De acordo com o 

previsto nos 

planos de ensino. 
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SOI 

21/09 a 

19/12 
Aulas em 

AVA, 

síncronas, 

em grande 

e pequenos 

grupos. 

- Aula exposito-

dialogada 

- 

Aprendizagem 

em pequenos 

grupos.  

 - Provas de 

multipla escolha 

- Rubricas 

de 

participação 

Aulas 

práticas 

presenciais 

De acordo com o 

previsto nos planos 

de ensino. 

De 

acordo 

com o 

previsto 

nos 

planos 

de 

ensino. 

De acordo com o 

previsto nos 

planos de ensino. 

 

 

2º PERÍODO (2020/1) 

Disciplina Período 
Tipo de 

Alteração 

Metodologias 

utilizadas 
Avaliações 

Instrumentos de 

Avaliação 

IESC 

18/03 

a 

20/09 

Aulas práticas 

subtituídas por 

teóricas em 

pequenos 

grupos. 

 

Aulas em AVA, 

síncronas, em 

grande e 

pequenos 

grupos. 

- Aula exposito-

dialogada 

- Estudos de caso 

- Paineis 

- Quizz 

 

Formativas 

e somativas  

 

- Logbook 

- Provas de 

multipla escolha 

- Rubricas de 

participação 

MEP 18/03 

a 

20/09 

Aulas práticas 

subtituídas por 

teóricas em 

pequenos 

grupos. 

 

Aulas em AVA, 

síncronas, em 

grande e 

pequenos 

grupos. 

- Aula exposito-

dialogada 

- Estudos de caso 

- Paineis 

- Quizz 

 

Formativas 

e somativas  

 

- Projeto de 

pesquisa 

- Seminários  

- Provas de 

multipla escolha 

- Rubricas de 

participação 

HAM 

18/03 

a 

20/09 

Aulas 

teóricas em 

AVA, 

síncronas. 

 

Aulas 

práticas a 

- Aula exposito-

dialogada 

 

Formativas 

e somativas  

 

- Provas de 

multipla escolha 

- Rubricas 

de 

participação 
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serem 

repostas. 

SOI 

18/03 

a 

20/09 

Aulas em 

AVA, 

síncronas, 

em grande 

e pequenos 

grupos. 

 

Aulas 

práticas a 

serem 

repostas. 

- Aula exposito-

dialogada 

- 

Aprendizagem 

em pequenos 

grupos.  

 - Provas de 

multipla escolha 

- Rubricas 

de 

participação 

 

2º PERÍODO (2020/2) 

Disciplina Período 
Tipo de 

Alteração 

Metodologias 

utilizadas 
Avaliações 

Instrumentos de 

Avaliação 

IESC 
21/09 a 

19/12 

Aulas teóricas 

em AVA, 

síncronas, em 

grande e 

pequenos 

grupos. 

- Aula exposito-

dialogada 

- Estudos de caso 

- Paineis 

- Quizz 

 

Formativas e 

somativas  

 

- Logbook 

- Provas de 

multipla escolha 

- Rubricas de 

participação 

Aulas práticas 

presenciais 

De acordo com o 

previsto nos planos 

de ensino.  

De acordo 

com o 

previsto nos 

planos de 

ensino.  

De acordo com o 

previsto nos 

planos de ensino.  

MEP 

21/09 a 

19/12 

Aulas práticas 

subtituídas por 

teóricas em 

pequenos 

grupos. 

 

Aulas em AVA, 

síncronas, em 

grande e 

pequenos 

grupos. 

- Aula exposito-

dialogada 

- Estudos de caso 

- Paineis 

- Quizz 

 

Formativas e 

somativas  

 

- Projeto de 

pesquisa 

- Seminários  

- Provas de 

multipla escolha 

- Rubricas de 

participação 

HAM 
21/09 a 

19/12 

Aulas 

teóricas em 

AVA, 

síncronas. 

 

Aulas 

práticas a 

serem 

repostas. 

- Aula exposito-

dialogada 

 

Formativas e 

somativas  

 

- Provas de 

multipla escolha 

- Rubricas 

de 

participação 

Aulas De acordo com o De acordo De acordo com o 
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práticas 

presenciais 

previsto nos planos 

de ensino. 

com o 

previsto nos 

planos de 

ensino. 

previsto nos 

planos de ensino. 

SOI 
21/09 a 

19/12 

Aulas em 

AVA, 

síncronas, 

em grande 

e pequenos 

grupos. 

- Aula exposito-

dialogada 

- 

Aprendizagem 

em pequenos 

grupos.  

 - Provas de 

multipla escolha 

- Rubricas 

de 

participação 

Aulas 

práticas 

presenciais 

De acordo com o 

previsto nos planos 

de ensino. 

