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REGULAMENTO DAS DISCIPLINAS ELETIVAS 

FACULDADE DE MEDICINA DE ITAJUBÁ 

REGIME SEMESTRAL – versão 2022 

 

CAPÍTULO I  

DA DEFINIÇÕES 

 

Art. 1 - Toda e qualquer disciplina que não faz parte do currículo pleno do curso ao qual o aluno está 

vinculado é considerada como “disciplina eletiva”. São disciplinas de livre escolha do aluno, 

respeitando-se suas reais necessidades e interesses, as quais possuem um número mínimo de créditos 

que o aluno precisa cumprir. 

CAPÍTULO II 

DOS OBJETIVOS 

 

Art. 2 – Para fins de aprofundamento e/ou atualização de conhecimentos específicos e enriquecimento 

cultural que complementem a formação acadêmica, o aluno regular da FMIT deverá cursar, como 

eletivas, disciplinas da Graduação que não pertençam à grade curricular de seu curso. 

 

CAPÍTULO III 

DAS DIFERENÇAS ENTRE OS TIPOS DE DISCIPLINAS OFERECIDAS 

 

Art. 3 – Disciplinas Obrigatórias são as disciplinas obrigatórias para todos os estudantes concluírem a 

sua formação. Sem alcançar a média estabelecida nessas matérias o estudante não consegue a sua 

titulação de nível superior. Para o referido curso as disciplinas obrigatórias do ciclo básico são Sistemas 

Orgânicos Integrados, Habilidades e Atitudes Médicas, Metodologia do Ensino e da Pesquisa, 

Integração Ensino Serviço e Comunidade, Clínica Integrada, Clínica Cirúrgica e as disciplinas e 

estágios do internato.  

Art. 4 – Disciplinas Optativas são aquelas disciplinas de livre escolha do aluno para compor o seu 

currículo de forma a atender uma formação mais personalizada do futuro profissional, não tendo um 

número de créditos a ser cumprido.  
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CAPÍTULO IV 

DAS DISCIPLINAS ELETIVAS OFERECIDAS E CARGA HORÁRIA 

Art. 5 – O aluno deve cumprir uma carga horária mínima de 160 horas de disciplinas eletivas do 2º 

período até no máximo o 8º período do curso, sendo elas: 

 

Período Eletiva FMIT Carga horária 

2º Libras 40 horas 

3º Neurociências 40 horas 

4º Microbiota e Sistema Imune 40 horas 

5º Radioterapia 40 horas 

6º Eletrocardiograma 40 horas 

7º Eletrocardiograma 40 horas 

 

 Art. 6 – Para a escolha da disciplina eletiva o aluno deve respeitar o respectivo período da mesma, 

sendo possível cursa-la apenas o discente daquele referido período.          

Art. 7 – As trocas das disciplinas eletivas devem acontecer no início do semestre, no prazo máximo de 

48 horas (2 dias). 

Art. 8 – Para o ano vigente não estarão disponíveis disciplinas eletivas nacionais. 

 

Coordenação de curso        


