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PLANO DE ENSINO – 2021.2 

I. Identificação da Disciplina/Módulo: 

Código Nome 
No de Horas-Aula Carga Horária 

Total Teóricas Práticas 

 Integração, Ensino, Serviço e Comunidade II 20 hs 40 hs 60 hs 

 

Horários: 

Teórica - Sexta- feira 8h00 - 8h50 

Prática – Segunda- feira 08h00- 09h40 e 09h45- 11h25 

 

Quantidade de Grupos de Turmas Práticas 

 3  4  5  8  16  Outro 

II. Perfil do Egresso: 
 

O egresso do curso de Medicina FMIT 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. 

 

III. Professor(es): 
 

Nome(s):  

Profa. Vanderléa Aparecida Silva Gonzaga 

Profa. Suélen Ribeiro Miranda Pontes Duarte  

Profa. Renata Pinto Ribeiro Miranda 

Profa. Andressa Sousa 

Prof. Rogério Donizeti Reis 

 

IV. Ementa: 
 

Organização das Redes de Atenção à Saúde. Acolhimento na Atenção Primária à Saúde (APS). Indicadores de 

saúde. Abordagem domiciliar. Ferramentas de abordagem familiar. Educação popular em saúde. 

Interdisciplinaridade. Cuidado em saúde e sua relação com os modelos técnico-assistenciais existentes. 

Determinantes do processo saúde-doença. Estudo do Sistema Único de Saúde e da organização. Estratégia Saúde 

da Família. Território em saúde. Trabalho em equipe na APS. Interdisciplinaridade curricular. 

Interprofissionalidade. 

 

V. Competências, Habilidades e Atitudes:      
 

• Aplicar os princípios do SUS na prática em saúde; 

• Entender a saúde como direito garantindo a integralidade e a equidade do cuidado em nível individual, 

familiar e coletivo, valorizando a diversidade biológica, étnico-racial, de gênero, orientação sexual, 

socioeconômica, política, ambiental, cultural e demais aspectos que compõem a diversidade humana; 

• Aplicar técnicas de cuidado clínico com enfoque no indivíduo, em todas as faixas etárias; 

• Aplicar na prática profissional os princípios da medicina baseada em evidências; 

• Avaliar ações de gestão que promovam e garantam o bem-estar individual e da coletividade; 

• Promover a interação com outros profissionais e instituições envolvidos nos cuidados com o paciente, 

por meio de trabalho em equipe e em rede; 

• Analisar a dinâmica do mercado de trabalho e das políticas de saúde; 

• Avaliar determinantes e riscos relacionados aos agravos da saúde e sua interação com o ambiente; 

• Vivenciar o sistema de saúde vigente no país, considerando a atenção integral da saúde num sistema 
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regionalizado e hierarquizado de referência e contra referência, as redes de atenção à saúde e o trabalho 

em equipe; 

• Analisar a legislação e as políticas de saúde; 

• Aplicar as políticas de educação ambiental, em direitos humanos e de educação das relações étnico-

raciais e o ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena; 

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

• Aplicar para a tomada de decisão os princípios morais, éticos e bioéticos com responsabilidades legais 

inerentes à profissão e ao estudante de Medicina; 

• Atuar na saúde do indivíduo nos diversos ciclos de vida, considerando seu contexto familiar e 

comunitário; 

• Aplicar planos terapêuticos, considerando a gestão do cuidado e os conceitos de clínica ampliada; 

• Construir a interdisciplinaridade. 

VI. Objetivo Geral - Capacitar o estudante para:  
 

• Reconhecer a importância do ambiente como determinante de saúde e, consequentemente, de qualidade 

de vida.  

• Reconhecer a importância das políticas sociais como ações preponderantes para a eficácia das políticas 

de saúde.  

• Compreender os determinantes sociais do processo saúde-doença.  

• Entender a concepção do sistema de saúde e sua organização em redes de atenção.  

• Reconhecer os pressupostos subjacentes aos modelos técnico-assistenciais.  

• Reconhecer o território e a área de abrangência por meio de instrumentos e ferramentas da Estratégia de 

Saúde da Família (ESF).  

• Compreender os atributos da Atenção Primária em Saúde (APS).  

• Desenvolver habilidades para o trabalho em equipe.  

• Desenvolver a capacidade de atuar nos cenários de prática pautados em princípios éticos e humanísticos.  

• Conhecer os indicadores de saúde para o planejamento dos processos de trabalho. 

• Conhecer o acolhimento como dispositivo para garantia do acesso qualificado na atenção primária à 

saúde. 

