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Bacharelado em Medicina

Presencial
Carga Horária Total: 7.210 horas
Integralização: O curso de Medicina da FMIT possui o tempo mínimo de 6
(seis) anos e máximo de 9 (nove) anos, para a integralização curricular,
atendendo à Resolução CNE/CES Nº 04/2009.

Em caso de dúvidas procurar por: Rosemary ( secretária da coordenação)

Dados do Curso:

   

Seja muito bem-vindo à Faculdade de Medicina de Itajubá! 
 

A FMIT é uma instituição com mais de 50 anos de tradição e qualidade, com foco
no desenvolvimento e excelência na formação médica dos alunos, estrutura física

que inclui salas de metodologia ativa de ensino, biblioteca com extensa
bibliografia física e digital, laboratórios e auditório.

 
Aqui no manual do aluno você encontra diversas informações necessárias a

respeito do curso e do funcionamento da faculdade para eventuais consultas!
 
 

MENSAGEM INICIAL

ENSINO



Organização da Estrutura 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 do FMIT
trabalha com os EIXOS ESTRUTURANTES:

 

EIXO ESTRUTURANTE I: INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO-COMUNIDADE (IESC)

Este componente permeia os oito primeiros períodos do curso, com carga horária
pré-Internato de 580 horas de atividades teórico-práticas e 520 horas de imersão
em regime de Estágio Curricular Obrigatório – Medicina de Família e Comunidade.
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 Coletiva. Carga horária de 1100 horas.

 

 

Eixo Estruturante I: Integração Ensino-Serviço-Comunidade

Eixo Estruturante II: Habilidades e Atitudes Médicas

Eixo Estruturante III: Sistemas Orgânicos  Integrados

Eixo Estruturante IV: Métodos de Ensino e Pesquisa



EIXO ESTRUTURANTE III: SISTEMAS ORGÂNICOS INTEGRADOS (SOI)

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, como a Aprendizagem Baseada em Problemas - ABP, com
ênfase no estímulo à auto-aprendizagem e à busca da reflexão sobre questões
levantadas individualmente ou nas discussões em grupo. O ABP no eixo SOI é
realizada por meio da Aprendizagem em Pequenos Grupos (APG), além das
palestras, práticas e Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs). 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 centrado no aluno como elemento ativo (principal) no
processo de aprendizagem, é o objetivo primordial desse eixo formador. Carga
horária de 1350 horas.

 

 

EIXO ESTRUTURANTE II: HABILIDADES E ATITUDES MÉDICAS (HAM)

O curso de Medicina da FMIT, 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. Carga horária de 620 horas.

 

 



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.

 CONTEÚDOS CURRICULARES 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;

II. compreensão dos determinantes sociais, comportamentais,
culturais, psicológicos, ecológicos, éticos e legais, nos níveis individual
e coletivo, do processo saúde-doença;

III. abordagem do processo saúde-doença do indivíduo e da
população, em seus múltiplos aspectos de determinação, ocorrência
e intervenção;

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;

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;

VI. promoção da saúde e compreensão dos processos fisiológicos
dos seres humanos gestação, nascimento, crescimento e
desenvolvimento, envelhecimento e do processo de morte, atividades
físicas, desportivas e as relacionadas ao meio social e ambiental;

VII. compreensão e domínio das novas tecnologias da comunicação
para acesso a bases remotas de dados e domínio de, pelo menos,
uma língua estrangeira

Sistemas Orgânicos Integrados

Integração Ensino-Serviço Comunidade; 
Habilidades e Atitudes Médicas, Sistemas

Orgânicos Integrados

Integração Ensino-Serviço-Comunidade

Sistemas Orgânicos Integrados,
Habilidades e Atitudes Médicas, Clínica
Integrada, Cirurgia Ambulatorial, Clínica

