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Boas Vindas!!! 

 

Bem vindo ao Curso de Medicina do UNESC! Aproveite 
tudo que preparamos para você: laboratórios, aulas práticas, sessões 
tutoriais, biblioteca, Unidades de Saúde, aulas expositivas, a 
experiência dos profissionais, dentre outros. Estamos altamente 
motivados com o início de mais um ano do Curso de Medicina. 
Esperamos que a vivência em nossa escola seja uma oportunidade 
para seu desenvolvimento pessoal, crescimento profissional e 
aprofundamento das questões mais relevantes por que passa a saúde 
da população brasileira. 

 

Conte conosco!!! 

 

A coordenação e equipe de trabalho. 
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“Prometo que, ao exercer a arte de curar, 

mostrar-me-ei sempre fiel 

aos preceitos da honestidade, 

da caridade e da ciência,  

penetrando no interior dos lares, 

meus olhos serão cegos, 

minha língua calará 

os segredos que me forem revelados, 

o que terei como preceito de honra. 

Nunca me servirei de minha profissão 

para corromper os costumes 

ou favorecer o crime. 

Se eu cumprir este juramento com fidelidade, 

goze eu para sempre a minha vida e 

a minha arte de boa reputação entre os homens; 

se o infringir ou dele afastar-me, 

suceda-me o contrário.” 

  

Hipócrates, 450 a.c 
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1 O UNESC E O CURSO DE MEDICINA 

O UNESC é uma instituição com 44 anos de tradição em Ensino 
Superior de qualidade, tendo sido o primeiro Centro Universitário do 
Espírito Santo e o primeiro a trazer o Curso de Medicina para o interior 
do Estado. 

O Curso de Medicina do UNESC é autorizado pela Portaria nº 
2054, de 09.07. 2004 do MEC, e encontra-se em processo normal 
de reconhecimento seguindo do cronograma do MEC. Já recebemos 
em 2010 a visita in loco da comissão designada pelo MEC com 
atribuição de ótimas notas. Aguardamos a portaria ministerial de 
reconhecimento do curso. 

O currículo do Curso de Medicina está estruturado dentro de 
um modelo inovador, atendendo às Diretrizes Curriculares do MEC. O 
Currículo é temático, integrado (básico-clínico) e adota metodologias 
ativas de aprendizagem, como o PBL (Problem Based Learning ou 
Aprendizado Baseado em Problemas). Esse é um método pedagógico 
que utiliza a discussão em pequenos grupos (grupos tutoriais) de 
problemas reais (casos clínicos de pacientes) ou elaborados por um 
grupo de planejamento com objetivo específico, como tema motivador 
para o aprendizado. O papel do professor (tutor) na sessão tutorial é o 
de ser um recurso a mais para o aprendizado e não a figura central. 

O PBL tem sido adotado por várias escolas médicas nos últimos 
30 anos, tanto na Europa como no Canadá, Estados Unidos, África e 
América Central. Este método começou a ser desenvolvido nos anos 
60 na faculdade de Medicina da Universidade MacMaster, no Canadá e 
Maastricht, na Holanda. No Brasil, a Faculdade de Medicina de Marília-
SP, os Cursos de Medicina da Universidade Estadual de Londrina-PR 
(UEL) e da PUC-PR foram os primeiros a adotarem essa metodologia. 
Atualmente já são cerca de 42 escolas médicas brasileiras que adotam 
o PBL como modelo curricular. 

 

1.1 CONVÊNIO UNESC/UEL (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 
LONDRINA) - TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA 

Por ser a UEL uma das pioneiras na implantação de um 
currículo integrado, utilizando o PBL como metodologia de ensino-
aprendizagem, o UNESC firmou convênio com essa renomada 
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Instituição de Ensino Médico, para transferência de tecnologia e 
acompanhamento da implantação do Curso de Medicina do UNESC. 

 

1.2 O CURRÍCULO DE MEDICINA DO UNESC (MODELO 
PEDAGÓGICO) 

O currículo do Curso de Medicina do UNESC, por ser inovador, 
apresenta algumas características básicas: 

• organização curricular em módulos temáticos e não em 
disciplinas, com ênfase na interdisciplinaridade e integração 
básico-clínica; 

• currículo norteado pelos eixos: CICLO DA VIDA (concepção, 
nascimento, crescimento, envelhecimento e morte) e o 
MODELO ECOLÓGICO: processo saúde-doença como 
resultado da interação do homem com seu ambiente de vida; 

• trabalho em pequenos grupos; 

• iniciativa do aluno para o aprendizado; 

• ênfase no treinamento de habilidades profissionais desde o 
início do curso; 

• ênfase no treinamento de habilidades de comunicação 
profissional; 

• inserção do aluno na comunidade; 

• avaliação contínua e integrada; 

• educação continuada (aluno apto a prestar prova de 
residência médica). 

O curso de graduação, em Medicina, contém 12 períodos, 
sendo destes, 8 períodos na modalidade PBL e 4 na modalidade 
Estágio Curricular Obrigatório – Regime de Internato Médico. Os 8 
primeiros períodos são compostos por Módulos Temáticos 
Interdisciplinares, com duração de 4 a 9 semanas e três módulos 
semestrais sequenciais por período: o de Interagindo com a 
Comunidade ; o de Habilidades Clínicas e Atitudes e os Módulos 
Estruturais. 
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1.3 FORMAÇÃO GENERALISTA 

 

 

Cada módulo acontece independentemente do outro e, ao 
mesmo tempo, há momentos em que eles se complementam.  

