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Curso: Medicina 

Matriz: 2018 

Módulo: Sistemas Orgânicos Integrados II (SOI II) 

Período: 2º 

Carga Horária 

Prática = 100 horas 

Teórica = 33,3 horas 

Aprendizagem em pequenos grupos = 100 horas 

TICs = 16,7 horas 
 
 

EMENTA 

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

estrutura e função dos tecidos e órgãos pertencentes aos sistemas nervoso, osteomuscular, 

urinário, reprodutor, tegumentar e endócrino, aplicados aos problemas prevalentes do 

desenvolvimento humano e do meio ambiente. 

 

CONHECIMENTOS, HABILIDADES E ATITUDES ASSOCIADAS AO EIXO 

DE SISTEMAS ORGÂNICOS INTEGRADOS 

o Compreender, de maneira contextualizada e voltada para a prática profissional, a 

estrutura e função dos tecidos, órgãos, sistemas e aparelhos; 

o  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 

destes; 

o Utilizar os fundamentos da estrutura e funções do corpo humano na avaliação 

clínica e complementar; 

o 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; 

o Interpretar e proceder à análise crítica de artigos científicos em língua inglesa. 
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o Aprender a aprender e ter responsabilidade e compromisso com a sua educação 

permanente; 

o Desenvolver habilidades para a atuação em equipe; 

o Aplicar, para a tomada de decisão, os princípios morais, éticos e bioéticos com 

responsabilidades legais inerentes à profissão e ao estudante de Medicina. 

 
 

OBJETIVOS DO MÓDULO DE SOI II 

o Diferenciar os sistemas orgânicos que compõem o corpo humano: circulatório, 

hemolinfopoiético, respiratório Compreender de maneira contextualizada e 

voltada para a prática profissional, a estrutura e função dos tecidos, órgãos, 

sistemas e aparelhos; 

o 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; 

o Utilizar os fundamentos da estrutura e funções do corpo humano na avaliação 

clínica e complementar; 

o 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; 

o Interpretar e proceder à análise crítica de artigos científicos em língua inglesa; 

o Aprender a aprender e ter responsabilidade e compromisso com a sua educação 

permanente; 

o Desenvolver habilidades para a atuação em equipe; 

o Aplicar para a tomada de decisão os princípios morais, éticos e bioéticos com 

responsabilidades legais inerentes à profissão e ao estudante de Medicina. 

 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM POR SEMANA 

 
 

Semana 1: Sistema Nervoso 
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a) Anatomia: Organização do sistema nervoso, com ênfase no sistema nervoso central e 

ossos do crânio; 

b) Fisiologia: Fenda sináptica, neurotransmissores; 

d) Biologia Celular/Histologia: Células do sistema nervoso (neurônios e 

neuroglia)/Organização do sistema nervoso, axônios mielínicos e amielínicos; barreira 

hematoencefálica. 

 

a) Anatomia: meninges, líquor, ventrículos encefálicos e vascularização do sistema 

nervoso; 

b) Fisiologia: mecanismos de controle da pressão intracraniana; circulação e função 

liquórica. 

c) Biologia Celular/ Histologia: histologia das meninges e das células ependimárias; 

d) Embriologia/Genética: origem e diferenciação das meninges e do plexo coróide. A 

derivação do lume do tubo neural; neurulação e das vesículas encefálicas. 

 

a) Anatomia: anatomia macroscópica do córtex cerebral e do diencéfalo; 

b) Fisiologia: Aspectos funcionais do córtex cerebral e diencéfalo; 

c) Biologia Celular/ Histologia: características histológicas dos gânglios cerebrais. 

 

a) Anatomia: Organização geral do sistema nervoso autônomo, diencefálo e sistema 

límbico; 

b) Fisiologia: Características funcionais simpática e parassimpática do sistema nervoso 

autônomo; papel dos neurotransmissores do Sistema Nervoso Central; mecanismos 

comportamentais e motivacionais do cérebro (sistema límbico e hipotálamo); 

c) Biologia Celular/Histologia: características celulares e histológicas dos componentes do 

feixe vásculo-nervoso e gânglio nervoso. 

 

a) Anatomia: Vias aferentes (tato, dor e temperatura, propriocepção e sensibilidade 

visceral); anatomia macroscópica do telencéfalo e dos núcleos da base; 

b) Fisiologia: associações somatossensoriais; aspectos morfofisiológicos do cerebelo; 

c) Biologia Celular/ Histologia: Aspectos histológicos dos nervos periféricos. 

 

Semana 2: Sistema Nervoso 

Semana 3: Sistema Nervoso 

Semana 4: Sistema Nervoso 

Semana 5: Sistema Nervoso 

Semana 6: Sistema Nervoso 
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a) Anatomia: cerebelo, tronco encefálico. Origem dos pares cranianos não relacionados 

aos sentidos: V, VII, X, XI, XII. 

b) Fisiologia: funções cerebelares; 

c) Biologia Celular/ Histologia: histologia do cerebelo 

 

 

a) Anatomia dos sentidos especiais - anatomia aplicada à visão e audição/ 
Morfologia do olho e das orelhas e das vias visuais e auditivas. 

b) Fisiologia relacionada aos sentidos especiais. 

c) Biologia Celular/ Histologia: características celulares e histológicas aplicada à 
visão, audição, olfato e gustação. 

d) Embriologia/Genética: Principais microrganismos que interferem no 
desenvolvimento embrionário intrauterino. 

