CURRÍCULO DO CURSO
Curso:
Currículo:

103 - MEDICINA
20031

Habilitação: Medicina
Documentação:

Autorização de funcionamento Decreto nº 47.531 de 29.12.1959, publicado no D.O.U de 07.01.1960, retificado pelo Decreto nº
47.932/1960.
Curso reconhecido pelo Dec. Federal nº 77552 de 05.05.76, publicado no D.O.U de 06.05.76 e
Renovado/Port.nº728/SESU/D.O.U de 24.10.2008..
Curso reconhecido pela portaria do MEC nº 435 de 30.07.2014, publicada pelo D.O.U em 31.07.2014.

Objetivo:

O Curso de Graduação em Medicina tem como perfil do formando egresso/profissional o médico, com formação generalista,
humanista, crítica e reflexiva. Capacitado a atuar, pautado em princípios éticos, no processo de saúde-doença em seus
diferentes níveis de atenção, com ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação à saúde, na perspectiva da
integralidade da assistência, com senso de responsabilidade social e compromisso com a cidadania, como promotor da saúde
integral do ser humano.

Titulação:

Médico

Diplomado em:

Medicina

Período de Conclusão do Curso:

Mínimo: 12 semestres

Máximo: 18 semestres

Carga Horária Obrigatória:

UFSC: 7670 H/A

CNE: 7400 H

Estágio: 3680 H/A
Número de aulas semanais:

Mínimo: 22

Coordenador do Curso:
Telefone:

Profª. Drª. Simone Van de Sande Lee
37212282

11/08/2018 09:28

Máximo: 48
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CURRÍCULO DO CURSO
Curso:
Currículo:

103 - MEDICINA
20031

Habilitação: Medicina

Fase 01
Disciplina

Tipo

H/A

Aulas

Equivalentes

Pré-Requisito

Conjunto

(*) MÓDULO I
Conteúdos: Anatomia, Fisiologia, Bioquímica, Histologia, Embriologia, Biologia Celular, Narrativas comparadas: história e prática na biomedicina, homeopatia,
medicina popular, medicina afrobrasileira, medicina indígena e medicina tradicional chinesa (Lei 9394/96 e demais), Ética, Metodologia Científica, Habilidades
de Comunicação, Saúde e Sociedade. Ementa: Inserção do estudante de medicina na comunidade universitária e no sistema de saúde. Introdução ao estudo
bio-psico-social do processo saúde-doença e sua relação com a família e comunidade. Organização comunitária, organização dos serviços de saúde.
Fundamentação teórica dos aspectos morfofuncionais do ser humano, necessários às ações básicas de saúde. História da medicina e relações étnico-raciais,
com ênfase na cultura Afro-brasileira. Medicina baseada em narrativas e medicina baseada em evidências. Correlação morfofuncional clínica do corpo
humano. Humanidades e medicina. Princípios de ética médica.

MED7001 Introdução ao Estudo da Medicina I

Ob

504

28

(*) MÓDULO II
Conteúdo: Medicina da Família e Comunidade. Ementa: Conhecimento inicial da área de abrangência por meio de contato com atores sociais da comunidade
e trabalhadores do Centro de saúde. Territorialização na área de abrangência do Centro de saúde e dados referentes a equipamentos sociais e infraestrutura
local.

MED7101 Interação Comunitária I

Ob

36

2

Fase 02
Disciplina

Tipo

H/A

Aulas

Equivalentes

Pré-Requisito

Conjunto

(*) MÓDULO III
Conteúdos: Anatomia, Bioética e Direitos Humanos (Resolução CNE/CP 1/2012), Bioquímica, Embriologia, Fisiologia, Genética, Histologia, Imunologia,
Clínica Médica, Saúde e Sociedade. Ementa: Estudo integrado dos aspectos bio-psico-sociais, morfofuncionais, promoção da saúde e prevenção da doença.
Correlação morfofuncional clínica do corpo humano. Fundamentação teórica e prática dos aspectos morfofuncionais do ser humano necessárias às ações
básicas de saúde. Caracterização bio-psico-social do ser humano saudável. Epidemiologia descritiva. Indicadores sócio-econômicos e de saúde, Datasus, Epi
data. Introdução Clínica à hemostasia, coagulação e trombos. Eletrocardiografia: noções clínicas e anatomia orientada à clínica. Estudo de casos clínicos.
Bases fisiopatológicas dos sistemas circulatório, respiratório, urinário, digestório. Envelhecimento normal.