Que tenhamos um convívio pleno e agradável!
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2 CONHECIMENTOS, COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 
ESPECÍFICAS DO EGRESSO 

• Atuar nos diferentes níveis de atendimento à saúde, com 
ênfase nos atendimentos primário e secundário; 

• atuar em equipe multiprofissional; 

• comunicar-se adequadamente com os colegas de trabalho, os 
pacientes e seus familiares; 

• cuidar da própria saúde física e mental, buscar seu bem-estar 
como cidadão e médico; 

• realizar com proficiência a anamnese e a consequente 
construção da história clínica, bem como dominar a arte e a 
técnica do exame físico; 

• diagnosticar e tratar corretamente as principais doenças do 
ser humano em todas as fases do ciclo biológico, tendo como 
critérios a prevalência e o potencial mórbido das doenças, 
bem como a eficácia da ação médica; 

• saber encaminhar adequadamente, pacientes portadores de 
problemas que fujam ao alcance da sua formação geral; 

• utilizar adequadamente recursos semiológicos e terapêuticos, 
validados cientificamente, contemporâneos, hierarquizados 
para atenção integral à saúde, no primeiro, segundo e 
terceiro níveis de atenção; 

• atuar na proteção e na promoção da saúde e na prevenção 
de doenças, bem como no tratamento e reabilitação dos 
problemas de saúde e acompanhamento do processo de 
morte; 

• ter visão do papel social do médico e disposição para atuar 
em atividades de política e de planejamento em saúde. 

2.1 PERFIL DO PROFISSIONAL EGRESSO 

O perfil profissional do egresso é um médico com formação 
generalista, humanista, crítica-reflexiva, capacitado a resolver os 
principais problemas de saúde da população, pautado em princípios 
éticos e com compromisso social. 
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3 SEMANA PADRÃO DOS 1º E 2º PERÍODOS 

 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira Sábado 

Módulo 
Temático 
Tutorial 

Módulo  
Estrutural 
Turma A 

Módulo 
Temático 
Tutorial 

Módulo  
Estrutural 
Turma A 

Módulo 
Estrutural 
Turma A Matutino 

 Módulo 
Temático 
Tutorial 

Módulo  
Estrutural 
Turma B 

Módulo  
Estrutural 
Turma B 

 
Módulo 

Temático 
Tutorial 

Módulo  
Estrutural 
Turma B 

Protegido 
para 
estudo 

       

Módulo  
Interagindo 

Turma A 

Módulo  
Habilidades 
Turma B 

 
Módulo  

Interagindo 
Turma B 

Módulo  
Habilidades 
Turma A 

 

Módulo  
Interagindo 

Turma A 

Módulo  
Interagindo 

Turma B 

Vespertino 

 

Módulo  
Habilidades 
Turma B 

 

Módulo  
Habilidades 
Turma A 

 

Protegido 
para 
estudo 

Noturno       

Obs: sujeita a modificações de acordo com a disponibilidade de 
laboratórios. 

 

4 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NO CURRÍCULO 
INTEGRADO 

4.1 MÓDULOS TEMÁTICOS → TUTORIAL 

O médico de formação generalista, como preconizam as 
Diretrizes Curriculares do MEC para os Cursos de Medicina e a 
proposta do Curso de medicina do UNESC, deve estar apto a tratar o 
que é mais frequente na realidade epidemiológica regional e do Brasil. 

Essa abordagem é feita de forma interdisciplinar, de modo a 
garantir os conhecimentos científicos necessários, associados a uma 
visão humanista e ética da profissão e do paciente, obedecendo ao 
ciclo vital, isto é, às várias idades do ser humano e suas 
características, bem como a relação do homem com seu meio 
ambiente, a sociedade, cenário onde ocorre sua vida, suas doenças, 
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suas curas e sua morte. Os conhecimentos, assim estruturados, 
constituem o que denominamos de módulos temáticos. 

Dentro dessa perspectiva, nos módulos temáticos é que se aplica 
a metodologia da aprendizagem baseada em problemas – PBL.  

Os “problemas” são discutidos e trabalhados nos grupos 
tutoriais e constitui o artifício didático que fornece a linha condutora 
dos conteúdos curriculares, a motivação para os estudos e o momento 
da integração das disciplinas. São preparados pelo grupo de 
planejamento do módulo temático, que é constituído pelas várias 
disciplinas envolvidas com o módulo e obedecem a uma sequência 
planejada para levar os alunos ao estudo dos conteúdos curriculares 
programados para aquele módulo. 

Aulas expositivas também fazem parte do aprendizado não 
sendo obrigatório que todos os assuntos previstos em um módulo 
sejam alvo de tais aulas, podendo ser utilizado esse recurso em 
determinados momentos do processo, como por exemplo, para 
introduzir um assunto de difícil compreensão ou trazer novos avanços 
do conhecimento etc.  