De 

acordo 

com o 

previsto 

nos 

planos 

de 

ensino. 

De acordo com o 

previsto nos 

planos de ensino. 

 

3º PERÍODO (2020/1) 

Disciplina Período 
Tipo de 

Alteração 

Metodologias 

utilizadas 
Avaliações 

Instrumentos de 

Avaliação 

IESC 

18/03 

a 

20/09 

Aulas práticas 

subtituídas por 

teóricas em 

pequenos 

grupos. 

 

Aulas em AVA, 

síncronas, em 

grande e 

pequenos 

grupos. 

- Aula exposito-

dialogada 

- Estudos de caso 

- Paineis 

- Quizz 

 

Formativas 

e somativas  

 

- Logbook 

- Provas de 

multipla escolha 

- Rubricas de 

participação 

HAM 

18/03 

a 

20/09 

Aulas 

teóricas em 

AVA, 

síncronas. 

 

Aulas 

práticas a 

serem 

repostas. 

- Aula exposito-

dialogada 

 

Formativas 

e somativas  

 

- Provas de 

multipla escolha 

- Rubricas 

de 

participação 

SOI 

18/03 

a 

20/09 

Aulas em 

AVA, 

síncronas, 

em grande 

e pequenos 

grupos. 

 

- Aula exposito-

dialogada 

- 

Aprendizagem 

em pequenos 

grupos.  

 - Provas de 

multipla escolha 

- Rubricas 

de 

participação 
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Aulas 

práticas a 

serem 

repostas. 

 

3º PERÍODO (2020/2) 

Disciplina Período 
Tipo de 

Alteração 

Metodologias 

utilizadas 
Avaliações 

Instrumentos de 

Avaliação 

IESC 
21/09 a 

19/12 

Aulas teóricas 

em AVA, 

síncronas, em 

grande e 

pequenos 

grupos. 

- Aula exposito-

dialogada 

- Estudos de caso 

- Paineis 

- Quizz 

 

Formativas e 

somativas  

 

- Logbook 

- Provas de 

multipla escolha 

- Rubricas de 

participação 

Aulas práticas 

presenciais 

De acordo com o 

previsto nos planos 

de ensino.  

De acordo 

com o 

previsto nos 

planos de 

ensino.  

De acordo com o 

previsto nos 

planos de ensino.  

HAM 
21/09 a 

19/12 

Aulas 

teóricas em 

AVA, 

síncronas. 

 

Aulas 

práticas a 

serem 

repostas. 

- Aula exposito-

dialogada 

 

Formativas e 

somativas  

 

- Provas de 

multipla escolha 

- Rubricas 

de 

participação 

Aulas 

práticas 

presenciais 

De acordo com o 

previsto nos planos 

de ensino. 

De acordo 

com o 

previsto nos 

planos de 

ensino. 

De acordo com o 

previsto nos 

planos de ensino. 

SOI 
21/09 a 

19/12 

Aulas em 

AVA, 

síncronas, 

em grande 

e pequenos 

grupos. 

- Aula exposito-

dialogada 

- 

Aprendizagem 

em pequenos 

grupos.  

 - Provas de 

multipla escolha 

- Rubricas 

de 

participação 

Aulas 

práticas 

presenciais 

De acordo com o 

previsto nos planos 

de ensino. 

De 

acordo 

com o 

previsto 

nos 

planos 

de 

ensino. 

De acordo com o 

previsto nos 

planos de ensino. 
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➢ ATIVIDADES TEÓRICAS:  

   As aulas teóricas no período relacionado a pandemia serão na modalidade 

síncrona, ocorrendo em tempo real através de uma plataforma de videoconferência Zoom 

Mettings. Assim, busca-se preservar carcaterísticas importantes da metodologias proposta 

no curso como a interação entre aluno e professor, a cultura do feedback e a 

problematização.   

   As atividades serão acompanhadas por meio da plataforma AVA Canvas, 

plataforma de aprendizagem que possibilita a interação entre professores e alunos, 

atividades avaliativas em diversos formatos, como questionários, envio de arquivos, fórum 

de discussão, além de fornecer um chat para interação em tempo real e todos os conteúdos 

que os professores quiserem fornecer para a turma, como plano de ensino, arquivos de 

aula, links, vídeos, entre outros.  

   As estratégias de ensino e aprendizagem, seguem o previsto no PPC do 

curso em que buscam promover o “aprender a aprender” e privilegiam o desenvolvimento 

do raciocínio crítico-reflexivo, considerando o conhecimento prévio sobre o tema e a busca 

de solução para os problemas e situações de saúde que o estudante enfrentará no exercício 

profissional. 

