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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 

SOI II Sistemas orgânicos integrados II 180h 120h 300h 

Horários: 

 

Teórica 

Segunda – feira: 13h30 às 16h00 APG 
Quinta-feira: 13h30 às 16h00 APG 
Quinta-feira: 07h00 às 07h50 TIC 
Sexta-feira: 09h00 às 11h00 Palestra 
 

Prática 

Quarta-feira: 07h00 às 19h00 Prática Laboratorial 

Quantidade Grupos de Turmas Práticas  

 3   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. Professor(es)  

Nome(s):  

Prof. Msc. Amyres Carvalho Ribeiro (coordenador de módulo) 
Prof. Dr. Rodolfo Souza de Faria 
Prof. Msc. Hélio Alves 
Prof. Msc. Gustavo Rodrigo Thomazine 
Profa. Dra. Eliane Aparecida de Andrade 
Profa. Msc. Mariana Herman 

 

IV. Ementa 

Abordagem das bases moleculares e celulares dos processos normais e alterados, da estrutura e função 

dos tecidos e órgãos pertencentes aos sistemas nervoso, endócrino, urinário, reprodutor, osteomuscular e 

tegumentar, aplicados aos problemas prevalentes do desenvolvimento humano. 

V. Competências, Habilidades e Atitudes      

• 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 ecobiopsicossocial subjacentes à 

prática médica e ter raciocínio crítico na interpretação dos dados, na identificação da 

natureza dos problemas prevalentes e no enfrentamento dos mesmos; 

• 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; 
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• 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. 

 

VI. Objetivo Geral - Capacitar o estudante para:  

• Diferenciar os sistemas orgânicos que compõem o corpo humano: sistema nervoso, endócrino, 

urinário, reprodutor, osteomuscular e tegumentar; 

• Compreender as bases estruturais macro e microscópicas dos diversos tecidos e órgãos dos 

sistemas nervoso, endócrino, urinário, reprodutor, osteomuscular e tegumentar; 

• Compreender a função e os mecanismos de regulação dos órgãos pertencentes aos sistemas 

nervoso, endócrino, urinário, reprodutor, osteomuscular e tegumentar; 

• Estabelecer relações entre estrutura e função inerentes aos tecidos e órgãos dos sistemas 

nervoso, endócrino, urinário, reprodutor, osteomuscular e tegumentar; 

• 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. 

 

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

Semana  Objetivos de aprendizagem Tema 
Teoria (T) ou 

Prática (P) 

Métodos de 

aprendizagem 

1  

 Sistema nervoso 

T 

APG 

TIC 

2  
Palestra 

P 
Prática 

Laboratorial 

3  

4  

5  

6  

7  

8  

 Sistema endócrino 

T 

APG 

9  
TIC 

Palestra 

10  P 
Prática 

Laboratorial 

11  

 
Sistema Renal / 

Reprodutor 

T 

APG 

TIC 

12  

Palestra 

P 
Prática 

Laboratorial 

13   
Sistema 

reprodutor 
T 

APG 

TIC 
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Palestra 

P 
Prática 

Laboratorial 

14  

 

Sistema músculo 

esquelético e 

tegumentar 

T 

APG 

TIC 

15  Palestra 

16  
P 

Prática 

Laboratorial 17  

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

avaliação:                                                                                    

A avaliação ocorrerá da seguinte forma: 

 
TIC -> Não possui data específica para a aplicação, pois esta ocorre de maneira semanal em conjunto com as 
demais atividades do SOI 2 -> A pontuação máxima é de 5 pontos sendo realizado a média de pontuação nas 18 
semanas de atividades da TIC, 30% dos 5 pontos semanais são atribuídos a participação no fórum e os outros 
70% atribuídos ao envio da tarefa. Todas essas atividades são realizadas na plataforma CANVAS. 
 
Não programada (ANP) -> Não possui data específica para ocorrer, é surpresa para os alunos -> Realizada 3 
vezes por semestre -> Valor: 10 pontos. 
 