Cirúrgica

Sistemas Orgânicos Integrados, Clínica
Integrada, Cirurgia Ambulatorial, Clínica

Cirúrgica

Integração Ensino-Serviço-Comunidade,
Sistemas Orgânicos Integrados, Clínica

Integrada

Métodos de Estudo e
Pesquisa, Inglês Instrumental

MÓDULOSPERÍODO
CARGA HORÁRIA

ATIVIDADES EDUCACIONAIS

TEÓRICAS TICS PRÁTICAS APG
ELETIVAS TCC TOTAL

Sistemas Orgânicos Integrados I

Integração Ensino-Serviço-Comunidade I

Habilidades e Atitudes Médicas I

Métodos de Estudo e Pesquisa I

SUBTOTAL
Sistemas Orgânicos Integrados II

Integração Ensino-Serviço-Comunidade II

Habilidades e Atitudes Médicas II

Métodos de Estudo e Pesquisa II

SUBTOTAL
Sistemas Orgânicos Integrados III

Integração Ensino-Serviço-Comunidade III

Habilidades e Atitudes Médicas III

Sistemas Orgânicos Integrados IV

Integração Ensino-Serviço-Comunidade IV

Habilidades e Atitudes Médicas IV

SUBTOTAL
Sistemas Orgânicos Integrados V

Integração Ensino-Serviço-Comunidade V

Habilidades e Atitudes Médicas V

SUBTOTAL

Clínica Cirúrgica I

Integração Ensino-Serviço-Comunidade VI

Habilidades e Atitudes Médicas VI

SUBTOTAL

SUBTOTAL

Clínica Cirúrgica II

Clínica Integrada I

Integração Ensino-Serviço-Comunidade VII

Habilidades e Atitudes Médicas VII

SUBTOTAL

Clínica Cirúrgica III

Clínica Integrada II

Integração Ensino-Serviço-Comunidade VIII

Habilidades e Atitudes Médicas VIII

Clínica Cirúrgica IV

Clínica Integrada III

SUBTOTAL

TOTAL (Componentes Curriculares Obrigatórios+ Eletivas) hora-relógio
TOTAL (Componentes Curriculares Obrigatórios+ Eletivas) hora-aula
Atividades Complementares (hora-relógio)
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OBS: Para ingressar no Internato, o aluno deverá ter sido aprovado em todos os módulos anteriores. 

CARGA HORÁRIA (HORA-RELÓGIO) TOTAL

INTERNATO:

Estágio Curricular em Urgências e Emergências I

Estágio Curricular em Urgências e Emergências II

Estágio Curricular em Saúde Mental
Estágio Curricular em Atenção Primária em Saúde I

Estágio Curricular em Atenção Primária em Saúde II

Estágio Curricular em Saúde Coletiva
Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar em Ginecologia e Obstetrícia I

Estágio em   Atenção Ambulatorial e Hospitalar em Ginecologia e Obstetrícia II

Estágio em   Atenção Ambulatorial e Hospitalar em Pediatria I
Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar em Pediatria II

Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar em Clínica Médica I

Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar em Clínica Médica II

Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar em Clínica Cirúrgica I

Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar em Clínica Cirúrgica II

Subtotal:

CARGA HORÁRIA TOTAL DA MATRIZ EM HORA-RELÓGIO

Composição de carga horária Hora relógio Hora aula

Componetes currículares obrigatórios 

Disciplinas Eletívas

TCC

Atividades Complementares

Internato 

TOTAL

Teórica TIC Práticas APG

1040 240 2240 960 3733

133

33

210

3100

7210

Total Total

4480

160

40

252

3720

8652

INTERNATO 
 
 

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

43% da CH total

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC)

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

A carga horária destinada à elaboração do TCC é de 33,3 horas, devendo ser
integralizada até o término da 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.

Em caso de dúvidas procurar por: Jéssica ( Departamento de Núcleos)

       

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.
    

162
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96

260

260

18
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258

258

258

258

258

258

258

3100



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
consonância com a resolução CNS Nº 466/12. A execução do projeto somente
terá início após a respectiva aprovação.

O TCC da FMIT 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.

      

 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES

Disciplinas cursadas na própria Instituição ou em outra instituição, desde que
com anuência prévia pela Coordenação das Atividades Complementares;

Monitoria de Disciplinas cursadas em outros cursos da própria Instituição ou
em outra instituição, desde que com anuência prévia pela Coordenação das
Atividades Complementares.

Em caso de dúvidas procurar por: Luara ( Secretaria)

Atividades de Ensino:
   

       

     

Participação como aluno de iniciação científica, como bolsista ou voluntário,
em projeto desenvolvido na FMIT;

Publicação de trabalho acadêmico em periódico da Instituição ou de outra
instituição, na forma de resenha, ensaio ou artigo científico;

Publicação de livro ou material acadêmico relevante.

Participação em seminários, palestras, congressos, conferências, encontros,
mesas temáticas, oficinas, workshops, jornadas, fóruns, encontros regionais
ou nacionais;

 Participação em semanas acadêmicas do cursos de Medicina da FMIT ou de
outro curso da FMIT ou de outra instituição de ensino superior, desde que
com anuência prévia pela Coordenação das Atividades Complementares;

Cursos de atualização na área de saúde;

Participação de atividades, projetos e programas de extensão promovidos
pela própria Instituição ou por outra instituição, desse que com anuência
prévia pela própria Coordenação das Atividades Complementares;

Participação em intervenção social ou ação comunitária promovida pela
própria constituição ou por outra instituição, desde que com anuência prévia
pela coordenação das Atividades Complementares;

Atividades de Pesquisa:
      

      

   

 
          
Atividades de Extensão:
     

     

      



Participação em programas oficinas de voluntariado;

Participação em ações sociais de ONGs locais.

