
 
PLANO DE ENSINO 

Componente 
curricular: 

Sistemas Orgânicos Integrados I (SOI I) 

 Período: 1º Turma: 58 

Carga horária total: 300 horas  
Teóricas: 40h | TICs: 20h | Práticas: 120h | APG: 120h  

Semestre: 2022.01 

Professores: 

Prof. Dr. Paulo José Oliveira Cortez (Coordenador de Módulo) 
Prof. Me. Amyres Carvalho Ribeiro 
Prof. Me. Gustavo Rodrigo Thomazine 
Profa. Ma. Mariana Herman 
Profa. Dra. Clarissa Maria Ferreira Trzesniak 
Prof. Dr. Rodolfo Souza de Faria 

Perfil do egresso: Médico com formação geral, humanista, crítica e reflexiva, capacitado a 
atuar, pautado em princípios éticos, no processo de saúde doença em seus 
diferentes níveis de atenção, com ações de promoção, prevenção, 
recuperação e reabilitação à saúde, na perspectiva da integralidade da 
assistência, com senso de responsabilidade social e compromisso com a 
cidadania, como promotor da saúde integral do ser humano 

Conhecimentos, 
habilidades e 
atitudes Eixo SOI  

• Compreender, de maneira contextualizada e voltada para a prática 

profissional, a estrutura e função dos tecidos, órgãos, sistemas e 

aparelhos.  

• Aplicar os conhecimentos científicos básicos da natureza eco 
biopsicossocial subjacentes à prática médica e ter raciocínio crítico 
na interpretação dos dados, na identificação da natureza dos 
problemas prevalentes e no enfrentamento destes.  

• Utilizar os fundamentos da estrutura e funções do corpo humano na 
avaliação clínica e complementar.  

• Conhecer elementos para estabelecer a conduta diagnóstica e 
terapêutica dos agravos prevalentes no ser humano em todas as 
fases do ciclo de vida, norteados pela Medicina Baseada em 
Evidências.  

• Interpretar e proceder à análise crítica de artigos científicos em 
língua inglesa.  

• Aprender a aprender e ter responsabilidade e compromisso com a 
sua educação permanente.  

• Desenvolver habilidades para a atuação em equipe.  

• Aplicar, para a tomada de decisão, os princípios morais, éticos e 
bioéticos com responsabilidades legais inerentes à profissão e ao 
estudante de Medicina. 

 

Ementa SOI I 
Abordagem das bases moleculares e celulares dos processos 
normais e alterados, da estrutura e função dos tecidos e órgãos 
pertencentes aos sistemas cardiocirculatório, linfo-hematopoiético, 
imunológico, respiratório e digestório, aplicados aos problemas 
prevalentes do desenvolvimento humano. 



 
Objetivo geral SOI I 

Compreender o processo saúde-doença, no âmbito da abordagem 
de situações problemas e casos clínicos, com ênfase na 
morfofisiologia dos sistemas cardiocirculatório, linfo-
hematopoiético, imunológico, respiratório e digestório. 

Objetivos 
específicos SOI I 

• Diferenciar os sistemas orgânicos que compõem o corpo 

humano: cardiocirculatório, linfo-hematopoiético, 

respiratório e digestório;  

• Compreender as bases estruturais macro e microscópicas 

dos diversos tecidos e órgãos dos 

sistemas cardiocirculatório, linfo-hematopoiético, 

imunológico, respiratório e digestório;   

• Compreender a função e os mecanismos de regulação dos 

órgãos pertencentes aos sistemas cardiocirculatório, linfo-

hematopoiético, imunológico, respiratório e digestório;   

• Estabelecer relações entre estrutura e função inerentes aos 

tecidos e órgãos dos sistemas cardiocirculatório, linfo-

hematopoiético, imunológico, respiratório e digestório;   

• Reconhecer estados morfofuncionais alterados, com vistas 

à compreensão dos mecanismos envolvidos em diversas 

afecções;   

• Correlacionar os processos morfofuncionais dos sistemas 

supracitados com o meio socioambiental, com vistas à 

promoção da saúde nos diversos ciclos de vida;   

• Explicar os fatores ambientais e os mecanismos que 

interferem no processo saúde-doença no indivíduo e na 

coletividade;   

• Desenvolver a capacidade de buscar e analisar informações 

nas principais bases de dados;   

• Desenvolver a capacidade de atuar em pequenos grupos 

pautados em princípios éticos e humanísticos;   

• Conhecer os princípios bioéticos que regulamentam a 

experimentação;   

• Aplicar os princípios éticos e de Biossegurança nos cenários 

de prática.  

Estratégias de 
ensino/aprendizage
m 

• Palestras. 

• Aprendizagem em Pequeno Grupo (APG). 

• Práticas integradas (demonstração, treinamento/retreinamento, 

experimentos, simulação, games, entre outros). 

• Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC). 

Conteúdo 
programático SOI I 

Métodos de aprendizagem em metodologias ativas, aspectos gerais dos 

sistemas orgânicos integrados e o funcionamento normal dos sistemas 



 
cardiocirculatório, hemolinfopoiético, imunológico, respiratório e 

digestório.   

Sistema de 
avaliação 

• Teste de proficiência: 10 

• N1 específica: 15 

• Integradora: 20 

• Não programada: 10 

• TICs: 5 

• Avaliação Diária na APG: 18 

• Avaliações em Multiestações: 15 

• Avaliação Diária nos Laboratórios: 7 

• Avaliação Formativa por meio de feedbacks 

Sistema de 
promoção 

• É aprovado no módulo o estudante com média final igual ou 
superior a 70 e frequência mínima de 75% (setenta e cinco por 
cento). 

• É reprovado no módulo o estudante com média final inferior a 70 
e/ou frequência inferior a 75% (setenta e cinco por cento). 

• Deve fazer Exame Especial o estudante com média parcial igual ou 
superior a 40 e inferior a 70 e frequência mínima de 75%. Será 
aprovado com Exame Especial o estudante que obtiver média 
aritmética (nota da média final + nota do exame especial) igual ou 
superior a 60. Em caso de não comparecimento ao Exame Especial, 
a nota respectiva a ser atribuída ao mesmo é 0 (zero). 
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Bibliografia 
complementar 
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Acesso em: 02 fev. 2022. 

 

• PAULSEN, Friedrich; WASCHKE, Jens. Sobotta atlas de anatomia 
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humana [recurso eletrônico]. 14. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2019. Disponível em: 
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