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Os calouros participaram das ações ocorridas nos dias 21 e 22 de fevereiro, nos bairros Bom Jardim e Esperança, regiões onde o Lira se 

encontra mais elevado no município – 12,5% e 6,5%, respectivamente.
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A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - Cipa 

tem a importante tarefa de promover ações de 

prevenção de acidentes e doenças decorrentes do 

trabalho, visando ainda a promoção da saúde e da 

integridade física e mental do trabalhador. 

No dia 27 de fevereiro, os membros da Cipa da Univaço 

se reuniram para discutir as próximas ações a serem 

implantadas pela comissão e o planejamento da Semana 

Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho – Sipat, 

com início previsto para o dia 9 de abril de 2018.

No dia 24 de fevereiro aconteceu, na Sala Invertida do  

Imes, um treinamento direcionado aos docentes da 

Instituição.

Trote Cidadão do Imes/Univaço promove ações
de combate ao Aedes aegypti 

Cipa planeja ações para
a Sipat 2018

Comissão Própria de AvaliaçãoComissão Própria de Avaliação

Você, aluno do Imes, 
preencha os questionários
 aplicados periodicamente.

cpa@famevaco.br
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Para introduzir o assunto Ética Médica no curso 

de Medicina citamos um comentário do Dr. José 

Eduardo de Siqueira, publicado na Revista da 

Associação Médica Brasileira, vol. 49, nº 2, de 

junho de 2003. “Indiscutivelmente o ensino de 

ética no curso de medicina passa por momento de 

transformações. O modelo clássico representado 

pela disciplina de Medicina Legal e Deontologia 

parece ser insuficiente para atender a necessária 

formação humanística do profissional. Numa 

sociedade plural e secularizada, em que o médico 

entra cotidianamente em contato com diferentes 

concepções de vida, torna-se imperioso 

considerar tomadas de decisões sintonizadas 

com a realidade social.

Eventuais reformas no modelo pedagógico 

devem levar em conta ainda a complexidade do 

momento em que as informações são oferecidas 

em veículos cada vez mais ágeis, o que coloca em 

xeque o tradicional modelo que apresenta o 

professor como emissor do conhecimento e os 

discentes receptores passivos das informações. É 

preciso estar atento, pois, presentemente, não é 

suficiente conhecer normas deontológicas, pois o 

comportamento que se exige do médico envolve 

tolerância, prudência e poder de discriminação 

em casos de conflitos de interesses surgidos por 

diferentes enfoques morais.”

Desta forma, o ensino/aprendizagem de ética 

médica para os estudantes de Medicina deve 

perpassar de forma transversal por todos os 

períodos do curso, havendo, porém, de ter em um 

determinado período, de preferência no meio do 

curso, uma discipl ina que refl ita com 

profundidade sobre ética, relação médico-

paciente, comunicação, relacionamento 

interpessoal e humanização da assistência à 

saúde.

Assim poderemos, como educadores, preparar 

profissionais mais qualificados e comprometidos 

com o pleno exercício da Medicina, a ponto de 

trazer maior satisfação para o profissional, o 

paciente e a sociedade. 

Dr. José Carlos de Carvalho Gallinari
Diretor Acadêmico

Diretor Acadêmico - Dr. José Carlos de Carvalho Gallinari
Diretora-Geral - Gesilda de Sales Bicalho Silva
Coordenação do Curso de Medicina - Profª Letícia Guimarães Carvalho de Souza Lima
Corrdenação de Ensino - Profª Flávia Albuquerque Magalhães

Membros da Cipa planejam
ações para a Sipat 2018

A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - Cipa tem a 

importante tarefa de promover ações de prevenção de acidentes e 

doenças decorrentes do trabalho, visando ainda a promoção da 

saúde e da integridade física e mental do trabalhador. 

No dia 27 de fevereiro, os membros da Cipa da Univaço se reuniram 

para discutir as próximas ações a serem implantadas pela comissão 

e o planejamento da Semana Interna de Prevenção de Acidentes de 

Trabalho – Sipat, com início previsto para o dia  9 de abril de 2018.

Sipat 

O objetivo principal da Sipat é orientar e conscientizar os 

empregados quanto à importância da prevenção de acidentes e 

doenças no ambiente do trabalho, criando assim uma visão 

prevencionista, pela qual os empregados possam atuar de forma a 

reconhecer condições e práticas inseguras, tomando atitudes que 

evitem resultados indesejáveis quanto à saúde e segurança dos 

trabalhadores.