• Conhecer as ferramentas de abordagem domiciliar e familiar. 

• Compreender os princípios da educação popular em saúde. 

VII. Objetivos de aprendizagem (não se aplica para SOI):  

Semana Data Objetivos de aprendizagem Tema 
Teoria (T) ou 

Prática (P) 

Métodos de 

aprendizagem 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apresentar o módulo IESC II (plano 

de ensino, metodologias de ensino-

aprendizagem, Sistema de avaliação 

e promoção). 

Repactuar as atividades práticas. 

Instruir as atividades Práticas. 

Instruir a elaboração do Projeto de 

Intervenção utilizando estratégias de 

educação popular em saúde. 

  

Orientações para desenvolvimento 

de uma Proposta de Intervenção 

seguindo percurso do Arco de 

Maguerez para um problema 

específico. 

 

 

 

Acolhimento e 

Apresentação do 

Módulo IESC II 

 

Instruções para as 

Atividades 

Práticas e Projeto 

de Intervenção. 

Prática 

08h00- 09h40 

09h45-11h25 

Apresentação do 

módulo IESC II. 

Repactuação e 

instrução das 

atividades 

práticas. 

 

Instrução da 

elaboração do 

Projeto de 

Intervenção 

utilizando 

estratégias de 

educação popular 

em saúde. 
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2 

 

 

Analisar os atributos da APS e 

avaliar as suas especificidades a 

partir da PNAB. 

 

Atributos da APS. 
Teórica  

08h00-08h50 

 

Análise dos 

atributos da APS 

e avaliação das 

suas 

especificidades a 

partir da PNAB. 

 

 

 

Orientar para confecção de 

instrumento de coleta de dados 

necessários para mapear o território.  

 

.  

Orientar coleta de 

dados para 

mapear o 

território. 

Prática 

08h00- 09h40 

09h45-11h25 

Orientação para 

coleta de dados 

para mapear o 

território. 

3 

 

 

Analisar os desafios da Atenção 

Básica no contexto do Sistema Único 

de Saúde (SUS). 

 

Desafios da APS 

no contexto do 

SUS. 

Teórica  

08h00-08h50 

 

Análise dos 

desafios da 

Atenção Básica 

no contexto do 

SUS. 

 

 

 

Iniciar o Diagnóstico Comunitário 

para confecção do mapa inteligente. 

 

 

Território 

(área e microárea) 

Prática 

08h00-09h40 

09h45-11h25 

Confecção do 

mapa a partir 

google maps. 

  

4 

 

 

 

Conceituar o território e ambiente 

em saúde e analisar a sua 

importância nas práticas da APS. 

 

 

Território e 

ambiente. 

Teórica  

08h00-08h50 

 

Conceitualização 

de território e 

ambiente em 

saúde e análise 

da sua 

importância nas 

práticas da APS. 

  

 

 

Revisitar /realizar reconhecimento 

do território utilizando instrumento 

para coleta de dados, para 

mapeamento do território e registro 

das vulnerabilidades identificadas. 

 

 

Território e 

ambiente 

(identificação de 

vulnerabilidades). 

 

 

 

Prática 

08h00-09h40 

09h45-11h25 

Reconhecimento 

do território 

utilizando 

instrumento para 

coleta de dados, 

para mapeamento 

do território e 

registro das 

vulnerabilidades 

identificadas. 

5 

 

 

Identificar metodologias de educação 

em saúde no trabalho na APS. 

 

 

 

Metodologias de 

educação em 

saúde. 

Teórica  

08h00-08h50 

Identificação das 

metodologias de 

educação em 

Saúde no 

trabalho na APS. 

 

Discutir com lideranças comunitárias 

(informantes chave) do território 

para priorização das vulnerabilidades 

identificadas. 

Identificação de 

dispositivos de 

educação popular. 

 

 

 

 

Prática 

08h00-09h40 

09h45-11h25 

Discussão com 

lideranças 

comunitárias 

(informantes 

chave) do 

território para 

priorização das 

vulnerabilidades 

identificadas. 



 

            Faculdade de Medicina de Itajubá                                        
        Curso de Medicina – Plano de Ensino  

                                
 

4 
 

 

6 

 

 

Sistematizar o conhecimento sobre 

os Sistemas de Informação em Saúde 

(SIS). 

 

ATIVIDADE DIRECIONADA 

INICIAR a elaboração de um 

projeto de intervenção de 

educação em saúde com vistas à 

promoção da saúde e autonomia 

do sujeito com foco em uma 

vulnerabilidade identificada no 

território. 