 

a) Anatomia do hipotálamo e hipófise; 

- Compreender a anatomia do hipotálamo e hipófise e suas relações anatômicas 

- Descrever a anatomia do eixo hipotálamo-hipofisário 

b) Fisiologia: Funções fisiológicas dos hormônios hipofisários 

- Identificar o eixo hipotálamo-hipofisário 

- Compreender os fenômenos de feedback hormonais 

- Conhecer as funções dos hormônios da adeno e neuro-hipófise 

c) Bioquímica: Origem e classificação dos hormônios 

- Conhecer os tipos e classificação dos hormônios hipotalâmicos e hipofisários 

d) Biologia celular/ histologia: Histologia do hipotálamo e hipófise. 

- Descrever os aspectos microscópicos do hipotálamo e da hipófise 

- Entender os tipo de ligantes: Químico e Elétrico 

e) Embriologia/Genética: Origem embriológica da hipófise (neurohipófise e 

adenohipófise). 

- Conhecer as origens embriológicas do hipotálamo e hipófise 

f) Imunologia: Neuro-hormônios. 

- Compreender a importância do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal na resposta 

imunológica. 

 

a) Anatomia: Anatomia da glândula tireoide, paratireoides e as estruturas anatômicas 

associadas (estruturas superficiais do pescoço) 

Semana 7: Sistema Nervoso 

Semana 8: Sistema Endócrino 

Semana 9: Sistema Endócrino 
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b) Fisiologia: Fisiologia da glândula tireoide e paratireoides 

- Compreender a síntese e secreção dos hormônios tireoideanos e paratireoideanos 

- Identificar os efeitos fisiológicos dos hormônios tireoideanos e paratireoideanos 

c) Bioquímica: Metabolismo do Cálcio 

d) Biologia celular/ histologia: Histofisiologia da tireóide e paratireóide 

e) Embriologia/Genética: Origem embriológica da tireóide e o ducto tireoglosso. 

 

Objetivo Geral: Compreender a morfofisiologia do sistema endócrino com ênfase no 

pâncreas e na adrenal. 

a) Anatomia: Anatomia do pâncreas e glândula adrenal 

- Descrever anatomia do pâncreas e suas relações anatômicas 

- Descrever a anatomia das glândulas suprarrenais e suas relações anatômicas 

b) Fisiologia: Fisiologia do pâncreas e da adrenal 

- Compreender a função e efeitos dos glicocorticóides e adrenocorticóides 

- Compreender os efeitos da insulina e glucagon 

c) Bioquímica: Integração do metabolismo e obesidade 

- Compreender a síntese e secreção dos hormônios adrenais 

- Compreender a síntese e secreção dos hormônios pancreáticos (insulina e glucagon) 

d) Biologia celular/histologia: Histologia adrenal. 

- Descrever os aspectos microscópicos do pâncreas e glândula adrenal 

e) Embriologia/Genética: Embriologia do pâncreas; Herdabilidade e diferença entre 

diabetes melito do tipo I e II. 

f) Imunologia: Reação de auto-anticorpos. 

- Entender o processo de reação de ativação de auto-anticorpos desencadeando 

doenças autoimunes (diabetes melito e Addison). 

- Compreender a importância do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal na resposta 

imunológica 

 

a) Anatomia: Anatomia dos rins (anatomia topográfica dos rins, estrutura renal e 

vascularização dos rins). 

- Conhecer a anatomia macroscópica (anatomia topográfica dos rins, estrutura, 

vascularização e segmentação renal). 

b) Fisiologia: Fisiologia da unidade funcional do rim - néfron, com ênfase na primeira 

metade. 

- Compreender a fisiologia da unidade funcional do rim - néfron, com ênfase na primeira 

metade. 

c) Bioquímica: Equilíbrio ácido-base 

Semana 10: Sistema Endócrino 

Semana 11: Sistema Genitourinário 
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- Compreender o equilíbrio ácido-base. 

d) Biologia celular/ histologia: Características celulares e histológicas dos rins, com 

ênfase no parênquima. 

- Conhecer a histofisiologia do parênquima renal. 

e) Embriologia/Genética: Diferenciação do mesonefro e do metanefro e a ascensão do 

rim. 

- Conhecer a diferenciação do mesonefro, a origem do metanefro e a ascensão do rim. 

 

a) Anatomia: Anatomia do sistema pielocalicial e ureter. 

- Identificar as estruturas macroscópicas que compreendem o sistema pielocalicial 

e ureter. 

b) Fisiologia: Fisiologia da unidade funcional do rim - néfron, com ênfase na segunda 

metade. 

- Compreender a fisiologia da unidade funcional do rim - néfron, com ênfase na 

segunda metade. 

c) Bioquímica: Sistema Renina-Angiotensina-Aldosterona 

- Compreender o funcionamento e a regulação do sistema Renina-Angiotensina- 

Aldosterona. 

d) Biologia celular/histologia: Características celulares e histológicas do sistema 

pielocalicial e ureter. 

- Conhecer as características celulares e histológicas do sistema pielocalicial e 

ureter. 

 

a) Anatomia: Anatomia dos ovários e testículos 

- Identificar a anatomia macroscópica das gônadas e suas estruturas de proteção e 

fixação. 

- Conhecer a vascularização das gônadas. 

b) Fisiologia: Controle da função ovariana e testicular 

- Compreender o controle da função ovariana e testicular; 

- Conhecer a função e regulação dos hormônios gonadais. 

c) Biologia celular/ histologia: Diferenciação celular/Histofisiologia das gônadas. 

- Conhecer a biologia dos tipos celulares das gônadas; 

- Revisar os processos de mitose e meiose; 

- Conhecer a histofisiologia das gônadas. 

d) Embriologia/Genética: Gônada indiferenciada, cascata de masculinização e cascata de 

feminilização e diferenciação sexual primária. Gametogênese. 