MED7002 Introdução ao Estudo da Medicina II

Ob

504

28

MED7001

(*) MÓDULO IV
Conteúdo: Medicina da Família e Comunidade. Ementa: Introdução dos sistemas de informação e sua instrumentalização na atenção básica à saúde e
relacioná-la com a realidade local social local. Identificação dos indicadores socioeconômicos e demográficos. Territorialização na área de abrangência do
Centro de saúde e dados referentes a equipamentos sociais e infraestrutura local.

MED7102 Interação Comunitária II

11/08/2018 09:28

Ob

36

2

MED7101
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CURRÍCULO DO CURSO
Curso:
Currículo:

103 - MEDICINA
20031

Habilitação: Medicina

Fase 03
Disciplina

Tipo

H/A

Aulas

Equivalentes

Pré-Requisito

Conjunto

(*) MÓDULO V
Conteúdo: Pediatria. Ementa: Introdução à Saúde da Criança. Ecopediatria. Promoção da Saúde. Prevenção dos agravos à saúde e educação familiar. O
nascimento e o recém-nascido (RN) normal. Introdução às ações básicas de saúde em pediatria: aleitamento materno, alimentação monitorização do
crescimento e do desenvolvimento e segurança infantil, do recém-nascido ao adolescente. Aspectos teóricos e Práticos. Puericultura. Bioética.

MED7003 Saúde da Criança I

Ob

72

4

MED7002

(*) MÓDULO VI
Conteúdos: Ginecologia, Anatomia, Embriologia, Histologia, Fisiologia. Ementa: Biologia do ciclo celular. Aspectos morfofuncionais femininos. Anatomia da
pelve feminina e mama. Determinismo e desenvolvimento sexual. Anatomia e histologia do sistema reprodutor (masculino e feminino). Fisiologia do ciclo
menstrual, da puberdade e da lactação. Hormônios de crescimento e tireoidianos no crescimento e desenvolvimento pos natal. Fatores intervenientes no
desenvolvimento e saúde da mulher: puberdade, adolescência, menacme, gestação e climatério. Microbiota do trato genito-urinário. Imunidade celular e
humoral.

MED7004 Saúde da Mulher I

Ob

108

6

MED7002

(*) MÓDULO VII
Conteúdos: Semiologia Médica, Psicologia Médica, Microbiologia, Imunologia, Parasitologia, Patologia, Farmacologia. Ementa: Bases e fundamentos da
propedêutica médica, cirúrgica, psicologia medica, e diagnóstico complementar, desenvolvendo uma atitude reflexiva, ética e humanística da relação médico
paciente. Correlação morfofuncional do ser humano nos processos de saúde e doença. Fundamentos da patologia, microbiologia, e imunologia, farmacologia
necessárias ao conhecimento do processo de saúde e doença do adulto. A bioética e a prática humanizada da medicina.

MED7005 Saúde do Adulto I

Ob

288

16

MED7002

(*) MÓDULO VIII
Conteúdo: Saúde Pública. Ementa: A organização política da saúde no Brasil e no mundo. Financiamento e alocação de recursos de saúde no Brasil.
Sistemas comparados e reformas de sistemas de saúde. Atenção Primária. Atenção Secundária. Atenção Terciária.

MED7006 Saúde e Sociedade I

Ob

36

2

MED7002

(*) MÓDULO IX
Conteúdo: Medicina da Família e Comunidade. Ementa: Correlação teórico-prática na comunidade do conhecimento construído nos módulos da Saúde do
Adulto, Saúde da Criança, Saúde da Mulher e Saúde e Sociedade. Desenvolvimento da relação médico paciente embasado nos fundamentos éticos nas
unidades básicas de saúde. Desenvolvimento de atividades educativas em saúde na comunidade.