Peças teatrais, cinemas, festivais de cultura, feiras, lançamentos de livros e
similares na área de saúde, desde que com anuência prévia pela coordenação
das atividades complementares e seguidos de relatório escrito sobre o
evento;

Participação em organização de eventos na área de saúde, desde que com
anuência prévia pela Coordenação de Atividades Complementares;

Participação em eventos relacionados a: Educação ambiental; Educação das
relações Étnico-Raciais para Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira,
africana e Indígena; Direitos Humanos.

Atividades Culturais:
        

       

      

OBS: 

Confira o regulamento das atividades complementares, com o quadro de
equivalência de cada atividade em nosso site:

https://www.fmit.edu.br/paginas/secretaria

 

CALENDÁRIO ACADÊMICO

Acesse  o calendário acadêmico em nosso site: 
https://www.fmit.edu.br/noticias/2021/1/7/calendario-academico-2021
 

 
CONTATOS

Secretaria / Financeiro: centraldoaluno@fmit.edu.br 
Coordenação: coordenacaomedicina@fmit.edu.br
Secretária da direção: rosemary.faria@fmit.edu.br
Ouvidoria: ouvidoria@fmit.edu.br

 

https://www.fmit.edu.br/paginas/secretaria
https://www.fmit.edu.br/noticias/2021/1/7/calendario-academico-2021


SOLICITAÇÕES SECRETARIA

   
DECLARAÇÃO DE MATRÍCULA
Comprovante de que o aluno estuda na instituição.
Prazo: 01 dia útil após a comprovação do pagamento, se for o caso.
Valor:  1ª via sem custo;  2ª via do ano/semestre - R$15,00
Fazer a solicitação no portal do aluno conforme o tutorial de serviços
relacionados à secretaria.

APROVEITAMENTO DE DISCIPLINAS
Requerimento para estudo de currículo e aproveitamento de disciplinas já
cursadas.
Prazo: conforme consta no calendário.
Documentos necessários: plano de ensino da disciplina e histórico escolar da
instituição de origem (originais).
Fazer a solicitação no portal do aluno conforme o tutorial de serviços
relacionados à secretaria.

EXTRATO PARA IMPOSTO DE RENDA
Documento utilizado para realização da declaração anual de imposto de renda.
Prazo: 01 dia útil
Fazer a solicitação no portal do aluno conforme o tutorial de serviços
relacionados à secretaria.
 

HISTÓRICO ACADÊMICO
Documento oficial que comprova a situação acadêmica do aluno referente ao seu
rendimento escolar.
Prazo: 07 dias úteis após compensação do pagamento, se for o caso.
Valor: 1ª Via sem custo a partir da 2ª Via Ano/Semestre - R$ 30,00
Fazer a solicitação no portal do aluno conforme o tutorial de serviços relacionados à
secretaria ou na secretaria acadêmica em atendimento presencial.
OBS: Retirar presencialmente.

2ª CHAMADA DE PROVA
Requerimento para a repetição de alguma atividade avaliativa mediante algum motivo
comprovado.
Prazo: Semana para 2ª chamada de prova conforme consta no calendário.
Valor: R$ 30,00 por disciplina
Documentos necessários: Atestado médico
Fazer a solicitação no portal do aluno conforme o tutorial de serviços relacionados à
secretaria ou na secretaria acadêmica em atendimento presencial

 
JUSTIFICATIVA DE FALTA
Requerimento para a justificar a falta em alguma aula/atividade.
Documentos necessários: Atestado médico
Fazer a solicitação no portal do aluno conforme o tutorial de serviços relacionados à
secretaria ou na secretaria acadêmica em atendimento presencial.
 
REVISÃO DE PROVA
Requerimento para a revisão de alguma atividade avaliativa.
Prazo: 2 dias após o lançamento da nota no portal.
Fazer a solicitação no portal do aluno conforme o tutorial de serviços relacionados à
secretaria ou na secretaria acadêmica em atendimento presencial.
 

Em caso de dúvidas:  a secretária conta com canais exclusivos  de atendimento 
Telefone e WhatsApp: (35) 3181-9986
Email: centraldoaluno@fmit.edu.br



AS SOLICITAÇÕES À SECRETARIA PODEM SER REALIZADAS ATRAVÉS DO PORTAL ACADÊMICO.   
VEJA O TUTORIAL PARA ABERTURA DE SOLICITAÇÃO CLICANDO AQUI.

 

REVISÃO DE FREQUÊNCIA
Requerimento para a revisão de alguma falta lançada irregularmente.
Prazo: 10 dias após o lançamento da nota no portal.
Fazer a solicitação no portal do aluno conforme o tutorial de serviços relacionados à
secretaria ou na secretaria acadêmica em atendimento presencial.

