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PLANO DE ENSINO – 2021.02 

I. Identificação da Disciplina/Módulo 

Código Nome 
No de Horas-Aula Carga Horária 

- Total Teóricas Práticas 

MEP II Método de Ensino e Pesquisa II (MEP II) 20 40 60 

Horários: Grandes grupos – 3ª-feira (07:30-08:20) 

 Pequenos grupos (prática) – Grupo A (3ª-feira, 08:30-10:10) 

                                               Grupo B (3ª-feira, 10:20-12:00) 

                                               Grupo C (3ª-feira, 14:20-16:00) 

                                               Grupo D (3ª-feira, 16:10-17:50) 

Quantidade Grupos de Turmas Práticas  

 2     4    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. Professora 

 

Nome(s): Profa. Dra. Clarissa Trzesniak 

 

IV. Ementa 

 

Introdução à pesquisa científica e às bases da epidemiologia. Análise crítica da pesquisa em Medicina por meio de 

ferramentas da bioestatística, abrangendo análise da dados, estruturação de tabelas e interpretação de gráficos. 

permeando as normas e técnicas para avaliação e desenvolvimento de um projeto de pesquisa, visando 

interdisciplinaridade curricular e internacionalização.  

 

V. Competências, Habilidades e Atitudes      

 

● Analisar de forma crítica produções científicas e a participação na produção de conhecimentos; 

● Exercer a Medicina utilizando embasamento científico e evidências científicas; 

● Desenvolver habilidades de comunicação científica: verbal, não-verbal, escrita, leitura e domínio de 

tecnologias de comunicação e informação; 

● Integrar técnicas e tecnologias que possibilitam a análise de informações científicas voltadas à resolução 

de problemas clínicos e de saúde de acordo com a realidade epidemiológica local; 

● Desenvolver a capacidade para avaliar, analisar e discutir dados científicos com base na bioestatística; 

● Desenvolver habilidades para tomada de decisão e a atuação em equipe dentro dos princípios morais, éticos 

e bioéticos. 

 

VI. Objetivo Geral   - Capacitar o estudante para:  

 

● Compreender a importância dos estudos científicos para o exercício da Medicina Baseada em Evidências; 

● Conhecer os conceitos e fundamentos da epidemiologia; 

● Utilizar as ferramentas disponíveis para análise estatística de dados científicos; 

● Aprender as técnicas de organização de dados em tabela, interpretação e análise de gráficos; 

● Desenvolver as habilidades de comunicação científica; 

● Desenvolver a capacidade de planejamento de pesquisas;  

● Realizar análise crítica de produções científicas; 

● Aplicar os princípios legais e éticos em pesquisa envolvendo seres humanos e animais. 
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VII. Objetivos de aprendizagem:  

Aula Data Objetivos de 

aprendizagem 

Tema Teoria (T) ou 

Prática (P) 

Métodos de 

aprendizagem 

1  a) Acolher e 

orientar o discente 

ingressante sobre o 

curso de maneira 

humana, ética, agradável 

e integral. 

b) Introdução ao 

módulo. Importância da 

pesquisa na prática 

médica. 

c) Introdução aos 

conceitos de 

Epidemiologia e da 

Medicina Baseada em 

Evidências. 

a) Apresentação do 

Plano de 

Ensino/Aprendizagem. 

Apresentação do eixo e 

do plano de ensino.  

Introdução aos 

conceitos de 

Epidemiologia e da 

Medicina Baseada em 

Evidências (rever a 

pirâmide hierárquica 

das evidências 

científicas). 

 

T Aula 

expositiva 

dialogada 

1  P Aprendizagem 

por atividade 

2  ● Compreender os 

tipos de estudos 

estatísticos aplicada em 

epidemiologia 

(descritivo e 

inferencial). Abordagem 

voltada inicialmente 

para a estatística 

Inferencial. 

Estudos estatísticos 

descritivos e 

inferenciais/analíticos 

aplicados à 

epidemiologia 

T Aula 

expositiva 

dialogada 

2  P Team-based 

learning 

3  Conhecer os conceitos 

de população, amostra, 

probabilidade e viés. 

Conhecer e diferenciar 

os conceitos de 

população, amostra, 

probabilidade e viés. 

T Aula 

expositiva 

dialogada 

3  P Aprendizagem 

por atividade 

4  ● Desenvolver a 

capacidade de 

planejamento de 

pesquisas; 

● Conhecer as 

medidas de tendência 

central (média, mediana, 

moda e separatrizes); 

● Conhecer as 

formas de mensuração 

da variabilidade dos 

dados (amplitude, 

variância, desvio padrão, 

desvio médio, 

coeficiente de variação). 

Tipos de variáveis 

quantitativas (discreta e 

contínua) e qualitativas 

(nominal e ordinal) 

T Aula 

expositiva 

dialogada 

4  P APG, 

Aprendizagem 

por atividade 

5  ● Desenvolver a 

capacidade de 

Orientações para 

elaboração do projeto 

de pesquisa. 

