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O Trote Cidadão realizado todos os semestres pelo Imes tem como objetivo despertar no calouro a consciência 

socioambiental e a participação ativa na sociedade por meio de ações voluntárias. 
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No dia 13 de fevereiro a Univaço deu início à sua 37ª Turma 

do curso de Medicina. Para este novo ciclo, a instituição 

preparou uma semana recheada de atividades para os 

ingressantes.

O TCC é um trabalho de pesquisa. Sua elaboração e 

aprovação são condições obrigatórias para a 

obtenção do grau de Médico, no Curso de Medicina 

do Imes.

Alunos do Imes participam da 17ª edição do Trote Cidadão

37ª Turma de Medicina Trabalho de Conclusão de Curso

O Trabalho de Conclusão de Curso, como o próprio para o currículo do discente, e para isso o professor 

nome indica, deve ser apresentado pelos alunos nos orientador do TCC, os professores de apoio e o 

períodos finais do curso de graduação. Entretanto, Coordenador do TCC darão todo o suporte para que 

visando uma melhor qualidade do trabalho, é todos consigam alcançar a publicação.

importante iniciá-lo com antecedência.

Os discentes muitas vezes confusos com a normatização 

O TCC é o momento único em que o aluno poderá e a profundidade da pesquisa a ser realizada, adiam a 

aprofundar em um tema por ele escolhido elaboração do TCC por acharem que se trata 

conjuntamente com o orientador. Na escolha do tema, o meramente de uma norma burocrática.

aluno deve levar em conta suas preferências, aptidões e 

limites, a indicação do orientador, o tempo disponível É importante salientar que um o TCC tem extrema 

para a pesquisa, o material de consulta e dados importância, por representar um trabalho que explora 

necessários para a revisão bibliográfica. Portanto, o TCC um assunto único, exigindo nele se aprofundar e 

é um trabalho de pesquisa. Sua elaboração e aprovação suscitar diretrizes e resoluções para a temática 

são condições obrigatórias para a obtenção do grau de abordada à procura de respostas para algum problema 

Médico, no Curso de Medicina do Imes. por meio da aplicação de métodos científicos, de forma 

a contribuir para o crescimento e desenvolvimento da 

Outro fator importante que se pode observar é que, a nação.

publicação de artigos científicos em congressos ou 

revistas especializadas pode contribuir enormemente 

A importância do TCC
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A medicina é uma nobre atividade 

humana exercida por seres humanos 

em seres humanos. 

Para o bem de todos, seria óbvio 

manter a atenção e a dignidade do ser 

humano obedecendo aos preceitos 

éticos. Porém, o desenvolvimento 

tecnológico, muito bem vindo se bem 

usado, às vezes, pode afastar o médico 

de sua arte e de seu conhecimento e 

direcioná-lo para uma conduta muito 

tecnicista, onerosa, invasiva e pouco 

humanizada.

A importância de saber ouvir,  

estabelecer diálogo, empatia e fazer 

uma anamnese e um exame físico bem 

feitos são fundamentais para gerar 

confiança e adesão às condutas e 

tratamentos propostos.

No Imes, temos um corpo docente 

qualificado e a convicção de que a 

dedicação e a competência do corpo 

docente, técnico-administrativo e 

p a r c e i r o s  t ê m  c o n t r i b u í d o  

decisivamente para o aperfeiçoamento 

de nossos processos educacionais, 

podendo ofertar aos nossos alunos um 

ambiente para melhor absorção de 

conhecimentos, competências e 

habilidades para o pleno exercício da 

profissão que escolheram.

Seis acadêmicas da décima fase do curso de Medicina do Instituto 

Metropolitano de ensino superior – Imes começaram a trabalhar em 

Santana do Paraíso-MG, reforçando o atendimento na rede pública de 

saúde do município. As alunas do internato rural atuarão no apoio às 

equipes de Saúde da Família do Centro e dos bairros Industrial, Águas 

Claras e Parque Caravelas.

A presença das acadêmicas de Medicina é resultado de convênio com o 

Imes, renovado recentemente pela prefeita Luzia Teixeira de Melo. Essa 

primeira turma ficará por seis meses no município, mas o convênio 

garante essa parceria até o fim do atual mandato, em 2020.