DIPLOMA
Prazo: 120 dias úteis após o pagamento, se for o caso.
Valores:
1ª Via Comum - sem custo
1ª Via Pergaminho – R$ 150,00
2ª Via Comum – R$150,00
2ª Via Pergaminho – R$ 280,00
Documentos necessários: RG e CPF atualizado, Certidão de Nascimento/Casamento,
Histórico do ensino médio.
Fazer a solicitação na secretaria acadêmica em atendimento presencial.
 
CERTIFICADO DE MONITORIA
Prazo: 07 dias úteis.
Fazer a solicitação no portal do aluno conforme o tutorial de serviços relacionados à
secretaria ou na secretaria acadêmica em atendimento presencial.
OBS: Retirar presencialmente.

https://www.fmit.edu.br/paginas/secretaria


 CEP

Coordenador:  Paulo José Oliveira Cortez

O Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Faculdade de Medicina de Itajubá – FMIT, é
um órgão colegiado, de natureza técnico-científica, vinculado à diretoria da FMIT e
constituído nos termos da Resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS) no
466/12, bem como suas posteriores alterações. Projetos de pesquisa que
envolvem Seres Humanos devem ser submetidos ao CEP para apreciação e
aprovação antes de serem realizados. Os protocolos devem ser submetidos
diretamente na Plataforma Brasil, não havendo necessidade de entrega de
nenhum documento físico. 

Para mais informações sobre o órgão, bem como todos os documentos que o
envolvem, acessar: https://www.fmit.edu.br/sites/cep.
 

CEUA

Coordenadora:  Paulo José Oliveira Cortez

A Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) destina-se a fazer a revisão ética de
toda e qualquer proposta de atividade científica ou educacional que envolva a
utilização de animais vivos não-humanos, essencialmente de grupos vertebrados, sob
a responsabilidade da instituição, seguindo e promovendo as diretrizes normativas
nacionais e internacionais para pesquisa e ensino envolvendo tais animais. 

Para mais informações sobre o órgão, bem como todos os documentos que o
envolvem, acessar: https://www.fmit.edu.br/sites/ceua.

PESQUISA E EXTENSÃO 

COMITÊS

Em caso de dúvidas procurar por: Jéssica ( Departamento de Núcleos)

https://www.fmit.edu.br/sites/cep
https://www.fmit.edu.br/sites/ceua


 NÚCLEO DE EXTENSÃO

Coordenador: Rodolfo de Souza Faria

O Núcleo de Extensão (NEx) da Faculdade de Medicina de Itajubá, mais que um
simples agrupamento de representantes acadêmicos, constitui um instrumento
destinado a interligar as atividades de extensão com as demandas da comunidade.
Todas as atividades de Extensão, para serem desenvolvidas, deverão ser
submetidas ao Núcleo de Extensão - NEx, para análise e viabilidade, antes de seu
início. Os interessados em participar de tais Atividades, deverão preencher o
Formulário de Proposta e entregá-lo devidamente assinado pelo e-mail:
nex@fmit.edu.br, respeitando calendário de submissão de atividades e reuniões do
Núcleo. Para mais informações sobre o órgão, bem como todos os documentos
que o envolvem, acesse: https://www.fmit.edu.br/sites/nex.

 

NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA

Coordenadora: Mariléia Chaves Andrade

O Núcleo de Desenvolvimento de Pesquisa (NUP) tem como principal função
estimular a atividade de pesquisa e iniciação científica na Instituição, tendo como
norteadores a qualidade, o critério e a relevância, entendendo que a ciência faz parte
da formação na graduação.

Atualmente as pesquisas da instituição são fomentadas por dois processos: 
a) Iniciação Científica Voluntária (fluxo contínuo)
b) Iniciação Científica via processo seletivo (processo ocorre 1x ao ano)

Disponíveis no site, em https://www.fmit.edu.br/sites/nup/apresentacao

NÚCLEOS

NÚCLEO DE INTERNACIONALIZAÇÃO E MOBILIDADE ACADÊMICA

Coordenadora: Mariléia Chaves Andrade

Acreditando que é no presente que se constrói o futuro, e acompanhando as
vertentes educacionais que visam o conhecimento transdisciplinar, multicultural sem
barreira linguística, e valorizando o aprendizado multidimensional, a Faculdade de
Medicina de Itajubá cria a Núcleo de Internacionalização e Mobilidade Acadêmica
(NIMA) implementando uma estrutura organizada e dinâmica para possibilitar
experiências internacionais fortalecendo experiências para discentes e docentes,
aproximando a instituição do cenário mundial, com repercussão na qualidade da
formação dos futuros profissionais. 
Para mais informações sobre o Núcleo, acesse: https://www.fmit.edu.br/sites/nima.