Semana 12: Sistema Genitourinário 

Semana 13: Sistema Genitourinário 
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- Conhecer o processo de diferenciação gonadal (cascata de masculinização e cascata de 

feminilização); 

- Compreender a diferenciação sexual primária; 

- Compreender a gametogênese masculina (espermatogênese) e feminina (ovogênese). 

 

a) Anatomia: - Órgãos genitais internos masculinos e femininos; 

- Região perineal masculina e feminina; 

- Trato urinário inferior. 

- Conhecer a anatomia macroscópica dos órgãos genitais internos masculinos e 

femininos; 

- Conhecer a anatomia macroscópica do trato urinário inferior; 

- Identificar as estruturas anatômicas da região perineal masculina e feminina. 

b) Fisiologia: Fisiologia da formação do esperma/aspectos fisiológicos da gravidez. 

- Conhecer a composição do esperma e compreender a sua formação; 

- Compreender os aspectos fisiológicos da gravidez. 

c) Biologia celular/ histologia: Histologia das glândulas anexas. 

- Conhecer a histofisiologia das glândulas anexas. 

d) Embriologia/Genética: Fertilização e gemelaridade (FIV); Ductos mesonéfricos e 

paramesonéfricos; Falo e formação da genitália externa. Síndrome de Turner e Klinefelter 

(corpúsculo Barr). 

- Entender o processo de Fertilização e gemelaridade; 

- Compreender o processo de diferenciação dos ductos mesonéfricos e 

paramesonéfricos; 

- Compreender a formação do falo e da genitália externa; 

- Conhecer as principais síndromes ligadas ao 23º par de cromossomos (Síndrome de 

Turner e Klinefelter - corpúsculo Barr); 

- Estudar os locais de implantação. 

 

Semana 14: Sistema Genitourinário 

Semana 15: Sistema Musculoesquelético/ Tegumentar 
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a) Anatomia: Esqueleto axial e apendicular 

- Descrever a anatomia da cintura pélvica e escapular. 

- Descrever a anatomia do esqueleto axial e apendicular. 

b) Fisiologia: metabolismo ósseo 

c) Bioquímica: Metabolismo Ósseo 

- Compreender o metabolismo ósseo 

- Explicar a regulação bioquímica do tecido ósseo. 

d) Biologia celular/histologia: Histologia/Citologia, diferenciação e remodelamento do tecido ósseo. 

- Compreender as características gerais celulares do tecido ósseo 

- Compreender a função das células do tecido ósseo. 

- Descrever o processo de diferenciação e remodelamento do tecido ósseo. 

e) Embriologia/Genética: Somitos e diferenciação do miótomo e esclerótomo. 

- Conhecer o processo de diferenciação do miótomo e esclerótomo 
 
 

 

a) Anatomia: Articulações dos membros inferiores 

- Descrever a anatomia das articulações dos membros inferiores. 

b) Bioquímica: Catabolismo das purinas 

- Descrever e aplicar o catabolismo das purinas 

c) Biologia celular/ histologia: Histologia do tecido cartilaginoso 

- Caracterizar a histologia do tecido cartilaginoso 

d) Embriologia/ Genética: as craniossinostoses e o estudo das fontanelas. 

- Descrever o processo de craniossinostoses e o estudo das fontanelas. 

e) Imunologia: Anticorpos auto-reativos. 

- Compreender o processo de tolerância imunológica. 
 
 

a) Anatomia: Articulações dos membros superiores 

- Descrever a anatomia das articulações dos membros superiores. 

b) Bioquímica: Matriz celular. Água e eletrólitos 

c) Biologia celular/ histologia: Histologia da pele e seus anexos. 

- Descrever as características celulares/histológica da pele e seus anexos. 

d) Imunologia: Anticorpos auto-reativos. 

Semana 16: Sistema Musculoesquelético/Tegumentar 

Semana 17: Sistema Musculoesquelético/ Tegumentar 



Plano de Ensino 

 

 

- Compreender o processo de auto-imunidade. 

 

a) Anatomia: Grupamentos musculares do membro inferior 

- Descrever a anatomia dos músculos da região glútea, coxa, perna e pé 

- Descrever a anatomia dos nervos do membro inferior 

- Relembrar a anatomia dos vasos sanguíneos do membro inferior 

b) Fisiologia: Estudo da fisiologia do movimento, com ênfase na contratilidade muscular. 

- Compreender o mecanismo geral da contração muscular 

- Descrever a função da junção neuro-muscular, listando a sequência temporal dos 

tempos 

- Compreender o acoplamento excitação contração - Placa motora 

c) Bioquímica: mioglobina, produção de energia no músculo no músculo esquelético 

(creatina, Ciclo de Cori, gliconeogênese, beta-oxidação,glicogenólise) 

Hidrólise do ATP para contração muscular 

- Compreender o papel do Cálcio para contração muscular 

d) Biologia celular/ histologia: Aspectos celulares e histológicos do músculo estriado 

esquelético. 

- Descrever a citologia e histologia do músculo estriado esquelético 

- Compreender a organização das fibras musculares esqueléticas 

- Definir sarcômero e compreender a organização dos miofilamentos grossos e finos 

e) Embriologia/Genética: A importância do líquido amniótico para a movimentação fetal 

e o desenvolvimento do sistema músculo-esquelético. 

- Compreender a embriogênese e desenvolvimento do músculo esquelético 

- Compreender a função do líquido amniótico para movimentação fetal em diferentes 

fases gestacionais 

f) Imunologia/ Microbiologia: Resposta inata e adquirida 

- Compreender como a resposta imunológica pode influenciar no funcionamento da 

placa motora. 

 

a) Anatomia: Grupamentos musculares do membro superior. 