Fazer toda a programação e 

Planejamento (Trazer aspectos 

teóricos sobre o planejamento e 

programação local em saúde). 

 

Sistemas de 

Informação em 

Saúde. 

 

 

Teórica 

08h00-08h50 

Conhecimento 

sobre os SIS. 

 

 

Dia Não Letivo 

 

Dia Não Letivo 

 

Dia Não 

Letivo 

 

Dia Não Letivo 

7 

 

 

 

Conhecer os conceitos básicos em 

Vigilância epidemiológica. 

 

Vigilância 

Epidemiológica. 

Teórica  

08h00-08h50 

Conhecimento 

sobre os 

conceitos básicos 

em Vigilância 

epidemiológica. 

 

 

Realizar levantamento populacional 

total do território e estratificar por 

ciclos de vida (faixa etária), 

acamados e pessoas em condições 

especiais (dados atualizados) 

 

 

 

 

Levantamento 

populacional total 

(faixa etária, 

acamados e 

condições 

especiais) 

 

 

 

Prática 

08h00-09h40 

09h45-11h25 

Levantamento 

populacional 

total do território 

e estratificação 

por  faixa etária, 

acamados e 

pessoas em 

condições 

especiais (dados 

atualizados). 

8 

 

 

 

 

 

Reconhecer os indicadores de saúde 

para o trabalho em território da ESF. 

Indicadores de 

saúde. 

Teórica  

08h00-08h50 

 

 

Reconhecimento 

dos indicadores 

de saúde para o 

trabalho em 

território da ESF. 

 

 

 

Consolidar levantamento 

populacional total do território e 

estratificar por ciclos de vida (faixa 

etária), acamados e pessoas em 

condições especiais (dados 

atualizados). 

 

CONTINUAR a elaboração de um 

projeto de intervenção de 

educação em saúde com vistas à 

promoção da saúde e autonomia 

do sujeito com foco em uma 

vulnerabilidade identificada no 

Levantamento 

populacional total 

(faixa etária, 

acamados e 

condições 

especiais) 

 

 

 

Prática 

08h00-09h40 

09h45-11h25 

 

Consolidação do 

levantamento 

populacional 

total do território 

e estratificação 

faixa etária, 

acamados e 

pessoas em 

condições 

especiais (dados 

atualizados). 
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território. 

9 

 

 

Laboratório de informática/ 

DATASUS e SIS 

 

Analisar os indicadores de saúde 

para o planejamento do processo de 

trabalho em saúde. 

 

Indicadores de 

Saúde 

(DATASUS e 

SIS). 

Teórica  

08h00-08h50 

Análise dos 

indicadores de 

saúde para o 

planejamento do 

processo de 

trabalho em 

saúde. 

 

 

Buscar dados de morbimortalidade 

do território. Estratificar por 

cor/raça.  

 

 

Levantamento de 

dados de 

morbimortalidade 

do território.  

 

 

 

 

Prática 

08h00-09h40 

09h45-11h25 

 

Levantamento de 

dados de 

morbimortalidade 

do território 

(estratificação 

por cor/raça).  

 

10 

 

Analisar os aspectos do trabalho em 

saúde: o paralelo entre o trabalho na 

atenção primária e nos demais níveis 

de atenção - particularidades e 

intersecções. (Processo de 

Trabalho) 

 

Aspectos do  

Trabalho em 

saúde 

Teórica  

08h00-08h50 

Análise dos 

aspectos do 

trabalho em 

saúde: o paralelo 

entre o trabalho 

na atenção 

primária e nos 

demais níveis de 

atenção - 

particularidades e 

intersecções. 

(Processo de 

Trabalho). 

 

 

Discutir sobre o trabalho e as 

necessidades de saúde, os 

componentes do processo de trabalho 

em saúde suas multiplicidades, 

relacionar com as diferentes 

concepções do processo saúde 

doença. 

 

Prática 

08h00-09h40 

09h45-11h25 

 

Discussão sobre 

o trabalho e as 

necessidades de 

saúde, os 

componentes do 

processo de 

trabalho em 

saúde. 

  Prova N1 Nacional 
Prova N1 

Nacional  

Prova N1 

Nacional  

Prova N1 

Nacional  

 

 

 

11 

 

Feedback. 

 

Revisão de Prova 

 

Feedback. 

 

Revisão de Prova 

 

Teórica  

08h00-08h50 

 

Feedback. 