 As dinâmicas das aulas, conforme conteúdo e área trabalhada, foram planejadas 

tendo como suporte, princípios e instrumentos ativos de ensino e aprendizagem, destacando 

o pepel docente de mediador. Aulas exposito-dialogadas deram base à exposição de conteúdos 

com a participação ativa dos estudantes, considerando o conhecimento prévio dos mesmos, sendo 

o professor responsável por promover a reflexão, a interpretação e a discussão. Ainda, considerando 

a aprendizagem significativa, as atividades e aulas serão trabalhadas a partir de estudos de caso, 

utilizado paineis, quizz, softwares específicos das áreas, entre outros recursos.  

Os processo avaliativos nesse período ações seguem o princípio de desenvolver uma avaliação 

formativa e continuada da aprendizagem, cabendo ao professor muito mais o papel de orientador, 

envidando esforços para despertar as potencialidades do educando, minimizando as avaliações 

quantitativas centradas meramente na acumulação de informações de cunho teórico-doutrinário.  

As avaliações teóricas serão realizadas por meio da plataforma CANVAS. Provas 
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somativas são acrescidas de outros instrumentos avaliativos, sendo a escolha de autonomia 

dos professores, considerando o conteúdo e a área de conhecimento.  

  

➢ ATIVIDADES PRÁTICAS: 

As atividades práticas das disciplinas de IESC e MEP, foram replanejadas para que pudessem 

acontecer de forma remota, carcaterizando-as neste período enquanto teóricas. Para isso, o 

conteúdo prático foi adequado, a partir de análise do NDE e professores responsáveis pelas 

disciplinas.  

 

➢ ATIVIDADES COMPLEMENTARES:  

De acordo com o Regulamento de Atividades Complementares, o aluno tem diferentes opções 

para cumprir tal carga-horária ao longo do curso. Em meio a uma crescente oferta online de 

cursos, congressos, editais para publicação, ofereceidos por reconhecidas instituições de ensino 

e saúde, será de responsabilidade da isntituição a divulgação de tais oportunidades. 

➢ TCC: Não se aplica 

 

➢ ESTÁGIOS: Não se aplica. 
 

➢ ATIVIDADES DE EXTENSÃO: Não se aplica, pois ainda não ofertamos esta 

modalidade. 

 

➢ AVALIAÇÕES: As avaliações teóricas ocorreram através da Plataforma Digital 

Canvas. As avaliações práticas serão realizadas, no retorno presencial. 

 

➢ CRONOGRAMA DE REPOSIÇÕES:  

 

13/07 TERMINO DO APG DE SOI I 

14/07 AVALIAÇÃO INTEGRADORA SOI I E SOI II 

15/07 APRESENTAÇÃO DO PROJETO MEP/IESC (SOI I) E 

ENTREGA DE PROJETO (SOI II) 

20/07 TERMINO DO APG DE SOI II 

20/07 Á 03/08 RECESSO  

25/07 ENTREGA DO DIARIO DE BORDO DE IESC  

04/08 Á 22 REPOSIÇÃO DAS AULAS PRATICAS DE SOI I, SOI II E 

HAM I HAM II (2020.1) 

24/08 INICIO SEMESTRE 2020.2 
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MODELO DE MATRIZ CURRICULAR AJUSTADA PARA O PERÍODO DA PANDEMIA CURSO DE 

MEDICINA 
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MATRIZ CURRICULAR DO CURSO DE MEDICINA 

 

Eixos 

Estruturan  

tes 

Componentes Curriculares                                                     

(Módulos) 

CARGA HORÁRIA (Componentes Curriculares + Eletivas) 

Atividades Educacionais (hora aula) 
Elet

i 
vas 

TC

C 

Tot

al Teóricas TICs 
Prátic

as 

AP

G 

Sub 

tota
l 

Si
st

em
as

 O
rg

ân
ic

o
s 

In
te

gr
ad

o
s 

    Sistemas Orgânicos Integrados I 40 20 120 120 300     300 

In
te

gr
aç

ão
 E

n
si

n
o

-S
er

vi
ço

-C
o

m
u

n
id

ad
e 

  

Integração Ensino-Serviço-

Comunidade I 
20   40   60     60 

H
ab

ili
d

ad
es

 e
 A

ti
tu

d
es

 M
éd

ic
as

 