- Descrever a anatomia dos músculos do ombro, braço, antebraço e mão 

- Descrever a anatomia dos nervos do membro superior 

- Relembrar a anatomia dos vasos sanguíneos do membro superior 

b) Fisiologia: 

-Compreender as diferenças entre a contração muscular rápida e lenta 

c) Biologia celular/ histologia: 

- Diferenciar histologicamente as fibras brancas e vermelhas 

Semana 18: Sistema Musculoesquelético/ Tegumentar 

Semana 19: Sistema Musculoesquelético/Tegumentar 
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a) Anatomia: Grupamentos musculares do membro superior. 

- Descrever a anatomia dos músculos do ombro, braço, antebraço e mão 

- Descrever a anatomia dos nervos do membro superior 

- Relembrar a anatomia dos vasos sanguíneos do membro superior 

b) Fisiologia: 

-Compreender as diferenças entre a contração muscular rápida e lenta 

c) Biologia celular/ histologia: 

- Diferenciar histologicamente as fibras brancas e vermelhas 
 

ESTRATÉGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

• Palestras. 

• Aprendizagem em Pequeno Grupo (APG). 

• Práticas integradas (demonstração, treinamento/retreinamento, experimentos, 

simulação, games, entre outros). 

• Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC). 

 
SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

1- Composição da nota: 
 

SOI 
Média: 70 

Tipo de avaliação Pontos Obs: 

 
 
 

 
Conhecimentos, 
Habilidades e 
Atitudes 

Teste de proficiência 10  

N1 específica 15  

Integradora 20  

Não programada 10 
Três vezes, sendo uma para cada 
módulo (3 + 3 + 4) 

TICs 5  

Avaliação Diária na APG 15 2 avaliações de 7,5 pontos 

Avaliações em 
Multiestações 

20 2 avaliações de 10 pontos 

Avaliação Diária nos 
Laboratórios 

5 No laboratório 

Total  100 

Semana 20: Sistema Musculoesquelético/ Tegumentar 
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2- 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) 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) 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). 
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Curso: Medicina  

Matriz: 2018 

Módulo: Libras  

Período: Eletiva  

Carga Horária  

Teórica: 33,4 horas  

  

  

EMENTA  

História da pessoa com surdez ao longo dos tempos. Conceito e caracterização da 

surdez. Mitos e verdades sobre as línguas de sinais e a pessoa com surdez.  

Parâmetros para a realização dos sinais na Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). 

Datilologia ou processo datilológico. Prática em LIBRAS – vocabulário básico e 

específico.  

  
CONHECIMENTOS, HABILIDADES E ATITUDES ASSOCIADAS  

o Ter uma visão uma humanista, crítica, reflexiva e ética, com capacidade para 

atuar nos diferentes níveis de atenção à saúde, com ações de promoção, 

prevenção, recuperação e reabilitação da saúde, nos âmbitos individual e 

coletivo, com responsabilidade social e compromisso com a defesa da 

cidadania, da dignidade humana, da saúde integral do ser humano e tendo 

como transversalidade em sua prática, sempre, a determinação social do 

processo de saúde e doença visando o atendimento ao paciente surdo; 

o Conhecer à importância da língua de sinais na construção do ser surdo; 

o Favorecer a inclusão da pessoa surda no contexto médico; 

o Diferenciar os aspectos gramaticais entre Língua Portuguesa e Língua  

Brasileira de Sinais;  

o Comunicar por meio da Língua Brasileira de Sinais.  

  



 

Plano de Ensino   

  

  

OBJETIVOS DO MÓDULO  

o Conhecer a surdez, suas causas e tipos;  

o Identificar os tipos e classificações das perdas auditivas;  

o Conhecer a história da educação dos surdos; 

o Conhecer aspectos linguísticos e teóricos da Libras; 

o Promover o conhecimento da cultura e identidade surda;  

o Analisar e discutir a realidade da educação de surdos no Brasil; 

o Instrumentalizar os alunos para o estabelecimento de uma comunicação 

funcional com as pessoas surdas; 

o Reconhecer a imagem do sujeito surdo e conceitos que permeiam a surdez 

construída pelos discursos do mundo pós-moderno.  

o Compreender a Língua Brasileira de Sinais como uma língua natural;  

o Explicar como se constitui e como funciona a Libras;  

o Utilizar a Língua Brasileira de Sinais em contextos da saúde;  

o Reconhecer a importância da utilização da Libras no atendimento ao paciente 

surdo.  

  

UNIDADES DE ENSINO  
1ª ETAPA  

• Conceito e caracterização da surdez;  

• Mitos e verdades sobre as línguas de sinais e a pessoa com surdez;  

• Parâmetros para a realização dos sinais na Libras;  

• Datilologia ou processo datilológico;  

• Prática: alfabeto, números, saudação, calendário, cores; corpo humano; 

história médica.  
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2ª ETAPA  

• História da pessoa com surdez ao longo dos tempos;  

• Prática: alimentação, adjetivos, substantivos, verbos, história médica, 

sintomas, exames, tratamentos.  

  

ESTRATÉGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM  

o Aulas teóricas através de metodologias ativas. o Aulas práticas 

para aprendizagem do vocabulário. o Atividades práticas 

baseada no vocabulário básico e específico.  

o Simulação prática de atendimento ao surdo.  