MED7103 Interação Comunitária III

11/08/2018 09:28

Ob

36

2

MED7102
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CURRÍCULO DO CURSO
Curso:
Currículo:

103 - MEDICINA
20031

Habilitação: Medicina

Fase 04
Disciplina

Tipo

H/A

Aulas

Equivalentes

Pré-Requisito

Conjunto

(*) MÓDULO X
Conteúdo: Pediatria. Ementa: Promoção da saúde. Prevenção dos agravos à saúde e educação familiar. Consulta pediátrica pré-natal. Saúde bucal. Fatores
intervenientes no crescimento e desenvolvimento da criança e do adolescente. Ações de saúde em Pediatria: Imunização e segurança infantil. Monitorização
do crescimento. Distúrbios nutricionais. Anamnese e Exame Físico. Puericultura. Bioética.

MED7007 Saúde da Criança II

Ob

72

4

MED7003

(*) MÓDULO VII
Conteúdos: Ginecologia e Obstetrícia, Fisiologia, Farmacologia, Patologia, Microbiologia, Imunologia. Ementa: Afecções prevalentes da mulher no nível da
atenção primária: Doença benigna da vulva, Doença benigna do colo e da vagina. Planejamento familiar. Pré-natal, gravidez e puerpério normais A Placenta:
anatomia patológica e desenvolvimento. Citogenética. Alterações morfofuncionais da mulher, alterações patológicas das doenças prevalentes (doenças
sexualmente transmissíveis, vaginites e colpites). Conteúdos específicos e correlacionados de fisiologia, microbiologia e parasitologia e genética. Relação
Médico-paciente. Higiene e dietética da gravidez.

MED7008 Saúde da Mulher II

Ob

108

6

MED7004

(*) MÓDULO XII
Conteúdos: Raciocínio Clínico, Técnica Operatória, Psiquiatria, Patologia, Anatomia, Infectologia, Microbiologia. Ementa: Síndromes clínicas. Fisiopatologia
das doenças com o objetivo de interpretar sinais e sintomas. Conhecimentos necessários sobre etiologia, modos de transmissão, epidemiologia clínica,
patogenia, terapêutica e profilaxia das principais doenças transmissíveis. Aspectos relativos à conduta frente a casos individuais e a surtos epidêmicos.
Correlação morfofuncional do ser humano e dos mecanismos de agressão e defesa nos processos de saúde e doença. Fundamentos da patologia,
microbiologia, e imunologia, farmacologia necessárias ao conhecimento do processo de saúde e doença do adulto. Princípios de anestesiologia, técnica
operatória e bases da clínica cirúrgica. A bioética e a prática humanizada da medicina.

MED7009 Saúde do Adulto II

Ob

324

18

MED7005

(*) MÓDULO XIII
Conteúdo: Saúde Pública. Ementa: Vigilância epidemiológica; Distribuição normal; Testes de hipóteses: teste de médias e proporções; intervalos de
confiança; Análise e interpretação de dados epidemiológicos.

MED7010 Saúde e Sociedade II

Ob

36

2

MED7006

(*) MÓDULO XIV
Conteúdo: Medicina da Família e Comunidade. Ementa: Desenvolvimento de atividades educativas em saúde na comunidade. Aplicação teórico-prática na
comunidade do conhecimento construído nos módulos da Saúde do Adulto, Saúde da Criança, Saúde da Mulher e Saúde e Sociedade. Desenvolvimento da
relação médico-paciente embasados nos fundamentos éticos.

MED7104 Interação Comunitária IV

11/08/2018 09:28

Ob

36

2

MED7103
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Curso:
Currículo:
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Habilitação: Medicina

Fase 05
Disciplina

Tipo

H/A

Aulas

Equivalentes

Pré-Requisito

Conjunto

(*) MÓDULO XV
Conteúdo: Pediatria. Ementa: Promoção da saúde. Prevenção dos agravos à saúde e educação familiar. A criança e sua relação com o meio. Fatores
intervenientes no crescimento e desenvolvimento da criança e do adolescente. Sinais e sintomas prevalentes em Pediatria. Doenças prevalentes em pediatria.
Anamnese e Exame Físico. Puericultura. Bioética.