Aulas práticas dos conteúdos básicos (anatomia, biologia 
celular, histologia, fisiologia, microbiologia, imunologia, parasitologia, 
farmacologia, patologia etc.) são direcionadas para facilitação do 
aprendizado dos objetivos de estudo elencados no problema. 

 

4.1.1   O Grupo Tutorial 

O problema é discutido no grupo tutorial e obedece a um 
método padrão – o método dos 8 (oito) passos de que se tratará 
adiante – cujo objetivo é fazer com que os alunos discutam o 
problema, identifiquem objetivos de aprendizado, estudem, rediscutam 
o problema face ao aprendizado obtido e avaliem seus desempenhos. 

O grupo tutorial é composto por um professor tutor e 10 a 12 
alunos, agrupados de acordo com um programa de informática 
específico, que randomiza os alunos. No início de cada módulo 
temático é formado um novo grupo. 

 A cada problema são eleitos, entre os alunos do grupo tutorial, 
um coordenador e um secretário de modo que cada aluno exerce 
essas funções, pelo menos uma vez no módulo. 
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4.1.1.1 O Papel do Tutor 

1. Orientar na escolha do coordenador e do secretário em 
cada grupo tutorial. 

2. Zelar para que a metodologia dos 8 passos seja respeitada. 

3. Orientar o grupo através da formulação de questões 
apropriadas e não do fornecimento de explicações. 

4. Inspirar confiança nos alunos, facilitar o relacionamento do 
grupo. 

5. Ativar os conhecimentos prévios dos alunos e estimular a 
formulação de hipóteses. 

6. Ter sempre em mente que o PBL é centrado no aluno e não 
no professor. 

7. Estimular a participação ativa de todos os estudantes no 
grupo. 

8. Levar o aluno a pensar e não esperar respostas prontas. 

9. Estimular a geração de metas específicas para o auto 
aprendizado. 

10. Estar atento para que todos os alunos tenham a mesma 
compreensão dos objetivos de estudo elencados. 

11. Estar atento para que os objetivos de estudo traçados pelos 
alunos atendam aos propostos. 

Como podemos observar, a figura do professor (tutor), na 
sessão tutorial, não é a de um especialista necessariamente, mas a de 
um facilitador, moderador do processo grupal. Isto é, a sua presença 
nas sessões tutoriais é de alguém que está ali para estimular, integrar 
o grupo como um todo na compreensão e discussão daquele “caso” 
proposto e não para “ensinar” nem dar aulas expositivas.  

 

4.1.1.2 O Papel do Coordenador (Aluno) 

O coordenador é um aluno do grupo tutorial, escolhido no início 
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da sessão tutorial pelo grupo ou pelo tutor, quando não houver 
manifestação de interesse em exercer essa função.  

Compete ao aluno coordenador: 

1. orientar os colegas na discussão do problema, segundo 
a metodologia dos 8 passos, favorecendo a participação de 
todos e mantendo o foco das discussões no problema; 

2. garantir a participação de todos, de forma a evitar a 
polarização das discussões entre poucos membros do grupo, 
favorecer a participação de todos; 

3. apoiar as atividades do secretário; 

4. estimular a apresentação de hipóteses e o aprofundamento 
das discussões pelos colegas; 

5. respeitar posições individuais e garantir que estas sejam 
discutidas pelo grupo com seriedade e que tenham 
representação nos objetivos de aprendizado sempre que o 
grupo não conseguir refutá-las adequadamente; 

6. resumir as discussões antes de elencar os objetivos de 
aprendizagem, com foco nas questões levantadas; 

7. garantir que os objetivos de aprendizado sejam 
apresentados pelo grupo de forma clara e objetiva e 
compreensível para que todos e que sejam específicos e não 
amplos e generalizados; 

8. solicitar auxílio do tutor, quando pertinente, e estar 
atento às orientações do tutor quando estas forem oferecidas 
espontaneamente. 

O coordenador, em outras palavras, será um “líder”, uma figura 
significativa na dinâmica do tutorial; uma pessoa que ajudará o grupo, 
em parceria com o tutor, na discussão dos objetivos propostos. 

 

4.1.1.3 O Papel do Secretário (Aluno) 

O secretário é um aluno do grupo tutorial, escolhido no início da 
sessão pelo grupo ou pelo tutor, quando nenhum aluno manifestar 
interesse em exercer esta função. 
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Compete ao aluno secretário: 

1. anotar no quadro, de forma legível e compreensível, a 
síntese das discussões e dos eventos ocorridos no grupo tutorial, 
de modo a facilitar uma boa visão dos trabalhos por parte de 
todos os envolvidos; 

2. ser claro e conciso em suas anotações e fiel às 
discussões ocorridas – para isso, solicitar a ajuda do 
coordenador e do tutor; 

3. respeitar as opiniões do grupo e evitar privilegiar suas 
próprias opiniões ou as opiniões com as quais concorde; 

4. participar das discussões como membro do grupo. 

O secretário, como podemos perceber, é um “tradutor”, alguém 
que organiza as informações do grupo de uma forma clara e objetiva, 
durante a sessão tutorial. 