  

SISTEMA DE AVALIAÇÃO  
1- Composição da nota:  

  

o 1ª Etapa (1º bimestre):  

50 pontos, sendo 20 pontos referentes a avaliação(ões) teórica(s) e 20 pontos 

referentes a avaliações práticas de livre distribuição pelo docente + AVALIAÇÃO 

INTEGRADORA (10 pontos)  

o 2ª Etapa (2º bimestre):  

50 pontos, sendo 20 pontos referentes a avaliação(ões) teórica(s) e 20 pontos 

referentes a avaliações práticas de livre distribuição pelo docente + AVALIAÇÃO 

INTEGRADORA (10 pontos)  

  

  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
  

  

1. QUADROS, Ronice. Muller. de e KARNOPP, L. Língua de sinais brasileira: estudos linguísticos. 
Artmed: Porto Alegre, 2004.  
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2. FERNANDES, Eulália. Linguagem e surdez. Porto Alegre. Artmed: Porto Alegre, 2003.  

3. QUADROS, Ronice. Muller. Educação de Surdos: aquisição da linguagem. Artmed: Porto 
Alegre, 1997.  

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
  

  

1. SÁ, Nídia Regina Limeira de. Cultura, poder e educação de surdos. Paulinas: São Paulo, 2010.  

2. GOLDFELD, Márcia. A criança surda: linguagem e cognição numa perspectiva 
sociointeracionista. Ed. Plexus: São Paulo, 2002.  

3. GESSER, Audrei. Libras? Que língua é essa? Parábola Editorial: São Paulo, 2014.  

4. SILVA, Rita de Fátima. Educação Física adaptada no Brasil: da história à inclusão educacional. 
São Paulo: Phorte, 2008  

5. STROBEL, Karin. As imagens do outro sobre a cultura surda. Florianópolis: Ed. da UFSC, 2008.  
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Curso: Medicina  

Matriz: 2018 

Módulo: Habilidades e Atitudes Médicas II (HAM II)  

Período: 2º   

Carga Horária  

Teórica: 16,7 horas  

Prática: 16,7 horas 

 

EMENTA  
Estudo dos primeiros socorros a serem dispensados no atendimento de emergência. 

Segurança do Paciente. Noções de exame clínico e estudo das técnicas do exame 

físico geral, com ênfase nos sistemas nervoso, osteomuscular, urinário, reprodutor, 

tegumentar e endócrino.  

  

CONHECIMENTOS, HABILIDADES E ATITUDES ASSOCIADAS AO EIXO 

DE HABILIDADES E ATITUDES MÉDICAS (1º ao 8º Período)  

o Aplicar para a tomada de decisão os princípios morais, éticos e bioéticos com 

responsabilidades legais e valorização da vida inerentes à profissão e ao 

estudante de Medicina.  

o Comunicar-se de forma ética e humanizada com o paciente e seus familiares, 

colegas, instituições, comunidade e mídia.  

o Interagir com outros profissionais envolvidos nos cuidados com o paciente, 

por meio de trabalho em equipe.  

o Ler e interpretar textos científicos em língua estrangeira: inglês.  

o Analisar os fundamentos da estrutura e funções do corpo humano na 

avaliação clínica.  

o Avaliar determinantes e fatores de risco relacionados aos agravos da saúde e 

sua interação com o ambiente físico e social.  

o Realizar com proficiência a anamnese e a consequente construção da história 

clínica, bem como dominar a arte e a técnica do exame físico;  

o Interpretar dados de anamnese a partir das narrativas valorizando aspectos 

econômicos, sociais e ocupacionais.  
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o Aprender a aprender e ter responsabilidade e compromisso com a sua 

educação permanente.  

o Realizar procedimentos clínicos indispensáveis para o atendimento médico 

em todas as fases do ciclo de vida;  

o Cuidar da própria saúde física e mental e buscar seu bem-estar como cidadão 

e como médico.  

o Avaliar as medidas de Segurança do Paciente e promover sua aplicação em 

todos os níveis de atenção à saúde. o Aplicar as normas de Biossegurança.  

o Aplicar a Medicina Baseada em Evidências para o raciocínio clínico e tomada 

de decisões compartilhadas.  

  

OBJETIVOS DO MÓDULO DE HAM II  

o Conhecer os fundamentos dos métodos de ensino, da pesquisa e da extensão;  

o Compreender a importância dos estudos científicos para o exercício da 

medicina baseado em evidências;  

o Utilizar as ferramentas disponíveis para análise crítica da literatura científica; 

o Aprender as técnicas de coleta, organização, descrição, interpretação e 

análise de dados científicos;  

o Desenvolver as habilidades de comunicação científica;  

o Desenvolver a capacidade de planejamento de pesquisas;   

o Identificar os tipos de estudos e publicações;  

o Aplicar os princípios legais e éticos em pesquisa envolvendo seres humanos e 

animais.  

  

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM POR SEMANA   
Semana 1: Introdução ao curso de Medicina.  

Semana 2: Discutir uma postura ética em relação aos docentes, colegas, funcionários 

e profissionais de saúde.  

Semana 3: Compreender a importância do registro e cuidados om o prontuário do 

paciente e identificar seus elementos constituintes.  

Semana 4: Compreender os princípios da relação médico paciente e família de forma 

humanizada.  

Semana 5: Empregar conceitos e técnicas de precaução universais com ênfase na 

importância de lavar as mãos.  
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Semana 6: Noções básicas de anamnese - sinais e sintomas relacionados ao sistema 

circulatório.  

Semana 7: Aplicar noções de exame físico geral.  

Semana 8: Mensurar sinais vitais: FC, pulso, focos de ausculta cardíaca, B1 e B2.  

Semana 9: Mensurar sinais vitais: pressão arterial.  

Semana 10: Avaliação teórica.  

Semana 11: Feedback e cuidados com o cuidador.  

Semana 12: Aplicar noções básicas de habilidades: anamnese com ênfase no sistema 

respiratório.  

Semana 13: Mensurar sinais vitais: temperatura e frequência respiratória. 