 

Revisão de Prova 

 

 

Recesso Acadêmico 

 

ATIVIDADE DIRECIONADA 

 

CONTINUAR a realização de uma 

atividade de educação em saúde 

com vistas à promoção da saúde e 

autonomia do sujeito com foco em 

uma vulnerabilidade identificada 

no território. 

 

Recesso 

Acadêmico 
 

Recesso 

Acadêmico 
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 Recesso Acadêmico 

 

Recesso 

Acadêmico 

 

Recesso 

Acadêmico 

Recesso 

Acadêmico 

 

 

 

Compreender a atuação em equipe 

dos trabalhadores da APS 

(Atribuição) 

 

Analisar de forma crítica 

reflexiva o processo de trabalho 

da equipe e as agendas dos 

trabalhadores (demanda 

espontânea, programada, visita 

domiciliar, reunião de equipe, 

PTS, atividades coletivas). 

 

 

 

Atuação dos 

trabalhadores da 

APS. 

Prática 

08h00-09h40 

09h45-11h25 

 

Compreensão da 

atuação em 

equipe dos 

trabalhadores da 

APS 

(Atribuição) 

. 

  

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refletir as situações de condições de 

saúde e relacionar com os sistemas 

de saúde. 

 

Condições de 

saúde e sua 

relação com os 

sistemas de saúde. 

Teórica  

08h00-08h50 

Reflexão sobre as 

condições de 

saúde, 

relacionando com 

os sistemas de 

saúde. 

 

 

 

 

 

 

 
Refletir as situações de condições de 

saúde e relacionar com os sistemas 

de saúde. – Acesso à saúde da 

população de rua- estruturação dos 

centros POP 

 

 

 

 

Condições de 

saúde e sua 

relação com os 

sistemas de saúde. 

 

 

 

. 

Prática 

08h00-09h40 

09h45-11h25 

 

Reflexão sobre as 

situações de 

condições de 

saúde, 

relacionando com 

os sistemas de 

saúde (acesso à 

saúde da 

população de rua- 

estruturação dos 

centros POP).  

  Teste Progresso Teste Progresso 

 
Teste 

Progresso 
 

Teste 
Progresso 

14 

 

 

Compreender a função da Rede de 

Atenção à Saúde (RAS). 

 

Saúde Suplementar (ANS). 

 

 

RAS e Saúde 

Suplementar. 

Teórica  

08h00-08h50 

Compreensão da 

função da Rede 

de Atenção à 

Saúde e do papel 

da Saúde 

Suplementar. 

 

 

 

Dia não Letivo 

 

Dia não Letivo 
Dia não 

Letivo 
Dia não Letivo 

15  

 

Entender a organização do serviço e 

a integração com o NASF-AB/ 

Programa Previne Brasil 

 

 

Organização do 

serviço e a 

integração com o 

NASF-AB/ 

Programa Previne 

Brasil 

 

Teórica  

08h00-08h50 

 

Entendimento da 

organização do 

serviço e a 

integração com o 

NASF-AB/ 

Programa 

Previne Brasil 
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Identificar e reconhecer as atividades 

desenvolvidas pelo NASF e outras 

iniciativas que qualifique a atenção 

básica. 

 
 
 

 

 

Organização do 

serviço e a 

integração com o 

NASF-AB/ 

Programa Previne 

Brasil 

 

 

Prática 

08h00-09h40 

09h45-11h25 

 

Identificação e 

reconhecimento 

das atividades 

desenvolvidas 

pelo NASF e 

outras iniciativas 

que qualifique a 

atenção básica. 

 

 

 

 

 

 Teste de Proficiência 
Teste de 

Proficiência 

Teste de 

Proficiência 

Teste de 

Proficiência 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

Entender a estrutura organizacional 

dos serviços de saúde do Município. 

Reconhecer os diferentes pontos de 

atenção na rede de saúde local.  

 
 

 
Teórica  

08h00-08h50 

Entendimento da 

estrutura 

organizacional 

dos serviços de 

saúde do 

Município. 

Reconhecimento 

dos diferentes 

pontos de atenção 

na rede de saúde 

local.  

 

 Feriado Feriado Feriado Feriado 

 

 

 

 

17 

 

 

Consolidar o projeto de intervenção 

e submeter 

 

 
Teórica 

08h00-08h50 

 

Consolidação do 

projeto de 

intervenção e 

submissão 

 

 

 

Apresentar Projeto de Intervenção 

para a problemática identificada no 

levantamento epidemiológico. 

MEP/IESC 

(Foco do MEP aspecto científico / 

IESC projeto de intervenção) 

 

 

 

 

Prática 

08h00-09h40 

09h45-11h25 

 

 

 

Apresentação de 

Trabalho. 