 

4.1.1.4 Os 8 Passos ou Caminhos para Acontecer o Conhecimento 

O grupo tutorial desenvolve suas atividades obedecendo uma 
dinâmica própria, denominada 8 (oito) passos, que consistem em: 

1. ler atentamente o problema e esclarecer os termos 
desconhecidos; 

2. identificar e formular questões (problemas) a partir 
do enunciado; 

3. oferecer explicações para estas questões com base no 
conhecimento prévio que o grupo tenha sobre o 
assunto; 

4. resumir essas explicações; 

5. estabelecer objetivos de aprendizado que levem o 
aluno ao aprofundamento e complementação dessas 
explicações (conhecimento prévio) sobre as questões 
formuladas; 

6. estudar individualmente respeitando os objetivos 
propostos; 
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7. rediscutir no grupo tutorial os avanços de 
conhecimentos obtidos pelo estudo individual, aulas 
teóricas e/ou  práticas, sobre os objetivos propostos; 

8. avaliação formativa. 

É de extrema importância que o grupo procure seguir com 
seriedade esses passos para que o seu aprendizado aconteça. 

 
4.1.1.5  Dinâmica do Tutorial 

 

4.1.1.6 O Aluno e a Sessão Tutorial 

A sessão tutorial deve fornecer um ambiente que permita 
atingir os objetivos abaixo. 

1.  Aprendizagem autodirecionada: os estudantes devem 
usar a experiência de grupo para estimular a sua curiosidade 
e encorajar o estudo independente. 

Inserido no módulo temático 

Motiva / direciona o autoaprendizado 

 

Ativação dos conhecimentos prévios 

O que conhecemos sobre o problema? 

Metas de estudo – o que mais precisamos 

conhecer? 

 

1-Problema 

 
2 - Grupo 

Tutorial 
- discussão - 

4 -Grupo 

Tutorial 
- rediscussão - 

3 - Autoaprendizado 

 

Adquirimos uma melhor compreensão 

do problema? 

 

Bibliografia recomendada; 

integração dos conhecimentos de 

diferentes disciplinas; 

aulas teóricas e práticas. 

 

 

Como funciona: 
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2.  Raciocínio clínico e solução de problemas: os 
estudantes devem ser capazes de realizar os passos do 
raciocínio clínico da identificação do problema à geração de 
hipóteses, assim como identificar e utilizar-se das fontes 
disponíveis e apropriadas de conhecimento. 

3.  Habilidades de comunicação: os estudantes devem 
desenvolver habilidades de comunicação em relação à 
transmissão de informações e na interação interpessoal. 

4.  Autoavaliação: os estudantes devem ser conscientizados 
para identificar os seus potenciais e as suas dificuldades e 
serem estimulados a desenvolver estratégias para 
incrementar seus potenciais e enfrentar suas dificuldades.  

5.  Suporte: o grupo deve ser entendido pelos alunos como 
suporte emocional, integração social e crescimento pessoal. 

Para isso, a presença do aluno nas sessões tutoriais é 
obrigatória. O aluno é avaliado a cada sessão tutorial, 
de acordo com o instrumento de avaliação próprio. As 
sessões tutoriais começam impreterivelmente no horário 
marcado. Os atrasos são anotados pelos tutores na ficha de 
avaliação e o aluno perde 0,5 ponto na avaliação formativa do 
dia. 

 

4.1.1.6.1 Frequência 

- A frequência é obrigatória a todas as atividades programadas 
e constitui requisito indispensável para a aprovação do aluno; 

- é obrigatório o cumprimento de, no mínimo, 75% (setenta e 
cinco por cento) de frequência da carga horária do módulo; 

- é vedado o abono de faltas; 

- em caso de doença o aluno deve requerer exercícios 
domiciliares – de acordo com a legislação específica; 

- no caso das horas PROTEGIDAS PARA ESTUDO – uma 
atividade pedagógica de natureza especial - a verificação de 
frequência se dá de forma indireta. Sendo essas horas destinadas à 
consecução dos objetivos de aprendizagem definidos nas sessões 
tutoriais, a participação do estudante nesse tipo de atividade será 
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medida por intermédio das sessões tutoriais.  

Por exemplo: em uma “semana padrão” dos módulos 
temáticos, se existirem duas sessões tutoriais, com duração de três 
horas cada, e três períodos Protegidos para Estudo por Tutorial, num 
total de seis horas, a ausência em uma semana de Sessão Tutorial 
equivalerá ao lançamento das faltas de seis horas (correspondentes às 
sessões tutoriais), mais seis horas (correspondentes às horas 
Protegidas para Estudo), totalizando doze horas faltosas. 

 

4.1.1.6.2 Nota 

A avaliação do aluno pelo tutor é realizada por escrito, a cada 
Sessão Tutorial, para identificar as atitudes, comportamentos e 
habilidades dos alunos e avaliar o progresso de cada um. A média das 
avaliações obtidas comporá a nota final do aluno. 

No caso de falta à Sessão Tutorial, por motivos legais, o aluno 
pode protocolar um requerimento com sua justificativa de ausência, 
no Setor de Atendimento, em até 72 (setenta e duas) horas após 
a referida Sessão tutorial, acompanhado do comprovante do motivo da 
falta (atestado médico ou outro comprovante legal), além da 
solução manuscrita do problema finalizado na referida Sessão 
Tutorial. Após análise do pedido pela Coordenação do Curso de 
Medicina, sendo deferido, a solução do problema será encaminhada ao 
tutor para avaliação. Os requerimentos que não apresentarem 
justificativas idôneas serão indeferidos pela Coordenação. Por não ter 
participado da sessão tutorial, o aluno receberá conceito ZERO nos 
itens de avaliação da Sessão Tutorial, exceto em relação à habilidade 
de solucionar problemas.  