Membros da Cipa da Univaço com o diretor acadêmico, Dr. José 

Carlos de Carvalho Gallinari (ao centro)

A monitoria é uma atividade acadêmica de cunho Cada participante pôde se candidatar a apenas uma 

pedagógico, em que um aluno auxilia o outro, sob a disciplina. A prova eliminatória ocorreu no dia 6 de 

orientação de um professor. Ela objetiva intensificar a fevereiro.

cooperação entre os professores e os alunos nas 

atividades ligadas diretamente à aprendizagem. No dia No Imes, o aluno monitor deve cumprir e comprovar a 

27 de fevereiro foram divulgados os nomes dos alunos carga horária de seis horas semanais, e pelo menos 20% 

aprovados no Programa de Iniciação à Docência – PID, do da carga horária deve ser cumprida aos sábados, 

Imes. conforme cronograma acordado com o professor 

responsável. É importante ressaltar que o aluno monitor 

No total foram aprovados 45 monitores, sendo 15 não possui qualquer vínculo empregatício com a 

bolsistas e 30 não bolsistas. Para exercer a monitoria, o Instituição. 

aluno deve  preencher os requisitos constantes no edital 

previamente publicado pela Instituição. 

Conheça os novos monitores

Disciplina: 
Técnica Cirúrgica e Anestésica 

Novos alunos monitores do Imes
Ética Médica - exercício essencial

Medicina de Família e Comunidade III

Disciplina:
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No dia 24 de fevereiro aconteceu, na Sala Invertida do A Drª Letícia capacitou e orientou os docentes sobre 

Imes, um treinamento direcionado aos docentes da vários assuntos pedagógicos, como elaboração de itens 

Instituição. Participaram do encontro a diretora-geral, para avalição, planos de ensino, cronogramas de aulas, 

Gesilda de Sales Bicalho Silva, o diretor acadêmico, Dr. revisão e feedback de provas, exame especial, OSCE, 

José Carlos de Carvalho Gallinari, e a coordenadora do novas disciplinas eletivas, regimento, metodologias 

curso de Medicina, Drª Letícia Guimarães Carvalho de ativas, e fez uma abordagem para correção dos 

Souza Lima. problemas mais frequentes.  

A Drª. Letícia iniciou sua fala lembrando a todos da No dia foi feita também uma divulgação e sensibilização 

missão, visão e valores do Grupo NRE e fez algumas para participação dos professores no Núcleo de 

orientações voltadas para as próximas ações Desenvolvimento em Educação Médica – Nudem, além 

institucionais envolvendo os docentes. de uma análise sobre o resultado do Enade, Teste de 

Progresso e uma abordagem sobre o Teste de 

Na ocasião, a coordenadora enfatizou os novos Proficiência em Medicina, pré-agendado para o dia 10 

instrumentos de avaliação para reconhecimento e de maio e que tem como objetivo fazer uma 

renovação de reconhecimento do curso de Medicina, comparação, análise de progressão, possibilidade de 

fazendo uma abordagem das dimensões do correções e aprimoramento acadêmico. 

instrumento e suas principais mudanças.

Entre os objetivos do novo instrumento constam: 

proporcionar o acesso a conteúdos de pesquisa de 

ponta, relacionando-os aos objetivos das disciplinas e 

ao perfil do egresso; incentivar a produção do 

conhecimento, por meio de grupos de estudo ou de 

p e s q u i s a  e  d a  p u b l i c a ç ã o ;  p r o m o v e r  a  

interdisciplinaridade no contexto laboral e analisar as 

competências previstas no PPC.

Treinamento docente Núcleo de Acessibilidade Pedagógica e Atitudinal
discute ações para os próximos meses

O Imes defende a acessibilidade como direito de todo pessoas com deficiência no âmbito da Instituição. 

cidadão em todos os espaços e setores da sociedade, 

desenvolvendo políticas projetadas para a eliminação de Os trabalhos do Napa visam consolidar os seguintes 

possíveis barreiras que possam impedir as pessoas de objetivos: promover a garantia de condições de 

circularem e usufruírem de todas as suas instalações, acessibilidade pedagógica e atitudinal nos ambientes 

assim como procedimentos pedagógicos e atitudinais. acadêmicos, a todos os alunos, funcionários e 

comunidade, atendendo às suas limitações e 

Nessa perspectiva, o Núcleo de Acessibilidade possibilidades; zelar pela aplicação da política de 

Pedagógica e Atitudinal - Napa se reuniu para discutir as acessibilidade do Imes, promovendo  condições 

atividades a serem realizadas nos próximos meses. adequadas para acesso, permanência, integração e 

Estiveram presentes os integrantes professor Vinícius desenvolvimento pleno das pessoas com deficiência, 

Lana Ferreira, profª. Melissa Araújo Ulhôa Quintão, incluindo as portadoras do Transtorno do Espectro 

profª. Carmelina Cabral de Oliveira Santos, a pedagoga Autista, ao Ensino Superior, no âmbito da Instituição.