Semana 14: Exame físico cardiorrespiratório. 

Semana 15: Aplicar noções básicas de habilidades: anamnese com ênfase no sistema 

digestório.  

Semana 16: Exame físico sistema digestório.  

Semana 17: Reconhecer e iniciar o atendimento do SBV no adulto 1.   

Semana 18: Reconhecer e iniciar o atendimento do SBV no adulto 2.   

Semana 19: OSCE (cumulativo).  

Semana 20: Avaliação teórica, feedback e síntese final. 

  

ESTRATÉGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM  

o Palestras; 

o Demonstração; 

o Role Play/Dramatização o Grupos Balint; 

o Treinamento e retreinamento nos modelos, simuladores, atores e 

interpares; 

o Simulação; 
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SISTEMA DE AVALIAÇÃO  

1- Composição da nota:  

  

  

HAM  

 Tipo de avaliação  Pontos  

Média: 70  

Obs:  

Conhecimentos, 

Habilidades  e  

Atitudes  

Teste de proficiência  10    

N1 específica  20    

Integradora  20     

Avaliação Diária nas aulas 

práticas 

15  2 etapas  

OSCE  20  

Avaliações práticas parciais: 

(fixação de conhecimento) 

- Verificação de habilidades. 

15 2 etapas 

Total     100     

  

2- 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 Habilidades e Atitudes Médicas não são previstos 

os regimes de Exame Especial e de Dependência.  

  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

1. PORTO, C. C; PORTO, A.L. Semiologia Médica. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara  

 Koogan,  2019.  Minha  Biblioteca. Disponível  em:  

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527734998/   

2. PORTO, C. C.; PORTO, A.L. Exame Clínico. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,  

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527734998/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527734998/
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2017.  Minha  Biblioteca. Disponível  em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527731034/   

3. BICKLEY, Lynn S.; SZILAGYI, Peter G. Bates: propedêutica médica. 12. ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2018. Minha Biblioteca. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527733090  /   

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

1. QUILICI, Ana Paula; TIMERMAN, Sergio (Ed.). Suporte básico de vida: primeiro 

atendimento na emergência para profissionais da saúde. São Paulo: Manole, 2011.  

Minha  Biblioteca.  Disponível  em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520444924/   

2. DUNCAN, Bruce B.; SCHMIDT, Maria Inês; GIUGLIANI, Elsa R. J. Medicina Ambulatorial: 

Condutas de Atenção Primária Baseadas em Evidências, 4th edição. Minha Biblioteca.  

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582711149/    

       
3. WACHTER, Robert M. Compreendendo a segurança do paciente. 2. ed. Porto Alegre:  

 AMGH,  2013.  Minha  Biblioteca.  Disponível  em:  

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580552546/    

4. SWARTZ, M H. Tratado de semiologia médica: história e exame clínico. 7. ed. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2015.  

5. CAMPANA, Oscar, Á. Exame Clínico - Sintomas e Sinais em Clínica Médica. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2010. Minha Biblioteca. Disponível em:  

  https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/97 8-85-277-1955-1/    

  

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527731034/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527731034/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527733090/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527733090/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527733090/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527733090/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520444924/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520444924/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582711149/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582711149/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580552546/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580552546/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580552546/
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Curso: Medicina 

Matriz: 2018 

Módulo: Integração Ensino-Serviço-Comunidade II (IESC II) 

Período: 2º 

Carga Horária 

Teórica: 16,7 horas 

Prática: 33,3 horas 

 

EMENTA 

Estudo sobre a organização atual dos serviços de saúde no Brasil e da relação entre 

saúde e sociedade/população/demografia. Estratégias de reorientação do sistema de 

saúde no Brasil para a produção do cuidado em saúde com foco nas condições crônicas 

e de vulnerabilidades. Diretrizes e conceitos para a constituição da gestão e cuidado 

em saúde na atenção primária pautadas no direito universal, equânime e integral na 

perspectiva da regionalização, funcionamento em rede de atenção e educação em 

saúde. Caracterização do processo saúde-doença no contexto comunitário. 

Diagnóstico local de saúde e noções básicas de dinâmica familiar. Sistema de 

informação: conceito de dado e informação. Noções básicas dos Sistemas de 

Informação do SUS, indicadores, avaliação e diagnóstico do território pautados nos 

conceitos e uso dos conhecimentos sobre os determinantes sociais de saúde. 

 

CONHECIMENTOS, HABILIDADES E ATITUDES ASSOCIADAS AO EIXO DE 

INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO-COMUNIDADE (1º ao 8º Período) 

o Aplicar os princípios do SUS na prática em saúde; 

o Entender a saúde como direito e garantir a integralidade e a equidade do 

cuidado, atenção à saúde em nível individual, familiar e coletivo, valorizando a 

diversidade biológica, étnico-racial, de gênero, orientação sexual, 
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socioeconômica, política, ambiental, cultural e demais aspectos que compõem 

a diversidade humana; 

   

 

o Aplicar técnicas de cuidado clínico com enfoque no indivíduo, em todas as faixas 

etárias; 

o Aplicar na prática profissional os princípios da medicina baseada em 

evidências; 

o Promover a interação com outros profissionais e instituições envolvidos nos 

cuidados com o paciente, por meio de trabalho em equipe e em rede; 

o Analisar a dinâmica das políticas de saúde; 

o Avaliar determinantes e riscos relacionados aos agravos da saúde e sua 

interação com o ambiente; 

o Vivenciar o sistema de saúde vigente no país, considerando a atenção integral 

da saúde num sistema regionalizado e hierarquizado de referência e contra-

referência, as redes de atenção à saúde e o trabalho em equipe; 

o Analisar a legislação e as políticas de saúde; 

o 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; 

o Aprender a aprender e ter responsabilidade e compromisso com a sua 

educação permanente; 

o Aplicar para a tomada de decisão os princípios morais, éticos e bioéticos com 

responsabilidades legais inerentes à profissão e ao estudante de Medicina; 

o Atuar na saúde do indivíduo nos diversos ciclos de vida, considerando seu 

contexto familiar e comunitário; 

o Aplicar planos terapêuticos, considerando a gestão do cuidado e os conceitos 

de clínica ampliada. 