T Aula 

expositiva 

dialogada 
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5  planejamento de 

pesquisas; 

● Conhecer as 

medidas de tendência 

central (média, mediana, 

moda e separatrizes); 

● Conhecer as 

formas de mensuração 

da variabilidade dos 

dados (amplitude, 

variância, desvio padrão, 

desvio médio, 

coeficiente de variação). 

P APG, 

Aprendizagem 

por atividade 

6  Compreender as 

medidas de frequência 

(incidência e 

prevalência). 

Compreender as 

medidas de frequência 

(incidência e 

prevalência) e sua 

relação. 

T Aula 

expositiva 

dialogada 

6  P Aprendizagem 

por atividade 

7  Conhecer e entender os 

testes de hipóteses H0 e 

H1 e intervalos de 

confiança. 

Conhecer e Entender os 

testes de hipóteses 

(definir H0 e H1). 

T Aula 

expositiva 

dialogada 

7  P Aprendizagem 

por atividade 

8  ● Conhecer e 

Aplicar os testes de 

associação (risco 

relativo e odds ratio). 

● Conhecer e 

Aplicar os testes de 

associação (risco 

relativo e odds ratio). 

T Aula 

expositiva 

dialogada 

8  P Team Based 

Learning 

(TBL) 

9  AVALIAÇÃO N1 Revisão do conteúdo da 

disciplina. 

T Prova 

9  P Aprendizagem 

por atividade 

10  Avaliar e conhecer o 

teste do qui-quadrado de 

Pearson. 

Conhecer e aplicar o 

teste do qui-quadrado 

de Pearson. 

T Aula 

expositiva 

dialogada 

10  P Aprendizagem 

por atividade 

11  Avaliar e conhecer e 

aplicar o teste t de 

Student para amostras 

dependentes e 

independentes. 

 

Conhecer e aplicar o 

teste t de Student para 

amostras dependentes e 

independentes. 

 

T Aula 

expositiva 

dialogada; 

Mapa 

conceitual 

11  P Aprendizagem 

por atividade 

12  ● Conhecer e 

entender a organização 

dos dados em tabelas. 

Apresentação dos dados 

em tabelas.  

T Aula 

expositiva 

dialogada 

12  P Aula em 

laboratório 

13  Conhecer, entender e 

interpretar a organização 

dos dados em gráficos 

Demonstração de dados 

em gráficos. 

 

T Aula 

demonstrativa 

13  P Aprendizagem 

por atividade 
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14  ● Como realizar 

apresentação oral de 

diversos tipos de artigos 

científicos. 

● Conhecer os 

métodos qualitativos. 

Como realizar 

apresentação oral de 

artigos científicos. 

T Aula 

expositiva 

dialogada 

14  P Aprendizagem 

por atividade 

15  Aplicar os princípios 

legais e éticos em 

pesquisa envolvendo 

seres humanos e 

animais. 

Avaliação dos relatos de 

experiência: encontro 

interdisciplinar MEP + 

IESC 

 

Como construir o 

Termo de 

Consentimento Livre e 

Esclarecido e outros 

termos para a 

Plataforma Brasil. 

T Aula 

expositiva 

dialogada 

15  P Aprendizagem 

por atividade 

16  Apresentar projetos de 

pesquisa. 

Avaliação 360º: 

feedback das equipes 

dos estudantes para as 

equipes de IESC. 

T Aula 

expositiva 

dialogada 

16  P Banca 

simulada 

17  Semana da 

AVALIAÇÃO 

INTEGRADORA 

Revisão do conteúdo da 

disciplina. 

T Aula 

expositiva 

dialogada 

17  P Aprendizagem 

por atividade 

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

 

A avaliação do estudante de Medicina envolve as dimensões do saber, saber fazer, saber ser e saber conviver 

durante a graduação, a fim de bem exercer a profissão médica.  

Avaliar essas dimensões na formação dos futuros médicos significa verificar não apenas se assimilaram os 

conhecimentos, mas sim, quando e como os mobilizam para resolver situações - problema, reais ou simuladas, e 

se desenvolveram as habilidades e atitudes necessários, relacionadas, com o exercício profissional.  

Coerente com a metodologia de ensino empregada no curso de Medicina, a avaliação do desempenho acadêmico 

é periódica e sistemática, processual e composta de procedimentos e instrumentos diversificados, incidindo sobre 

todos os aspectos relevantes: conhecimentos, habilidades e atitudes trabalhados e a construção das competências 

profissionais. 

Neste contexto, o processo de avaliação verificará o progresso do estudante, apontando as debilidades e as 

potencialidades dos estudantes nas áreas avaliadas, com a finalidade diagnóstica, formativa e somativa (Figura 1). 

Oportuniza ao estudante elementos para buscar a sua formação em um processo de ação-reflexão-ação.  

A avaliação da e para a aprendizagem pressupõe a aplicação de diversos métodos e técnicas avaliativas acompanhar 

o desenvolvimento cognitivo, das habilidades e das atitudes para além da finalidade somativa. (Miller, 1976) 
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Figura 1. Pirâmide de Miller e tipos de avaliação 

 

De acordo com Collares (2019), para avaliar as habilidades comportamentais complexas devemos inverter a 

pirâmide de Miller (Figura 2), pois a maioria dos testes utilizados não avaliam as competências profissionais 

preconizadas para o século XXI. 