Avaliações em multiestações -> Valor: 20 pontos -> Composta por 5 estações que envolvem os conteúdos de 
anatomia, fisiologia, embriologia, bioquímica e histologia -> o aluno deverá executar o comando proposto na 
estação. 
 
 
Todas as avaliações listadas abaixo são essencialmente compostas por questões de múltipla escolha e serão 
realizadas presencialmente. 
 
Teste de proficiência -presencial-> Valor: 10 pontos. 
 

N1 Nacional -> Valor: 20 pontos. Data: 07/10/2021. Horário para aplicação: 11h às 12h20min 
- Formato: presencial ou online (será definido até 30/08/2021). 
 
Avaliação Integradora Nacional-> Valor: 20 pontos. Data: 07/12/2021. Formato: presencial ou online (será 
definido até 29/10/2021). 
 
 
Avaliação substitutiva -> Valor: depende de qual avaliação, se substitui a N1 = 15 pontos, se substitui a 
integradora = 20 pontos. 
 
Avaliação final -> Valor: 100 pontos -> aplicável apenas para os alunos com média inferior a 70 pontos e 
superior a 40 pontos com frequência mínima de 75% 
 
 

Data das avaliações: 

1) Teste de proficiência presencial-> 11/11/2021 
2) N1 Nacional -> 07.10.2021 -> 11h às 12h20min. 
3) Avaliação Integradora Nacional: 07/12/2021 - Formato: presencial ou online (será definido até 29/10/2021) 
4) Avaliações em multiestações -> 08.12.2021 -> 09h00 às 11h00. 
5) Avaliação substitutiva presencial (artigo 115 do Regimento Interno)-> 06.12.2021 -> 13h30 às 15h00. 
6) Avaliação final presencial -> 13.12.2021 -> 13h30 às 15h00. 
7) Teste de progresso presencial -> 27/10/2021. 
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Avaliação Diária: 

Avaliação diária na APG -> Ocorre semanalmente -> Pontuação máxima de 10 pontos, sendo realizado a média 
de avaliações do aluno durante o semestre, é atribuído 1 ponto para cada avaliação conforme rubrica padrão na 
plataforma CANVAS. 
Avaliação diária nos laboratórios -> Realizada semanalmente nas aulas práticas -> Possui pontuação máxima de 
5 pontos, sendo realizado a média de avaliações dos 5 laboratórios morfofuncionais, a avaliação é realizada 
conforme ficha padrão. 
 

 

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).  

· Deve fazer Exame Especial (Reavaliação) FINAL o estudante com média parcial igual ou superior a 40 e inferior 
a 70 e frequência mínima de 75%.  

· Será aprovado com Exame Especial (Reavaliação) FINAL 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 a ele é 0 (zero). 

X. Bibliografia Básica 

BAYNES, John W. Bioquímica Médica. 4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015. 
 
GUYTON, A. C. Tratado de fisiologia médica. 13ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017. 
 
JUNQUEIRA, L. C. e CARNEIRO, J. Histologia básica – Texto e Atlas. 13ª ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2017. 
 
MOORE K L, DALLEY A F. Anatomia orientada para a clínica. 8ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2018. 
 
MOORE, K. L. Embriologia clínica. 10ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016. 
 
NUSSBAUM, R. L.; MCINNES, R. R.; WILLARD, H. F. Thompson & Thompson: genética 
médica. 8ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016. 
 

XI. Bibliografia Complementar 

BERNE, R. B, LEVY, M. N. Fisiologia humana. 7ª ed. Rio de Janeiro. Guanabara Koogan, 2018. 
 
DRAKE, R.L.; VOGL, W.; MITCHELL, A. Gray´s anatomia para estudantes. 3ª ed.  Rio de 
Janeiro: Elsevier. 2015. 
 
LEHNINGER, A. L.; NELSON, D. L.; COX, M. M. Princípios de Bioquímica de Lehninger. 7ª ed. 
São Paulo: Artmed, 2018. 
 

XII. Assinaturas 
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_________________________ 

Assinatura do professor 

07/06/2021 

 

 

_______________________ 

Assinatura da Coordenadora 

07/06/2021 

 

 

______________________ 

Validação do NAPED 

07/06/2021 

 

 