MED7011 Saúde da Criança III

Ob

72

4

MED7007

(*) MÓDULO XVI
Conteúdo: Ginecologia e Obstetrícia. Ementa: Propedêutica em ginecologia: Colposcopia e sua inter-relação com colpocitologia oncótica, Videohisterolaparoscopia, ultra-sonografia, ressonância magnética e tomografia computadorizada, dosagens hormonais. Noções de hormonioterapia. Diagnóstico e conduta
em estados intersexuais, puberdade precoce e tardia, sangramentos anormais e alterações do ciclo menstrual. Em obstetrícia: infecções congênitas, drogas e
gravidez, ABO - cosanguinidade, abortamento e gravidez ectópica, infecções maternas de interesse na gestação, AIDS e malformações fetais.

MED7012 Saúde da Mulher III

Ob

54

3

MED7008

(*) MÓDULO XVII
Conteúdos: Cardiologia, Pneumologia, Hematologia, Reumatologia, Anatomia, Fisiologia, Farmacologia, Patologia, Radiologia. Ementa: Diagnóstico,
prognóstico, conduta terapêutica, procedimentos cirúrgicos, reabilitação e prevenção de problemas encontrados nas afecções cardio-vasculares, pulmonares,
torácicas, reumatológicas e hematológicas prevalentes, que acometem o indivíduo na fase adulta, considerando-se os critérios de incidência, prevalência,
letalidade, potencial de prevenção e importância pedagógica. Correlação morfofuncional do ser humano e dos mecanismos de agressão e defesa nos
processos de saúde e doença. Anatomia patológica. Farmacologia clínica. Correlação das indicações, limitações e complicações dos métodos diagnósticos e
terapêuticos complementares. A bioética e a prática humanizada da medicina.

MED7013 Saúde do Adulto III

Ob

360

20

MED7009

(*) MÓDULO XVIII
Conteúdo: Saúde Pública. Ementa: Princípios de educação de saúde. Educação de saúde em uma abordagem crítica. Princípios de promoção de saúde. A
promoção de saúde em diferentes escolas de pensamento. Produção intelectual em educação e em promoção de saúde. Aplicação de ações educativas e de
promoção de saúde no contexto do SUS. Leitura critica da produção intelectual sobre os temas educação e promoção de saúde.

MED7014 Saúde e Sociedade III

Ob

36

2

MED7010

(*) MÓDULO XI
Conteúdo: Medicina da Família e Comunidade. Ementa: Correlação teórico-prática na comunidade do conhecimento construído nos módulos da Saúde do
Adulto, Saúde da Criança, Saúde da Mulher e Saúde e Sociedade. Desenvolvimento da relação médico paciente embasado nos fundamentos éticos nas
unidades básicas de saúde.

MED7105 Interação Comunitária V

11/08/2018 09:28

Ob

36

2

MED7104
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CURRÍCULO DO CURSO
Curso:
Currículo:

103 - MEDICINA
20031

Habilitação: Medicina

Fase 06
Disciplina

Tipo

H/A

Aulas

Equivalentes

Pré-Requisito

Conjunto

(*) MÓDULO XX
Conteúdo: Pediatria. Ementa: Agravos à Saúde: doenças respiratórias, gastrointestinais, dermatológicas e infectocontagiosas prevalentes em pediatria.
Promoção da saúde. Prevenção dos agravos à saúde e educação familiar. Anamnese e Exame Físico. Puericultura. Bioética.

MED7015 Saúde da Criança IV

Ob

72

4

MED7011

(*) MÓDULO XXI
Conteúdo: Ginecologia e Obstetrícia. Ementa: Síndromes e doenças não neoplásicas em ginecologia: Dismenorréia e Síndrome pré-menstrual, síndromes
anovulatórias, síndrome do climatério, endometriose, doença inflamatória pélvica, dor pélvica crônica, doenças benignas da vulva e vagina, cervicites. Em
obstetrícia: O parto, estudando a contração uterina, o trajeto e objeto, a assistência ao parto. A operação Cesariana. O puerpério normal e patológico.
Avaliação da maturidade e vitalidade fetal. Estudo de doenças próprias da gestação: toxemia gravídica, coriomas e hiperemese (Gestoses). Diagnóstico e
causas de retardo do crescimento intrauterino.