Em caso de dúvidas procurar por: Jéssica ( Departamento de Núcleos)

https://www.fmit.edu.br/sites/nex
https://www.fmit.edu.br/sites/nup/apresentacao
https://www.fmit.edu.br/sites/nima


NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO

Coordenadora: Maria Vilela  Pinto Nakasu

O Núcleo de Acessibilidade e Inclusão da Fmit (NAI) se propõe a promover ações que
viabilizem o acesso de alunos com deficiência a todas as atividades oferecidas pela
faculdade. Composto por uma equipe multidisciplinar, o NAI atua na inclusão de
alunos com os diversos tipos de deficiência, com Transtorno do Espectro Autista (TEA),
Altas Habilidades e Superdotação. O NAI tem o compromisso de articular entre
diferentes setores na tomada de decisões e organizações de ações que viabilize a
implementação das políticas de acessibilidade e sua efetivação no espaço acadêmico,
garantindo a integração de pessoas com deficiência, buscando melhorar o seu acesso
a todos os espaços, ambientes e ações desenvolvidos na Instituição, assim como
integrar e articular as demais atividades para sua inclusão educacional e social,
demonstrando seu caráter multidisciplinar.  Para mais informações sobre o Núcleo,
acesse: https://www.fmit.edu.br/sites/nai.

NÚCLEO DE INOVAÇÃO

Coordenador: Gerson Hiroshi Yoshinari Júnior

O Núcleo de Inovação da Faculdade de Medicina de Itajubá é responsável por
estabelecer as Políticas de Inovação da Instituição, identificando, incentivando e
monitorando a execução de projetos inovadores com base na legislação e normas
institucionais vigentes. Para isso o Núcleo se divide em 3 eixos de atuação: inovação
na gestão de saúde e empreendedorismo, inovação em educação, inovação
tecnológica. Para cada um dos eixos descritos a seguir, um membro, professor da
instituição será responsável pelo planejamento, fomento a outros projetos
relacionados e execuções das ações. Para mais informações sobre o Núcleo, acesse: 
https://www.fmit.edu.br/paginas/nucleo-de-inovacao

NÚCLEO DE APOIO PSICOPEDAGÓGICO

Coordenadora: Maria Vilela  Pinto Nakasu

O Núcleo de Apoio Psicopedagógico (NAP) é um Programa de Acolhimento ao
Discente da Faculdade de Medicina de Itajubá - FMIT, que visa à orientação
pedagógica, psicológica, atenção e promoção à saúde e acesso a atividades
socioculturais. O NAP acolhe e orienta os alunos, em questões acadêmicas e pessoais,
buscando o pleno desenvolvimento do estudante, com a proposta de um
atendimento humanizado às necessidades dos discentes, através do apoio ao
processo de ensino-aprendizagem, orientações, apoio psicológico, apoio
psicopedagógico. Para ser atendido, recomendamos que seja agendado um horário
na secretaria do Setor Administrativo. Você pode marcar seu horário pessoalmente,
por telefone (35) 36298700 ou por e-mail nap@fmit.edu.br. Para mais informações
sobre o Núcleo, acesse: https://www.fmit.edu.br/sites/nap.

https://www.fmit.edu.br/sites/nai
https://www.fmit.edu.br/paginas/nucleo-de-inovacao
https://www.fmit.edu.br/sites/nap


NÚCLEO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL

Coordenadora:  Suélen Ribeiro Miranda Pontes Duarte

O Núcleo de Responsabilidade Social (NRS) da Faculdade de Medicina de Itajubá
constitui um instrumento destinado a interligar as atividades de extensão, vinculadas
ao Núcleo de Extensão (NEX), com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS) propostos pela Agenda 2030. O objetivo do NRS é acompanhar e assegurar o
desenvolvimento de Atividades de Extensão que possam estar correlacionadas com
algum dos 17 ODS, buscando manter uma relação tridirecional entre a instituição,
comunidade e planeta, por meio de programas, projetos, cursos e eventos; de cunho
educativo, científico, tecnológico e artístico-cultural, promovendo a formação de
profissionais socialmente referenciados. Para mais informações sobre o Núcleo,
acesse: https://www.fmit.edu.br/sites/nrs.

PESQUISA

INICIAÇÃO CIENTÍFICA VIA EDITAL:

Na FMIT são selecionados, anualmente, 40 projetos de Iniciação Científica fomentados
com bolsa BIC-FAPEMIG, uma bolsa por projeto selecionado, contemplando 40 alunos
regularmente matriculados no curso de Medicina dessa instituição (ver editais). Vale
destacar que este número de bolsas fica condicionado à disponibilidade concedida
pela FAPEMIG para em cada ano. Em função da situação fiscal do estado de Minas
Gerais e o comprometimento no repasse de verbas à FAPEMIG, as 40 cotas de bolsas
institucionais concedidas à FMIT foram suspensas desde fevereiro de 2019. Sendo
assim, atualmente, a instituição não conta com nenhum fomento para pesquisas,
porém, mantivemos o processo de Iniciação Científica Via Edital.
As informações sobre esse processo, bem como as datas e os documentos
necessários são divulgados no site da FMIT, em
https://www.fmit.edu.br/sites/nup/iniciacao-cientifica. Quando o processo estiver
aberto, basta seguir as orientações do Núcleo e submeter seu projeto para análise.

INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA:

A iniciação científica voluntária é solicitada via fluxo contínuo, em qualquer momento,
por demanda espontânea do pesquisador. O processo é o mesmo da seleção via
edital acima descrita, necessitando que o orientador faça o download do formulário
de Projeto e Plano de Trabalho do Iniciação Científica Voluntária, preencha e envie
para o e-mail do NUP. No prazo de 7 dias úteis dar-se-á a institucionalização da
submissão e o discente selecionado deverá fazer o download do Termo de Ciência e
Compromisso, assinar e enviar para o e-mail: nup@fmit.edu.br. Os documentos
descritos estão disponíveis na página do NUP, no endereço: 
https://www.fmit.edu.br/sites/nup/iniciacao-cientifica

Responsável pela atividade: Coordenação Científica
Professora Mariléia Chaves Andrade

https://www.fmit.edu.br/sites/nrs
https://www.fmit.edu.br/sites/nup/iniciacao-cientifica
https://www.fmit.edu.br/sites/nup/iniciacao-cientifica


LIGAS ACADÊMICAS

As Ligas Acadêmicas da Faculdade de Medicina de Itajubá, tem por finalidade
finalidade é oferecer aos membros participantes condições de aprendizado que
envolva o tripé universitário: ensino, pesquisa e extensão. Saiba mais sobre as ligas
clicando aqui:

Responsável pela atividade: Coordenação de Ligas Academicas
Professor Amyres Carvalho Ribeiro

Liga de Anatomia
Liga de Anestesiologia e Dor
Liga de Bioquímica Clínica
Liga de Cardiologia
Liga de Cirurgia Geral
Liga de Cirurgia Pediátrica
Liga de Cirurgia Plástica
Liga de Cirurgia Vascular
Liga de Clínica Médica
Liga de Cuidados Paliativos
Liga de Dermatologia
Liga de Farmacologia Clínica
Liga de Fisiologia
Liga de Geriatria e Gerontologia

Liga de Ginecologia e Obstetrícia
Liga de Medicina do Esporte
Liga de Medicina Integrativa
Liga de Medicina Legal
Liga de Nefrologia
Liga de Neurocirurgia
Liga de Neurologia
Liga de Oncologia
Liga de Ortopedia e Traumatologia
Liga de Patologia
Liga de Pediatria
Liga de Psiquiatria e Saúde Mental
Liga de Saúde de Família e Comunidade
Liga de Urgência e Emergência

https://www.fmit.edu.br/sites/ligas-academicas/ligas-academicas


A arte do cuidar
A arte do Cuidar: Lidando com a perda, o luto e a morte
Academic Experience (A.Experience)
Ação de acadêmicos de medicina para promoção de saúde em um asilo de Itajubá
Ativamente
ativIDADE
Auxílio na Corrida “Five Stars Night Run”
Biblioteca Digital de Aulas On-line – Cirurgia Vascular (BIDION-VASC)
Ciência no parque
Conheciência
Conversa Paliativa
CORciente
Corrida pela Saúde do Homem
Diálogos acadêmicos – comunidade: novos modelos de educação em Saúde
Education Against Tobacco (EAT-FMIT)
Estudos translacionais em Neurociência
Grupos terapêuticos com Agentes Comunitários de Saúde em duas Estratégias de
Saúde de Família em Itajubá-MG
Hepatites: sem perceber você pode ter
Humanizarte
Lar de histórias

PROJETOS DE EXTENSÃO
MED Educa
MedMaker
Minuto NAP:
Parto Humanizado em Itajubá
Pequenas Lentes,
Grandes Futuros
Planilha
organizacional para a ESF
Podcast ResuMed
Projeto Cultural
Saúde da Criança e do Adolescente
Saúde na feira
Saúde nos gramados
Subjetividade e
Diversidade Humana (CineDebate)
TriAPAEDermatológica
Workshop Medicina Itajubá
I Festival Universitário de Itajubá

Informações sobre atividades de extensão disponíveis em:
https://www.fmit.edu.br/sites/nex/atividades-de-extensao

https://www.fmit.edu.br/sites/nex/atividades-de-extensao


CULTURA

DIRETÓRIO ACADÊMICO

Coordenadoria Geral 

O Diretório Acadêmico 8 de Outubro foi fundado em 1968, contando, portanto,
com 52 anos de história. Passou na maior parte dos anos por gestões verticais e,
há menos de uma década, adotou uma gestão horizontal entre seus
coordenadores e estudantes visando decisões mais democráticas. Dessa forma, o
diretório é composto por 12 coordenadores – 3 coordenadores gerais e 1
coordenador para cada coordenadoria -  e 9 coordenadorias – Atlética, Assistência
Social, CLEV, Comunicação e Imprensa, Cultura e Arte, Educação Médica, Estudantil,
Finanças e Patrimônios, Geral e Social.