Niura Sueli Martins, a funcionária Simone Aparecida 

Marjo e a acadêmica Danielle Christina Silva Amondes.

O Napa é vinculado à Diretoria Acadêmica, com o 

propósito de conduzir as ações de acessibilidade 

pedagógica e atitudinal, corroborando para uma 

estrutura curricular condizente com a formação de 

prof i ss ionais  que atenda às  ex igênc ias  da  

contemporaneidade. 

O Napa é responsável pela condução de ações que 

assegurem as condições de acessibilidade necessárias ao 

ingresso, permanência, participação e autonomia de 

Que a alegria da Páscoa invada o 
seu coração, irradiando luz e fazendo

brilhar o mundo em que vivemos, 
enchendo-o de amor, saúde e paz.

Abril 2018

Feliz    ascoa!P

Flávia Albuquerque Magalhães

Com muito orgulho lhe parabenizamos pela aprovação 
no mestrado. Esta alegria também é nossa!

Universidade de São Paulo

Análise dos Indicadores Epidemiológicos e Operacionais do 
Programa de Controle da Tuberculose do Município de Ipatinga,

Minas Gerais, 2004 a 2014

Março/2018
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Calouros do Imes/Univaço promovem ações
 de combate ao Aedes aegypti em Ipatinga

O índice de 5,2% de infestação de focos do mosquito previamente orientados pela equipe da Secretaria 

Aedes aegypti no município coloca Ipatinga em uma Municipal de Saúde de Ipatinga, e professores do Imes.

situação preocupante de risco de epidemias. O 

percentual indicado pelo Levantamento de Infestação Os calouros participaram das ações ocorridas nos dias 

do Aedes aegypti - Lira mostra um aumento de 350% 21 e 22 de fevereiro, nos bairros Bom Jardim e 

nos focos, se comparado ao mesmo período do ano Esperança, regiões onde o Lira se encontra mais 

passado. Desta forma, o programa Trote Cidadão do elevado no município – 12,5% e 6,5%, respectivamente.  

Imes neste semestre, em parceria com a Prefeitura de Para isso, eles foram divididos em duas equipes, sendo 

Ipatinga, se engajou em fortalecer o movimento de uma para cada dia e bairro. Cada agente comunitário de 

intensificação do combate ao mosquito. saúde contou com a colaboração de três acadêmicos de 

Medicina, para efetivar seu trabalho.   

Para a realização da atividade os estudantes foram 
         · Altas temperaturas e de planta e em caixas-d'água 

mudanças nas condições de mal fechadas.

tempo, com chuvas rápidas, 

marcam o verão e trazem ·  Os ovos do mosquito da 

condições ideais para a dengue podem resistir por 

pro l i feração  do  Aedes  400 dias nos cantinhos dos 

aegypti. vasos e até em tampinhas de 

garrafa antes de virar larvas. 

        · Segundo um estudo Por isso, além de não deixar 

do Ministério da Saúde, 85% água parada é importante 

d o s  c r i a d o u r o s  d o s  escovar com sabão cada 

mosquitos da dengue estão cantinho dos recipientes.

d e nt ro  d a s  ca s a s  d a s  

pessoas. A maioria, nos vasos 

A atividade é parte do programa Trote Cidadão e contou com a parceria da Prefeitura Municipal de Ipatinga

Foram realizadas orientações aos 

moradores e comerciantes dos 

bairros, disseminando junto à 

população ações prioritárias de 

prevenção contra a proliferação do 

mosquito causador da dengue, 

alertando para a importância de  

manter uma rotina de vistoria em casa 

e também no trabalho, com foco nos 

locais que possam acumular água 

parada, facilitando a reprodução do 

Aedes. 

"Às vezes, as pessoas não têm 

noção da importância desse 

assunto como pauta de saúde 

pública. A experiência neste Trote 

Cidadão me ensinou a relevância 

do trabalho de educação, de 

informação e conscientização das 

pessoas, já neste início da minha 

formação acadêmica. Cada um 

precisa fazer a sua parte, para que 

a cidade toda saia ganhando", 

destacou a caloura Rafaela Alves 

Carvalho.

Gincana Solidária

Atividade recreativa para as crianças do bairro Bom Jardim

Abordagem a moradores do bairro Esperança

Outra atividade integrante do programa Trote 

Cidadão é a tradicional Gincana Solidária. Nesta 9ª 

edição, os novos alunos estão arrecadando leite para 

doação, além da realização de visitas mensais a uma 

entidade social.  

Participe!

Você sabia?
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