 

4.1.1.7 Alguns aspectos importantes para o melhor aproveitamento 
dos estudos na Sessão Tutorial 

• Ao se preparar para as sessões tutoriais é importante lembrar 
que os tópicos importantes se repetirão várias vezes, pois o 
aprendizado acontece com aproximações sucessivas. 

• Uma vez identificados os tópicos a serem estudados, procure 
aprender bem os pontos principais ao invés de vários 
assuntos superficialmente. Faça anotações, resumos e 
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transparências com esquemas ou figuras, mapas 
conceituais, que possam ser úteis para esclarecer algum 
ponto importante durante a sessão tutorial. Procure também 
saber o que os colegas do seu grupo ou de outros estão 
pesquisando. 

• Encontrar boas referências é uma das partes mais 
importantes da preparação para as sessões tutoriais. 
Normalmente utilizam-se os livros-texto clássicos. A literatura 
oferece um sem número de publicações que lhe podem ser 
úteis. No caso de você optar por revistas, certifique-se de 
que são conceituadas e procure os artigos de revisão. A 
internet também constitui uma excelente ferramenta. Você só 
tem que se certificar de que se trata de um site seguro. O 
UNESC possui uma base de dados virtual com mais de 150 
revistas científicas. Informe-se melhor e agende seu 
treinamento na Biblioteca.  

• É importante pesquisar e estudar bastante antes das sessões 
tutoriais. Além disso, a discussão com um colega e o estudo 
conjunto pode melhorar muito o seu desempenho. No 
entanto, se você durante o estudo tiver dúvidas ou conflito 
de informações, traga-as para discussão no grupo, pois seus 
colegas e o tutor poderão ajudá-lo nesse entendimento. 

• Você estava acostumado a receber aulas expositivas. As 
habilidades necessárias para aprender nas sessões 
tutoriais são diferentes. Requerem participação ativa, 
compartilhamento de ideias e questionamento. 
Aprender como contribuir no processo de grupo e se sentir 
produtivo podem ser processos demorados. Muitas vezes isso 
exige que você manifeste uma opinião sobre a qual ainda 
tem dúvidas. 

• Aprenda a conviver com a dúvida, a falta de conhecimento e 
a incerteza, pois para esta metodologia, essas são as 
premissas que geram conhecimento. Em medicina, nada se 
aprende uma só vez. Conceitos e princípios importantes são 
retomados muitas vezes durante todo o curso e, mesmo 
depois de formado, você irá estudá-los novamente. 

• Participar ativamente do grupo exige, também, que você 
desempenhe um papel de facilitador. Quando um colega traz 
uma contribuição importante você deve elogiar e dar um feed 
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back positivo. Sua ajuda será útil, principalmente quando as 
informações partirem dos colegas mais tímidos e com maior 
dificuldade de comunicação. Uma maneira diferente de 
facilitar o processo é fazer perguntas aos outros participantes 
e não ao tutor, procurando sempre priorizar aqueles que 
participam menos.  

 

4.2 MÓDULO “HABILIDADES CLÍNICAS E ATITUDES” 

Este módulo, que acontece ao longo dos 8 (oito) primeiros 
períodos, com um programa específico para cada semestre e 
crescimento gradual na complexidade, tem como objetivo desenvolver, 
no acadêmico, habilidades clínicas (a excelência técnica) e atitudes, 
bem como colocá-lo em contato com pacientes e com a prática médica 
desde o início do curso, em diversos cenários, a fim de possibilitar que 
o aluno vá desenvolvendo, ao longo do curso, um perfil profissional 
diferenciado. No desenvolvimento do módulo, os alunos se servem:  

� do laboratório morfofuncional de habilidades; 

� da biblioteca; 

� do laboratório de microbiologia; 

� dos ambulatórios geral e de especialidades; 

� do Hospital Maternidade São José; 

� das Unidades Básicas de Saúde. 

 

4.3 MÓDULO “INTERAGINDO COM A COMUNIDADE” 

Estes são módulos horizontais, oferecidos nos 6 (seis) primeiros 
períodos, vinculados ao Sistema Único de Saúde e P.S.F. (Programa de 
Saúde da Família) do Município de Colatina. 

Conhecida a necessidade do compromisso social do futuro 
profissional médico, os alunos são inseridos na comunidade, desde o 
início de sua formação, para conhecer a organização do sistema de 
Saúde vigente no país e, nele inserido, desenvolver práticas 
profissionalizantes de qualidade, que envolvam ações de promoção da 
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saúde, prevenção, cura das doenças, recuperação da saúde em equipe 
multiprofissional. 

Neste módulo é utilizada a metodologia da 
problematização, em que o aluno observa a realidade, levanta seus 
principais problemas de saúde, interage com a comunidade propondo 
alternativas de solução desses problemas, estuda os determinantes 
desses problemas e aplica as soluções viáveis. As atividades são 
desenvolvidas ora em sala de aula, ora na comunidade.  