Cada coordenadoria possui suas próprias demandas e responsabilidades, às quais
são brevemente citadas abaixo:

Responsável por: 

Coordenar as atividades das demais coordenadorias, mantendo-se informado
sobre seus projetos e objetivos;
Coordenar as reuniões da Diretoria e das Assembleias Gerais.

Coordenadoria Social

Assistência Social

Cleve

Cultura e arte

Responsável por: 

Idealizar e realizar das festas do Albatroz;

Responsável por: 

Ações sociais realizadas pelo DAMED;
Eventos anuais: Trote solidário, Páscoa solidária, Amor de inverno, QUERMED, Dia
das crianças e Natal solidário;

Responsável por:
 
Intercâmbios feitos na FMIT: é Nossa responsabilidade preparar tudo para que o
intercambista que vem de diversos países se sintam confortáveis e façam um bom
estágio , assim como organizar o intercâmbio de nossos estudantes ao exterior.

Responsável por:

Organização de projetos culturais que visam integrar a comunidade e os alunos;
Projetos: MEDcine, Tocarte, Garage, SACI, além da primeira edição do FUI no ano
passado e de oficinas, como massoterapia e yoga.



Educação Médica

Responsável por:

realizar às ligas acadêmicas, estimular atividades de pesquisa e extensão,
promover ciclos e palestra, realizar a semana médica, manter os alunos atualizados
sobre um bom currículo de medicina, visando às provas de residência médica e os
currículos de ensino dos principais institutos e ensino do Brasil.

Estudantil

Responsável por: 

Se mobilizar sempre que for preciso para defender os direitos dos estudantes;
Realizar votações para representantes de sala e participar de colegiados;
Discutir temas pertinentes e relevantes do dia a dia dos estudantes de medicina;
Estar sempre disponível para qualquer queixa, denúncia e reclamação dos
estudantes.

Finanças e Patrimônio

Responsável por: 

Administrar o gasto do diretório acadêmico, auxiliar a coordenadoria social no
âmbito financeiro das festas, realizar pagamento dos funcionários, verificar a
possibilidade da realização de patrocínios para congressos e eventos, cuidar do
patrimônio conquistado pelo diretório, assim como mantê -lo em constante
manutenção, realizar compras mensais para o DA.

Comunicação e convênios

Responsável por:

Administrar as redes sociais do DAMED (instagram e facebook), elaborar e divulgar
os recados, fazer as artes de divulgação dos eventos do DAMED e fechar convênios
com os estabelecimentos de Itajubá, a fim de conseguir descontos para os alunos
da faculdade.

Atlética

Responsável por:  

Organizar e incentivar a prática esportiva na faculdade, produzir produtos para o
consumo dos alunos com o intuito de gerar fundos para serem investidos no
esporte na instituição, organizar a participação da faculdade em eventos esportivos
e interação entre faculdades de medicina, assim como o TREME e o INTERMED.

O maior objetivo do Diretório Acadêmico é suprir todas as demandas dos
estudantes da Faculdade de Medicina de Itajubá (FMIt), buscando sempre o bem-
estar comum e o maior conforto dos estudantes. Para tal, contamos com um
espaço físico dentro da FMIt para relaxamento dos estudantes durante intervalos e
tempo livre e o Albatroz, espaço destinado para treinos, confraternizações,
eventos, entre outros.

@damed8deoutubro @aaaecmeditajuba





ESTRUTURA

BIBLIOTECA

A Biblioteca "Prof. Dr. Eurípedes Garcia", da Faculdade de Medicina de Itajubá, oferece
recursos de informação que servem de subsídio para o planejamento, estudo, análise
e desenvolvimento do ensino e pesquisa na área de Ciências da Saúde. Instalada em
um espaço de 446,66 m², foi projetada para atender aos padrões adequados de
normas de segurança e acessibilidade. A Biblioteca oferece espaços confortáveis e
climatizados, buscando proporcionar um ambiente agradável e harmonioso favorável
aos estudos. Informações sobre o acervo, renovação, reserva e biblioteca digital
disponíveis em: https://www.fmit.edu.br/sites/biblioteca

A Ouvidoria é um órgão de comunicação que visa receber e processar críticas,
sugestões, reclamações e opiniões sobre a Instituição, por meio de mensagens
eletrônicas, telefone e atendimento pessoal. O atendimento da ouvidoria é aberto ao
público interno (alunos e colaboradores) e ao externo.
Entre outras atribuições a Ouvidoria zela pela confidencialidade de suas intervenções,
restringindo as informações aos níveis de relacionamento necessários para solução
dos problemas.
 