Segundo a prefeita as acadêmicas de Medicina já estão integradas às 

equipes de Saúde da Família no município, e atuarão também na zona 

rural. Além de acompanhar médicos, enfermeiros e agentes 

comunitários de saúde, elas farão o acolhimento nas Unidades de 

Saúde e trabalharão com grupos operativos, campanhas e programas 

de prevenção.

Dr. José Carlos de Carvalho Gallinari
Diretor Acadêmico

icina -

Dr. Nicolau Esteves, Prof. Daniel Riani e Drª Angélica
 Natera representante da Harvard University

Medicina e
Humanismo Saúde da Família ganha reforço de seis 

acadêmicas do Imes em Santana do Paraíso-MG

Não espere o acidente acontecer;
 faça a prevenção agora.

A Cipa adverte:

No dia 13 de fevereiro a Univaço deu início à sua 37ª intuito principal do Programa é acolher e preparar o 

Turma do curso de Medicina. Para este novo ciclo, a calouro para a nova etapa de vida acadêmica. 

instituição preparou uma semana recheada de 

atividades para os ingressantes. A programação faz parte O Programa conta com a participação dos alunos 

do Programa de Recepção e Integração de Ingressos veteranos, além da direção, coordenações, docentes e 

(Print). corpo técnico-administrativo da Instituição. 

No Auditório Dr. José Torres Alves aconteceu a Aula Além de receber informações sobre o currículo pleno do 

Inaugural para os novos alunos e convidados, ministrada curso de Medicina, os novos alunos têm a oportunidade 

pelo professor José Carvalhido Gaspar. de conhecer as instalações da Instituição e diversas 

partes do município que serão cenários de aprendizagem 

A Univaço realiza o Print há 15 anos. O objetivo é acadêmica, como hospitais, unidades de saúde e 

ambientar o aluno na Instituição e no município, visto instituições filantrópicas.

que eles vêm de diversas cidades e estados do país. O 

Univaço inicia 37ª Turma de Medicina



O Instituto Metropolitano de Ensino Superior (Imes), 

em parceria com a Prefeitura Municipal de Ipatinga-

MG, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, 

realizou no mês de fevereiro a primeira etapa da 17ª 

edição do Programa Trote Cidadão. A atividade contou 

A ação aconteceu no bairro Jardim Panorama, em 

Ipatinga. Na ocasião, munidos com folders e cartazes 

contendo orientações de educação em saúde os alunos 

(alguns deles caracterizados como mosquito Aedes 

Aegypti) panfletaram nas principais avenidas do bairro, 

reforçando para a população a importância dos 

cuidados no combate ao transmissor da doença. A 
com a participação de calouros e veteranos do curso de 

Polícia Militar de Ipatinga este presente apoiando a 
Medicina, além de funcionários e professores da 

atividade. 
Instituição.

Alunos do Imes participam da 17ª edição do Trote Cidadão

Segundo a pedagoga do Imes, Niura Sueli de Almeida Martins, a iniciativa é de suma importância porque desperta a 

consciência social dos novos alunos. “Esta ação faz parte da formação médica cidadã. Numa perspectiva de trabalho 

coletivo. Nós queremos cooperar com o município intensificando a conscientização no combate a esse vetor que 

transmite graves doenças à população”, enfatizou.

A próxima etapa está prevista para a véspera do feriado de Carnaval. Na 

oportunidade serão distribuídos panfletos com orientações de 

prevenção das Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST's) e ainda a 

participação em uma gincana solidária para arrecadação de leite, que 

será doado para uma entidade beneficente do município.

O Trote Cidadão realizado todos os semestres pelo Imes tem como objetivo despertar no calouro a consciência 

socioambiental e a participação ativa na sociedade por meio de ações voluntárias. Assim, além de integrar o estudante 

ao seu novo ambiente acadêmico, propõe-se uma forma de colaboração para o desenvolvimento social por meio de 

trabalhos de promoção de saúde liderados pelos universitários.

Aproveitem o Carnaval com
alegria e responsabilidade

Divirtam-se!!
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