Você encontrará mais detalhes no manual do módulo 
“Interagindo com a Comunidade” que lhe será entregue. 

 

4.4 MÓDULOS “ESTRUTURAIS” 

São módulos interdisciplinares, semestrais, presentes do 
primeiro ao sexto períodos, com temas básicos relevantes para a 
formação global do médico generalista, e que demandam maior 
sistematização teórica. 

 

5 SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

5.1 COMPOSIÇÃO DA AVALIAÇÃO NOS MÓDULOS TEMÁTICOS 

 5.1.1 Avaliação formativa na sessão tutorial: visa acompanhar o 
processo de aprendizagem do aluno. Incluirá as situações 
seguintes. 

I) Autoavaliação oral - realizada pelo aluno sobre seu próprio 
desempenho. Deve englobar conhecimento, atitudes e 
habilidades, que o ajudem a reconhecer e assumir mais 
responsabilidade em cada etapa do processo de aprendizagem, 
em cada grupo tutorial. Não há atribuição de nota. 

II) Avaliação interpares oral - realizada pelos membros do 
grupo sobre o desempenho de cada um dos participantes, em 
cada grupo tutorial. Não há atribuição de nota. 

III) Avaliação pelo tutor - para identificar as atitudes, 
habilidades e progresso de cada aluno em todos os grupos 
tutoriais. Há atribuição de nota e de peso.  
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5.1.2 Avaliação somativa: visa identificar a aprendizagem dos 
conteúdos, efetivamente ocorrida, e incluirá as situações 
seguintes. 

I) Avaliação cognitiva teórica - é a avaliação do 
conhecimento adquirido, envolvendo todas as atividades 
desenvolvidas (palestras, tutoriais, atividades práticas etc.). 

II) Avaliação cognitiva prática em múltiplas estações - é 
a avaliação do conteúdo teórico-prático de laboratórios, 
referente ao módulo temático interdisciplinar. 

O aluno que, por motivo justo, perder uma das avaliações 
cognitivas, em qualquer um dos módulos, pode solicitar, no prazo de 
72 horas, uma avaliação em segunda chamada, através de 
requerimento específico, no Setor de Atendimento, localizado no Bloco 
A.  

A nota final de cada estudante constitui-se da somatória do 
desempenho nas sessões tutoriais e nas avaliações cognitivas, 
de acordo com a escala seguinte. 

 

 ATIVIDADE Valor pontos PESO 

AVALIAÇÃO FORMATIVA: SESSÃO 

TUTORIAL 
10 3.0 

AVALIAÇÃO COGNITIVA: TEÓRICA 10 4,0* 

AVALIAÇÃO COGNITIVA: PRÁTICA 

(quando for o caso) 

10 
3,0* 

  *Esses pesos podem variar para mais ou para menos de acordo com 
a relação entre os conteúdos teóricos e práticos nos módulos 
temáticos 

 
5.2 COMPOSIÇÃO DA AVALIAÇÃO NOS MÓDULOS: 
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“INTERAGINDO COM A COMUNIDADE” E “HABILIDADES CLÍNICAS E 
ATITUDES” 

O método para a composição final da nota nos módulos 
interagindo com a comunidade e habilidade clínicas e atitudes será 
divulgado para os alunos nos, respectivos manuais do módulo, no 
início de cada período. 

 

5.3 AVALIAÇÃO DOS “MÓDULOS ESTRUTURAIS” 

Nos módulos estruturais não há sessões tutoriais. Assim, o 
sistema de avaliação desses módulos é definido na respectiva 
programação, entregue ao aluno.  

 

5.4 CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO 

a) Aprovação sem recuperação: serão considerados aprovados no 
módulo, sem recuperação, os acadêmicos que tiverem obtido 75% 
(setenta e cinco por cento) de frequência e atingirem no mínimo a 
média 6,0 (seis), como resultado da soma das médias ponderadas da 
Avaliação Formativa (sessão tutorial), quando for o caso, da Avaliação 
Cognitiva (teórica), e da Avaliação Cognitiva (Prática), quando for o 
caso. 
 
b) Aprovação com Recuperação: o aluno que não lograr aprovação 
conforme descrito no item “a” acima, pode realizar uma prova de 
recuperação de todo o conteúdo e objetivos do módulo, com valor 
máximo de 10 (dez) pontos. O cálculo da nota final do módulo, após a 
recuperação, é a média entre a nota da prova de recuperação e a 
média obtida anteriormente no módulo. Para ser aprovado, o aluno 
deve obter a média igual ou superior a 6,0 (seis).  
 

c) Dependência: o aluno que não satisfizer os critérios a e b em até 
dois módulos poderá ser matriculado no período seguinte, com até 
duas dependências. 

d) Retenção no período: o aluno que não satisfizer os critérios a e b 
em 3 ou mais módulos ficará retido no período, devendo repetir 
apenas os módulos em que não obteve aproveitamento. 