o Construir a interdisciplinariedade. 
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OBJETIVOS DO MÓDULO DE IESC II 

o Compreender o funcionamento da atenção primária a partir da Política  

   

 

o Nacional de Atenção Básica vigente. 

o Reconhecer a importância do ambiente como determinante de saúde e, 

consequentemente, de qualidade de vida. 

o Reconhecer o território e a área de abrangência por meio de instrumentos e 

ferramentas da Estratégia de Saúde da Família (ESF). 

o Reconhecer o processo saúde-doença a partir do diagnóstico comunitário 

com foco nos determinantes sociais de saúde. 

o Reconhecer a importância das políticas sociais como ações preponderantes 

para a eficácia das políticas de saúde na diminuição das desigualdades locais e 

regionais. 

o Entender a concepção do sistema de saúde e sua organização em redes de 

atenção. 

o Reconhecer os pressupostos subjacentes aos modelos técnico-assistenciais 

com foco no modelo de atenção voltado às condições crônicas. 

o  Reconhecer os sistemas de informação e indicadores de saúde para a 

vigilância em saúde no território. 

o  Desenvolver a capacidade de atuar nos cenários de prática pautados em 

princípios éticos e humanísticos 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM POR SEMANA 

• Semana 1: semana de integração; 
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• Semana 2: analisar os atributos da APS e avaliar as suas especificidades a  

 

 

partir da  PNAB; 

• Semana 3: identificar metodologias de educação popular em saúde para o 

trabalho na APS; 

• Semana 4: conceituar o território e ambiente em saúde e analisar a sua 

importância nas práticas da APS; 

• Semana 5: reconhecer os indicadores de saúde para o trabalho em território da 

ESF; 

• Semana 6: analisar os indicadores de saúde para o planejamento do processo 

de trabalho; 

• Semana 7: conhecer e refletir sobre acesso e acolhimento a APS;  

• Semana 8: analisar os aspectos do trabalho em saúde; 

• Semana 9: N1 +Revisão; 

• Semana 10: sintetizar a atuação em equipe dos trabalhadores da APS (recolher 

portfólio p/ avaliação parcial); 

• Semana 11: analisar as situações de condições de saúde e relacionar com os 

sistemas de saúde; 

• Semana 12: compreender a função da Rede de Atenção à Saúde; 

• Semana 13: reconhecer os modelos de atenção à Saúde (fragmentado x integral); 

•  Semana 14: aplicar o conceito de Clínica Ampliada na prática médica; 

• Semana 15: revisão de conteúdos; 

• Semana 16: entender a organização do serviço e a integração com o NASF; 

• Semana 17: conhecer e refletir os atributos da atenção domiciliar Semana 18: 

conhecer os atributos da abordagem familiar Semana 19: criar e refletir sobre o 

genograma familiar 
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• Semana 20: fazer devolutiva do processo de aprendizagem e portfólio 

narrativo reflexivo para a turma da ESF 

 

 

ESTRATÉGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

o Palestras 

o Demonstração 

o Role Play/Dramatização 

o Grupos Balint 

o Atividades práticas nas Unidades de Saúde - ESF 

 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

1- Composição da nota: 

 

IESC 
Média: 70 

Tipo de avaliação Pontos Obs: 

 
 
Conhecimentos, 
Habilidades e 
Atitudes 

Teste de proficiência 10  

N1 específica 20  

Integradora 20  

Avaliação Diária 10  

Encontro 
Interdisciplinar/Projeto 
de Intervenção 

 

25 
15 - Acompanhamento e 
elaboração 
10 - Apresentação 

Logbook/Diário de Campo 15  

Total  100 

 

2- 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). 
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Para os módulos do eixo de Integração Ensino-Serviço-Comunidade não 

são previstos os regimes de Exame Especial e de Dependência. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1. BRASIL. Ministério   da   Saúde.   Política Nacional de   Atenção Básica.   Brasília: 

Ministério da Saúde, 2017. (Série E. Legislação em Saúde). 

2. KIDD, M. A contribuição da Medicina de Família e Comunidade para os sistemas de 

saúde. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2016. Minha Biblioteca. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582713273/ 

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

Formação e Prática. 2.   ed.   Artmed.   2019.   2   vol.   Minha Biblioteca. Disponível

 em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582715369/ 

4. CAMPOS, G. W. S., et. al. Tratado de saúde coletiva. 2. Ed. Rev. Aum. São Paulo: 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

1.   FILHO, ALMEIDA, Naomar de, BARRETO, Mauricio L. Epidemiologia & Saúde - 

Fundamentos, Métodos e Aplicações. Guanabara Koogan, 2011. Minha Biblioteca. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978- 85-277-

2119-6/ 

2.    SOLHA, Raphaela Karla Toledo. Sistema Único de Saúde - Componentes, Diretrizes 

e Políticas Públicas. 1. ed. Érica. 2014. Minha Biblioteca. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536513232/ Minha Biblioteca. 

Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536513232/ 

3. GALLEGUILLOS, Tatiana Gabriela Brassea. Epidemiologia: indicadores de saúde e 

análise de dados. 1. ed. São Paulo: Erica, 2014. Minha Biblioteca. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536520889/.  