 

 
Figura 2. Pirâmide de Miller invertida para avaliação de habilidades complexas 

 

Desta forma, o sistema de avaliação do estudante deverá ter: 

• Validade 

• Fidedignidade 

• Viabilidade 

• Equivalência 

• Impacto educacional 

• Aceitabilidade 

 

A avaliação será processual e multimétodos, superando a dicotomia entre a avaliação formativa e somativa, para 

promover a aprendizagem significativa. Aplicar a proposição de Philippe Perrenoud que considera “como 

formativa toda prática de avaliação contínua que pretenda contribuir para melhorar as aprendizagens em curso”, 

desta forma, o feedback será feito ao estudante sobre os erros e acertos de seu desempenho em todos os tipos de 

avaliação aplicados, permitindo ao aluno a reflexão sobre as suas necessidades para melhorar a sua aprendizagem. 

 

Composição da nota: 
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Previsão de datas de aplicação de avaliações: 

 

Avaliação diária (valor: 10 pontos): semanalmente, em todas as aulas de Pequenos Grupos 

Prova N1 Nacional (antiga N1 específica): 06 de outubro/2021. Formato: presencial ou online (será 

definido até 30/08/2021). Horário para aplicação: 11h às 12h20min. (valor: 20 pontos). 

Data prevista para entrega dos trabalhos semestrais escritos (valor: 30 pontos): 14/11/2021 

Semana prevista para apresentação do Trabalho Semestral (valor: 10 pontos): 16 (23/11/2021) 

Data prevista para Teste de Proficiência presencial (valor: 10 pontos): 11/11/2021 

Data prevista para Prova Integradora Nacional (valor: 20 pontos): 07/12/2021. Formato: presencial ou 

online (será definido até 29/10/2021).  
Data prevista para aplicação da Prova Substitutiva (artigo 115 do Regimento Interno): 06-08/12/2021 

Data prevista para Exame Final presencial: 13/12/2021 

Teste de Progresso presencial: 27/10/2021 

 

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 40 e/ou frequência inferior a 75% (setenta e cinco 

por cento). 

 

X. Bibliografia Básica 

 

CALLEGARI-JACQUES SM. Bioestatística: princípios e aplicações. 2. Ed. Porto Alegre: Artmed, 2008. 

MOORE D, NOTZ WI, FLIGNER MA. A Estatística Básica e sua Prática. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2014. 

CERVO, A. L.; BERVIAN, P. A. Metodologia científica. 6. ed. São Paulo: Person Prentice Hall, 2007. 

GREENHALGH, T. Como Ler Artigos Científicos. Fundamentos da Medicina Baseada em Evidências. 5. ed. 

Porto Alegre: Artmed, 2015. 

MEDRONHO, R. A. (Ed.). Epidemiologia. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2008. 

FLETCHER RH, FLETCHER SW, FLETCHER GS (orgs.). Epidemiologia Clínica¬ Elementos Essenciais. 5. 

ed. Porto Alegre: Artmed, 2014. 

 

XI. Bibliografia Complementar 

BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Resolução 196/96. Diretrizes e Normas 

Regulamentadoras de Pesquisa envolvendo Seres Humanos. 1996. 

BRASIL. Conselho Nacional de Saúde. Resolução 510/16. Normas aplicáveis a pesquisas em 

Ciências Humanas e Sociais cujos procedimentos metodológicos envolvam a utilização de dados 

diretamente obtidos com os participantes ou de informações identificáveis ou que possam 

acarretar riscos maiores do que os existentes na vida cotidiana. 07 abr. 2016. Disponível em: 

&lt;http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2016/Reso510.pdf&gt;. Acesso: 23 jul. 2020. 
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http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2016/Reso510.pdf 

GLAZIOU, Paul.; DEL MAR, Chris; SALISBURY, Janet. Prática Clínica baseada em evidências: livro de 

exercícios. 2ª. ed. Porto Alegre: Artmed, 2010. 

JEKEL, James F.; KATZ, D. L.; ELMORE, Joann G. Epidemiologia, Bioestatística e Medicina Preventiva. 2ª. 

ed. Porto Alegre: Artmed, 2005. 

SILVA, Alcion Alves. Prática Clínica baseada em evidências na área da saúde. 1ª. Ed. São Paulo: Editora Santos, 

2009. 

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. 

MARCONI MA, LAKATOS EM. Fundamentos de Metodologia Científica. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2019. 

Disponível: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597010770/cfi/6/2!/4/2@0:0. Acesso: 23 

jul. 2020. 
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XII. Assinaturas 

 

 

 

                                                      

_________________________ 

Assinatura da professora 

07/06/2021 

 

 

_______________________ 

Assinatura da Coordenadora 

07/06/2021 

 

 

______________________ 

Validação do NAPED 

07/06/2021 
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