18 

 

 

Apresentar Projeto de Intervenção 

para a problemática identificada no 

levantamento epidemiológico. 

MEP/IESC 

(Foco do MEP aspecto científico / 

IESC projeto de intervenção) 

 

 

 

Teórica  

08h00-08h50 

Apresentação de 

Trabalho 

 

 

Apresentar Projeto de Intervenção 

para a problemática identificada no 

levantamento epidemiológico. 

MEP/IESC 

(Foco do MEP aspecto científico / 

IESC projeto de intervenção) 

 

 

 

Prática 

08h00-09h40 

09h45-11h25 

 

Apresentação de 

Trabalho. 

19 
 

 

 

Feedback 

 

 

Feedback 

 

Teórica  

08h00-08h50 

 

Feedback 
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Integradora Nacional 

 

Integradora 

Nacional 

 

 

Integradora 

Nacional 

Integradora 

Nacional 

 

20  Prova Substitutiva 
Prova 

Substitutiva 

 

Prova 

Substitutiva 

 

Prova 

Substitutiva 

 

 

VIII. Instrumento de avaliação da aprendizagem / Data prevista para aplicação / Critérios detalhados da 

avaliação:                                                                                    
 

A avaliação ocorrerá da seguinte forma: 

 

IESC 

Média: 70 
Tipo de avaliação Pontos Obs.: 

Conhecimentos, 

Habilidades e 

Atitudes 

N1 Nacional 20 06/10/2021 

Teste de Proficiência  10 11/11/2021 

Integradora Nacional 20 07/12/2021 

Avaliação Diária 10 
5 Pontos: Parcial 

5 Pontos: Final  

Trabalho Interdisciplinar 

(Projeto de Intervenção) 
40 

10 pontos: Acompanhamento da 

elaboração do Trabalho Interdisciplinar 

(Projeto de Intervenção) 

 

10 pontos: Avaliação do Projeto de 

Intervenção (Resumo Estruturado 

expandido)  

  

20 pontos: Apresentação oral do 

Projeto de Intervenção (Encontro 

IESC+MEP) 

 

Total  100  

 

Data das avaliações: 

Prova N1 Nacional: 06 de outubro/2021. Formato: presencial ou online (será definido até 30/08/2021). 

Horário para aplicação: 11h às 12h20min. 
Teste de Proficiência presencial – 11/11/2021 

Prova Integradora Nacional presencial – 07 de dezembro/2021. Formato: presencial ou online (será definido 

até 29/10/2021). 

Prova Substitutiva presencial (artigo 115 do Regimento Interno) – 06 a 13/12/2021 

Teste de Progresso presencial – 27/10/2021 

 



 

            Faculdade de Medicina de Itajubá                                        
        Curso de Medicina – Plano de Ensino  

                                
 

9 
 

Avaliação Diária: 

Os critérios para avaliação diária das atividades práticas ou teórico-práticas serão: participação, 

interesse, iniciativa, cumprimento das regras estabelecidas no contrato de convivência elaborado no 

primeiro dia de aula com os alunos.  

 

Apresentação oral do Trabalho Interdisciplinar: 

 Na apresentação oral do Trabalho Interdisciplinar haverá um sorteio do aluno que irá fazer a apresentação. Caso 

este aluno esteja ausente e sem justificativa, o mesmo ficará com zero na avaliação oral do trabalho. Todos os 

outros membros do grupo também deverão estar presentes com câmera ligada ou, na impossibilidade de ligar a 

câmera, comprovar sua presença por meio do áudio ou chat. Caso contrário, os membros ausentes também 

ficarão com zero na avaliação da apresentação oral do Trabalho Interdisciplinar. RESUMINDO: TODOS OS 

MEMBROS DO GRUPO DEVERÃO ESTAR PRESENTES NA APRESENTAÇÃO, POIS OS QUE 

ESTIVEREM AUSENTES FICARÃO COM ZERO NA ATIVIDADE. 

IX. 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). 

Para os módulos do eixo de Integração Ensino-Serviço não é previsto o regime de Exame 

Especial. 

 

X. Bibliografia Básica: 

 

GUSSO, G; LOPES, J.M.C. Tratado de Medicina de Família e Comunidade - Princípios, Formação e 

Prática. 2. ed. Artmed. 2012. 2 vol. 

 

CAMPOS, G.W.S., et. al. Tratado de saúde coletiva. 2. ed. Rev. Aum. São Paulo: Hucitec, 2015. 
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