4. SECCHI, Leonardo. Análise de políticas públicas: diagnóstico de problemas, 

recomendação de soluções. São Paulo: Cengage Learning, 2016. Minha Biblioteca. 

Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522125470/.  

5. PAIM, Jairnilson Silva et al. O que é o SUS. Fiocruz, 2015. Disponível em: 

http://www.livrosinterativoseditora.fiocruz.br/sus/4/.  

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/%23/books/9788582713273/
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https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536520889/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522125470/
http://www.livrosinterativoseditora.fiocruz.br/sus/4/
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Curso: Medicina 

Matriz: 2018 

Módulo: Métodos de Estudo e Pesquisa II (MEP II) 

Período: 2º 

Carga Horária 

Teórica: 16,7 horas 

Prática: 33,3 horas 
 
 

EMENTA 

Medicina Baseada em Evidências. Leitura e análise crítica de literatura científica. 

Análise crítica da pesquisa em medicina por meio da abordagem de métodos 

quantitativos. Princípios de Bioestatística. Estatística aplicada à Epidemiologia. 

 

CONHECIMENTOS, HABILIDADES E ATITUDES ASSOCIADAS AOS 

MÓDULOS DE MÉTODOS DE ESTUDO E PESQUISA 

o Diferenciar métodos de ensino, pesquisa e extensão; 

o Analisar de forma crítica a literatura científica em português e inglês; 

o Aplicar os princípios da metodologia científica, possibilitando-lhe a leitura 

crítica de artigos técnico-científicos e a participação na produção de 

conhecimentos; 

o Exercer a medicina utilizando procedimentos diagnósticos e terapêuticos com 

base em evidências científicas; 

o Desenvolver habilidades de comunicação científica: verbal, não-verbal, 

escrita, leitura e domínio de tecnologias de comunicação e informação; 

o Aplicar técnicas e tecnologias que possibilitam o levantamento de 

informações voltadas à resolução de problemas clínicos; 

o  Desenvolver a capacidade para delinear estudos quantitativos e qualitativos, 

bem como analisar e discutir os dados; 

o Aprender a aprender e ter responsabilidade e compromisso com a sua 

educação permanente; 

o Desenvolver habilidades para a atuação em equipe; 
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o Aplicar para a tomada de decisão os princípios morais, éticos e bioéticos com 

responsabilidades legais inerentes à profissão e ao estudante de Medicina. 

 

OBJETIVOS DO MÓDULO DE MÉTODOS DE ESTUDO E PESQUISA II 

o Aplicar técnicas e tecnologias que possibilitam o levantamento de 

informações voltadas à resolução de problemas clínicos, com base em 

recursos de Bioestatística e Medicina Baseada em Evidências; 

o  Desenvolver a capacidade para delinear estudos quantitativos, bem como 

analisar e discutir os dados; 

o Aprender a aprender e ter responsabilidade e compromisso com a sua 

educação permanente; 

o Desenvolver habilidades de comunicação científica: escrita, leitura e domínio 

de tecnologias de comunicação e informação; 

o Desenvolver habilidades para a atuação em equipe. 

o Aplicar os princípios legais e éticos em pesquisa envolvendo seres humanos 

e animais. 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM POR SEMANA 

Semana 1: apresentar o módulo, o plano de ensino e o cronograma. Formular 

contrato de convivência. Introdução aos conceitos de estatística. 

Semana 2: conhecer e diferenciar os conceitos de população e amostra. 

Semana 3: reconhecer e diferenciar os tipos de variáveis nas rotinas das práticas 

clínicas (prontuário, instrumentos de coleta de dados dos sistemas de informações 

em saúde). 

Semana 4: conhecer e diferenciar os instrumentos de coletas de dados, suas 

particularidades e principais usos e compreender aplicação ética dos instrumentos 

de coleta de dados. 

Semana 5: construir e tabular os dados brutos (banco de dados em Excel®).  

Semana 6: conhecer os tipos de distribuição de frequências. 
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Semana 7: reconhecer as fases, métodos e técnicas para o resumo dos dados, 

construir e apresentá-los em tabelas. 

Semana 8: interpretar os resultados gráficos 

Semana 9: 1ª Av. Teórica + avaliar o banco de dados para apresentar os resultados 

de problema 

Semana 10: conhecer as medidas de tendência central (média, mediana, moda e 

separatrizes). 

Semana 11: conhecer formas de mensuração da variabilidade dos dados 

(amplitude, variância, desvio médio, desvio padrão e coeficiente de variação). 

Semana 12: conhecer e entender os testes de hipóteses (definir H0 e H1); 

 Semana 13: compreender o significado do p value. 

Semana 14: definir Intervalo de Confiança (IC) e tamanho amostral; 

 Semana 15: 2ª Av. Teórica 

Semana 16: conhecer e aplicar os testes de associação (risco absoluto e risco 

relativo). 

Semana 17: conhecer e aplicar os testes de associação (odds ratio).  

Semana 18: analisar criticamente artigos científicos. 

Semana 19: analisar criticamente artigos científicos.  

Semana 20: feedback do módulo. 

 

ESTRATÉGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

o Palestras 

o Aulas práticas no Laboratório de Informática 

o Oficinas e atividades em pequenos grupos 

 
SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

 

1- Composição da nota: 
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MEP 
Média: 70 

Tipo de avaliação Pontos Obs: 

 
 

Conhecimentos, 
Habilidades e 
Atitudes 

Teste de proficiência 10  

N1 específica 20  

Integradora 20  

Qualificação do Projeto 10  

Projeto de pesquisa 30  

Avaliação diária 10  

Total  100 

 

2- 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) 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) 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). 

 
 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
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