Habilidades e Atitudes Médicas I 20   20   40     40 

Métodos de Estudo e Pesquisa I 20   40   60     60 

Subtotal 100 20 220 120 460 40   500 

Sistemas Orgânicos Integrados II 40 20 120 120 300     300 

Integração Ensino-Serviço-

Comunidade II 
20   40   60     60 

Habilidades e Atitudes Médicas II 20   20   40     40 

Métodos de Estudo e Pesquisa II 20   40   60     60 

Subtotal 100 20 220 120 460 40   500 

Sistemas Orgânicos Integrados III 60 40 120 120 340     340 

Integração Ensino-Serviço-

Comunidade III 
20   40   60     60 

Habilidades e Atitudes Médicas III 40   80   120     120 

Subtotal 120 40 240 120 520 40   560 

Sistemas Orgânicos Integrados IV 60 40 120 120 340     340 

Integração Ensino-Serviço-

Comunidade IV 
20   40   60     60 

Habilidades e Atitudes Médicas IV 40   120   160     160 

Subtotal 120 40 280 120 560 40   600 

Sistemas Orgânicos Integrados V 60 40 120 120 340     340 

Integração Ensino-Serviço-

Comunidade V 
20   60   80     80 

Habilidades e Atitudes Médicas V 20   60   80     80 

Clínica Cirúrgica I 20   40   60     60 

Subtotal 120 40 280 120 560 
  

2

0 
580 

  

Integração Ensino-Serviço-

Comunidade VI 
20   80   100     100 

  Habilidades e Atitudes Médicas VI 20   40   60     60 
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  Clínica Cirúrgica II 40   60   100     100 

  Clínica Integrada I 60 40 240 120 460     460 

  Subtotal 140 40 420 120 720     720 

  

Integração Ensino-Serviço-

Comunidade VII 
20   80   100     100 

  Habilidades e Atitudes Médicas VII 20   40   60     60 

  Clínica Cirúrgica III 40   40   80       

  Clínica Integrada II 60 40 240 120 460     460 

  
Subtotal 140 40 400 120 700   

2

0 
720 

  

  Integração Ensino-Serviço-

Comunidade VIII 
40   40   80       

    Habilidades e Atitudes Médicas VIII 20   40   60     60 

     Clínica Cirúrgica IV 40   80   120     120 

     Clínica Integrada III 60 40 240 120 460     460 

      

Subtotal 160 40 400 120 720     720 

    
TOTAL (Componentes Curriculares Obrigatórios+ Eletivas) 
hora-aula  1.000  

  

28

0  

 

2.4

60  

  

96

0  

 

4.7

00  

 

16

0  

  

4

0  

  

4.9

00  

    
TOTAL (Componentes Curriculares Obrigatórios+ Eletivas) 

hora-relógio 
         833  

      

233  

    

2.050  

      

800  

   

3.91
7  

    

133  

     

33  

      

4.083  

    
1°- 
8° Atividades Complementares (hora-relógio) 210 

    
Obs.: para ingressar no Internato, o aluno deverá ter sido aprovado em todos os 

módulos anteriores 

      CARGA HORÁRIA (HORA-RELÓGIO) 

    

IN
TE

R
N

A
TO

 

Estágio Curricular em Urgências e Emergências I 210 

    Estágio Curricular em Urgências e Emergências II 210 

    Estágio Curricular em Saúde Mental 96 

    Estágio Curricular em Atenção Primária em Saúde I 260 

    Estágio Curricular em Atenção Primária em Saúde II 260 

    Estágio Curricular em Saúde Coletiva 48 

    

Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar em Ginecologia e 

Obstetrícia I 
210 

    

Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar em Ginecologia e 

Obstetrícia II 
258 

    Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar em Pediatria I 258 

    Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar em Pediatria II 258 

    Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar em Clínica Médica I 258 



 
 
 
 

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE MEDICINA  
FACIMPA 

 

 
 

 
 

191 

    Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar em Clínica Médica II 258 

    Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar em Clínica Cirúrgica I 258 

    Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar em Clínica Cirúrgica II 258 

    Subtotal 
   

3.100  

   CARGA HORÁRIA TOTAL DA MATRIZ EM HORA-RELÓGIO 

     Composição da Carga Horária 
Hora-

relógio 
Hora-aula 

     Teórica TICs 
Prátic

as 

AP

G 
Total Total 

   

Componentes Curriculares 

Obrigatórios 
     1.000  

      

280  

    

2.460  

      

960  

                   

3.917  

                    

4.700  

   
Disciplinas Eletivas          

                        

133  

                         

160  

   
TCC          

                           

33  

                            

40  

   
Atividades Complementares          

                        

210  

                         

252  

   
Internato          

                   

3.100  

                    

3.720  

   
Total         

                   

7.393  

                    

8.872  

   INTERNATO  

   

                                                                                   

41,9  

% da CH 

total              

   Destas, 940 horas (30,3%) na APS e na Urgência/Emergência, sendo a carga horária na APS predominante (55,3%) 

 