UNESC – Centro Universitário do Espírito Santo Curso de Graduação em Medicina 

 24 

 

e) Frequência às aulas: a frequência às aluas, definida por Lei, é de 
no mínimo 75% (setenta e cinco por cento). A frequencia é requisito 
estabelecido para aprovação em qualquer módulo, 
independentemente dos demais resultados obtidos. O aluno que não 
se encontrar regularmente matriculado no módulo não poderá ser 
submetido ao processo de verificação de frequência do mesmo. 

 

6 ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

Constitui-se no aproveitamento de conhecimento, adquirido 
pelo estudante, através de estudos e práticas, independente das 
programadas no currículo tais como:  

• monitoria e estágios; 

• programa de Iniciação Científica; 

• programas de extensão; 

• estudos complementares; 

• cursos realizados em áreas afins; 

• participação em eventos científicos (Congressos, Seminários, 
Jornadas etc).   

Atividades complementares ofertadas com o conhecimento da 
Reitoria, em articulação com a Coordenação de Curso, que tiverem 
sua carga horária integralizada no currículo do aluno, podem ser 
agregadas ao registro de frequência do módulo, desde que não 
ultrapasse a 10% (dez por cento) da carga horária total desse módulo. 

O aluno, após participar de uma atividade complementar, deve 
apresentar junto ao NEAC (Núcleo de Extensão e Atividades 
Complementares), o comprovante da mesma, para a análise e 
validação da carga horária. 

O aluno terá o prazo de 10 (dez) dias, após a realização da 
Atividade Complementar, para entregar a comprovação junto ao 
NEAC, até a data fixada no calendário acadêmico. 
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7 TESTE DE PROGRESSO 

O Teste de Progresso é uma maneira inovadora de verificar os 
conhecimentos adquiridos e acumulados durante todo o curso de 
Medicina, do primeiro ao décimo segundo período, que tem a 
finalidade de avaliar o curso e o desempenho cognitivo dos 
estudantes. Várias escolas médicas Brasileiras, tais como a UEL, 
UNICAMP, USP-SP, Famema e outras, realizam o teste de progresso 
anualmente. 

É uma prova, nos moldes das provas de residência médica, 
com cerca de 120 questões sobre todo o conteúdo necessário para a 
formação de um médico generalista, dividida em 6 grandes áreas: 
ciências básicas, saúde coletiva, ginecologia e obstetrícia, clínica 
médica, clínica cirúrgica e pediatria. A participação dos alunos no 
Teste de Progresso é obrigatória. O teste é aplicado uma vez ao ano, 
simultaneamente, a todos os alunos do curso (1º ao 12º períodos) sob 
a coordenação do Curso de Medicina da Universidade Estadual de 
Londrina. 
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8 MATRIZ CURRICULAR DO CURSO DE MEDICINA DO UNESC 

 

 GRADE CURRICULAR MEDICINA        

         

Curso: Bacharelado em Medicina                                            
Integralização: 12 Semestres  
Tempo mínimo: 12 semestres 
Tempo máximo: 18 semestres                

Currículo Integrado (Formação Básica / Formação Profissional)                                                                     4906 horas  

Estágio Supervisionado - Internato Médico     2828 horas 36,6% 

TOTAL           7734 horas  

Obs. A hora-aula é de 60 minutos              

         

         

1º Período     CARGA HORÁRIA       

CÓDIGO NOME Teor Prática Tutorial 
Est. 
Prog Aval. Total Semanas 

M01 Introdução ao Curso Medicina do Unesc 15 9 15 33 3 75 4 

M02 Introdução ao Estudo da Morfologia 21 21 24 25 6 97 4 

M03 Concepção e Formação do ser Humano 34,5 25,5 30 36 6 132 6 

M04 Metabolismo Corporal 36 24 30 48 6 144 6 

M05 Interagindo com a Comunidade I 27 30 0 0 3 60 Sem 

M06  Habilidades Clínicas e Atitudes I 48 36 0 0 6 90 Sem 

ME-I Módulo Estrutural I 39 45 0 0 6 90 Sem 

  TOTAL  220,5 190,5 99 142 36 688 20 
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2º Período     CARGA HORÁRIA       

CÓDIGO NOME Teor Prática Tutorial 
Est. 
Prog Aval. Total Semanas 

M07 Funções Biológicas 48 21 48 69 12 198 11 

M08 Agressão e Defesa 40,5 25,5 39 37 12 154 9 

M09 Interagindo com a Comunidade II 24 30 0 0 6 60 Sem 

M10 Habilidades Clínicas e Atitudes II 51 30 0 0 9 90 Sem 

ME-II Módulo Estrutural II 84 0 0 0 6 90 Sem 

  TOTAL  247,5 106,5 87 106 45 592 20 
         

         

3º Período     CARGA HORÁRIA       

CÓDIGO NOME Teor Prática Tutorial 
Est. 
Prog Aval. Total Semanas 

M11 Nascimento,Cresc. e Desenvolvimento 36 15 33 34 6 124 7 

M12 Locomoção e Preensão 24 18 27 29 6 104 5 

M13 Percepção, Consciência e Emoção 42 21 42 43 6 154 8 

M14 Saúde Embasada em Evidências 27 15 0 0 3 45 Sem 

M15 Interagindo com a Comunidade III 21 18 0 0 6 45 Sem 

M16 Habilidades Clínicas e Atitudes III 48 36 0 0 6 90 Sem 

ME-III Módulo Estrutural III 84 0 0 0 6 90 Sem 

  TOTAL  282 123 102 106 39 652 20 
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4º Período     CARGA HORÁRIA       