Contato: ouvidoria@fmit.edu.br
Whatsapp: (35) 99220-4344

OUVIDORIA

NET PROMOTER SCORE - NPS

O NPS ou Net Promoter Score é a medida da satisfação geral do cliente com uma
empresa. Para coletar os dados necessários ao NPS, é enviado apenas uma pergunta
aos alunos: “De 0 a 10, qual a probabilidade de você recomendar nossa empresa para
um amigo ou parente? ”. Além da questão aparece também um espaço para
comentários. Através desses comentário são apuradas as possibilidades de melhorias
para nossa instituição, dessa forma, ao participar da pesquisa você estará
contribuindo para o aprimoramento do serviço oferecido pela nossa IES.

https://www.fmit.edu.br/sites/biblioteca


ONDE ESTAMOS?

FACULDADE DE MEDICINA DE ITAJUBÁ
(Uma declaração de amor à minha Escola)

 
 Lybio Junior

 
Semente do conhecimento Hipocrático,

plantada no seio da Mantiqueira.
Em localidade mineira,

universitária por tradição consolidada.
 

O ideal de alguns, germinado, tem frutificado
a realização profissional de tantos.

 
É preciso lembrar a coragem, 

as lutas e dificuldades do princípio,
a fragilidade insipiente,

para compreender e admirar
o significado grande do presente.

 
Professores pioneiros missionários,

arrojados primeiros diretores,
dedicados, desprendidos funcionários,

ousados dirigentes sucessores,
jovens acadêmicos, idealistas e promissores,

unidos, consolidaram o que hoje aí está:
Faculdade de Medicina de Itajubá.

 
Momento de reflexão, tributo de gratidão.

Sublime a missão dessa entidade,
quanto sofrimento amenizado,

quantas vidas salvas, 
no presente, no passado,
e que ainda há por salvar,

pelas mãos daqueles, que um dia alunos,
através dela, aprenderam a curar.



TELEFONES ÚTEIS

Polícia Civil: 3623-5511
Polícia Militar: 190 

Polícia Rodoviária: 3623-2800
Defesa Civil:  199/153

Corpo de Bombeiros: 193
Guarda Municipal: 153

Prefeitura Municipal de Itajubá: 3692-1702 
Câmara Municipal de Itajubá: 3629-6400
Santa Casa de Misericórdia: 3629-5600 

Hospital de Clínicas de Itajubá: 3692-7600
SAMU: 192

Correios: 3692-2374
Estação Rodoviária: 3623-5274

 
 

USB - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ............................ (35) 3692-1864 / 3692-1785
 CAP.................................................................................................................. (35) 3692-1742
 Clínica Odontológica .................................................................................. (35) 3692-1862
 Fisioterapia.................................................................................................... (35) 3622-0446
 Oncologia....................................................................................................... (35) 3692-1853
 UBS CAIC ...................................................................................................... (35) 3692-1830
 UBS Cruzeiro................................................................................................. (35) 3621-1975
 UBS Irmã Zenaide........................................................................................ (35) 3622-0930
 UBS Nossa Senhora de Lourdes.............................................................. (35) 3692-1718
 UBS Rebourgeon...........................................................................................(35) 3692-1817
 UBS Santa Rita de Cássia........................................................................... (35) 3692-1818
 UBS Santa Rosa............................................................................................ (35) 3692-1819
 UBS Santos Dumont.................................................................................... (35) 3692-1815
 UBS São Vicente ...........................................................................................(35) 3692-1844
 UBS Varginha .................................................................................................(35) 3692-1820
 UBS Vila Rubens ...........................................................................................(35) 3692-1814
   
 PSF 
 PSF Avenida................................................................................................... (35) 3623-9452
 PSF Boa Vista................................................................................................ (35) 3621-5642
 PSF Jardim das Colinas............................................................................... (35) 3622-9298
 PSF Medicina Anhumas...............................................................................(35) 3622-9189
 PSF Piedade ...................................................................................................(35) 3692-1816
 PSF Santa Luzia............................................................................................. (35) 3622-3842
 PSF Santo Antônio ........................................................................................(35) 3692-1850
 PSF Vila Isabel ................................................................................................(35) 3621-8708
 PSF Zona Rural I .........................................................................................(35) 99161-2608
 PSF Zona Rural II ...........................................................................................(35) 3621-7787