CÓDIGO NOME Teor Prática Tutorial 
Est. 
Prog Aval. Total Semanas 

M17 Proliferação Celular 45 15 42 46 6 154 8 

M18 Doenças Resul.da Agressão M.Ambiente 24 9 24 22 3 82 5 

M19 Processo de Envelhecimento 45 15 39 41 3 143 7 

M20 Interagindo com a Comunidade IV 12 45 0 0 3 60 Sem 

M21 Habilidades Clínicas e Atitudes IV 42 42 0 0 6 90 Sem 

ME-IV Módulo Estrutural IV 54 0 0 0 6 60 Sem 

  TOTAL  222 126 105 109 27 589 20 
         

         

5º Período     CARGA HORÁRIA       

CÓDIGO NOME Teor Prática Tutorial 
Est. 
Prog Aval. Total Semanas 

M22 Dor 30 9 39 59 6 143 7 

M23 
Dor Abdominal, Diarréia,Vômitos e 
Icterícia 36 15 42 55 6 154 8 

M24 Problemas Mentais e do Comportamento 24 6 27 22 3 82 5 

M25 Interagindo com a Comunidade V 36 54 0 0 0 90 Sem 

M26 Habilidades Clínicas e Atitudes V 24 27 0 0 9 60 Sem 

ME-V Módulo Estrutural V 39 15 0 0 6 60 Sem 

  TOTAL  189 126 108 136 30 589 20 
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6º Período     CARGA HORÁRIA       

CÓDIGO NOME Teor Prática Tutorial 
Est. 
Prog Aval. Total Semanas 

M27 A Formação do Médico 21 3 21 34 3 82 4 

M28 Febre, Inflamação e Infecção 22,5 4,5 30 44 3 104 6 

M29 Perda de Sangue 18 3 27 49 3 100 5 

M30 Fadiga, Perda de Peso e Anemias 15 6 27 49 3 100 5 

M31 Interagindo com a Comunidade VI 36 54 0 0 0 90 Sem 

M32 Habilidades Clínicas e Atitudes VI 27 27 0 0 6 60 Sem 

ME-VI Módulo Estrutural VI 39 15 0 0 6 60 Sem 

  TOTAL  178,5 112,5 105 176 24 596 20 
         

         

7º Período     CARGA HORÁRIA       

CÓDIGO NOME Teor Prática Tutorial 
Est. 
Prog Aval. Total Semanas 

M33 
Manifestações externas das Doenças e 
iatrogenias 18 25 33 61 3 140 6 

M34 Dispnéia, Dor Torácica e Edemas 39 29 33 33 6 140 7 

M35 
Saúde da Mulher, Sexualidade Humana 
e Planejamento Familiar 24 15 33 65 3 140 7 

M36 Clínica Geral e Cirúrgica I 27 60 0 0 3 90 Sem 

M37 Habilidades Clínicas e Atitudes VII 15 72 0 0 3 90 Sem 

  TOTAL  123 201 99 159 18 600 20 
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8º Período     CARGA HORÁRIA       

CÓDIGO NOME Teor Prática Tutorial 
Est. 
Prog Aval. Total Semanas 

M38 
Distúrbios Sensoriais, Motores e da 
Consciência 12 33 33 59 3 140 6 

M39 Desordens Nutricionais e Metabólicas 24 27 33 53 3 140 7 

M40 Emergências 27 36 33 38 6 140 7 

M41 Clínica Geral e Cirúrgica II 27 60 0 0 3 90 Sem 

M42 Habilidades Clínicas e Atitudes VIII 15 72 0 0 3 90 Sem 

  TOTAL  105 228 99 150 18 600 20 
         

         

9º e 10º Períodos – Estágio Supervisionado (modelo Internato)           CARGA HORÁRIA 

CÓDIGO NOME               

ICM I 
Estágio Supervisionado em Clínica 
Médica I           300 horas 

ICC I  Estágio Supervisionado em Cirurgia I           300 horas 

IOB I Estágio Supervisionado em Obstetrícia I           200 horas 

IGN Estágio Supervisionado em Ginecologia        200 horas 

IPED I Estágio Supervisionado em Pediatria I           300  

ISC I 
Estágio Supervisionado em Saúde 
Coletiva I           240 horas 

  TOTAL            1540 horas 
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11º e 12º Períodos – Estágio Supervisionado (modelo Internato)           CARGA HORÁRIA 

CÓDIGO NOME               

ICM II 
Estágio Supervisionado em Clínica 
Médica II           240 horas 

ICC II Estágio Supervisionado em Cirurgia II           240 horas 

ISC II 
Estágio Supervisionado em Saúde 
Coletiva II           180 horas 

IPED II Estágio Supervisionado em Pediatria II           240 horas 

IOB II Estágio Supervisionado em Obstetrícia II      200  

IO Estágio Supervisionado Eletivo           188 horas 

  TOTAL            1288 horas 
 

 

OBS: Os alunos do 11º e 12º períodos no ano de 2011 cursarão os respectivos períodos conforme grade 
curricular do ano de 2010.  
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