MED7016 Saúde da Mulher IV

Ob

72

4

MED7012

(*) MÓDULO XXII
Conteúdos: Gastroenterologia, Endocrinologia e Metabologia, Imunologia, Microbiologia, Proctologia, Radiologia, Cirurgia Geral, Cirugia Plástica,
Farmacologia, Fisiologia, Anatomia, Patologia. Ementa: Diagnóstico, prognóstico, conduta terapêutica, procedimentos cirúrgicos, reabilitação e prevenção de
problemas mais frequentes encontrados nas afecções gastrointestinais e endocrino-metabólicas prevalentes, que acometem o indivíduo na fase adulta;
considerando-se os critérios de incidência, prevalência, letalidade, potencial de prevenção e importância pedagógica. Correlação morfofuncional do ser
humano e dos mecanismos de agressão e defesa nos processos de saúde e doença. Anatomia patológica. Farmacologia clínica. Correlação das indicações,
limitações e complicações dos métodos diagnósticos e terapêuticos complementares. A bioética e a prática humanizada da medicina.

MED7017 Saúde do Adulto IV

Ob

396

22

MED7013

(*) MÓDULO XXIII
Conteúdo: Saúde Pública. Ementa: Tipos de estudos epidemiológicos (observacionais e de intervenção); Causalidade; Medidas de associação; Noções de
amostragem; Princípios de rastreamento, testes diagnósticos e valores preditivos; Análise e interpretação de estudos científicos

MED7018 Saúde e Sociedade IV

Ob

36

2

MED7014

(*) MÓDULO XXIV
Conteúdo: Medicina da Família e Comunidade. Ementa: Correlação teórico-prática na comunidade do conhecimento construído nos módulos da Saúde do
Adulto, Saúde da Criança, Saúde da Mulher e Saúde e Sociedade. Desenvolvimento da relação médico paciente embasado nos fundamentos éticos nas
unidades básicas de saúde.

MED7106 Interação Comunitária VI

11/08/2018 09:28

Ob

36

2

MED7105
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Curso:
Currículo:

103 - MEDICINA
20031

Habilitação: Medicina

Fase 07
Disciplina

Tipo

H/A

Aulas

Equivalentes

Pré-Requisito

Conjunto

(*) MÓDULO XXV
Conteúdo: Pediatria. Ementa: Atendimento ao recém-nascido normal e de risco. Agravos à Saúde: doenças neonatais, cardiológicas e neurológicas
prevalentes em pediatria. Promoção da saúde. Prevenção dos agravos à saúde e educação familiar. Anamnese e Exame Físico. Puericultura. Bioética.

MED7019 Saúde da Criança V

Ob

72

4

MED7015

(*) MÓDULO XXVI
Conteúdo: Ginecologia e Obstetrícia. Ementa: Em ginecologia as patologias tumorais: papiloma vírus humano, métodos de biópsia do colo e corpo uterino,
revisão de tópicos de anatomia pélvica, miomas e tumores benignos do útero, tumores benignos e malignos de vulva e vagina, tumores malignos do corpo e
colo uterino, tumores benignos e malignos do ovário. Em obstetrícia: Complicações no trabalho de parto, parto pélvico e fórceps. Sofrimento fetal agudo e
crônico. Hemorragias na gravidez: descolamento prematuro de placenta, placenta prévia. Prematuridade e o parto prematuro. Rotura prematura de
membranas. O sofrimento fetal agudo e crônico.

MED7020 Saúde da Mulher V

Ob

72

4

MED7016

(*) MÓDULO XXVII
Conteúdos: Neurologia e Neurocirurgia, Oftalmologia, Otorrinolaringologia, Ortopedia e Traumatologia Ortopédica, Psiquiatria, Cirurgia Vascular, Anatomia,
Fisiologia, Radiologia, Educação Ambiental (Lei 9795/1999) e Educação Inclusiva da pessoa com transtornos de autismo (Lei 12764/2012) e dislexia. Ementa:
Diagnóstico, prognóstico, conduta terapêutica, procedimentos cirúrgicos, reabilitação e prevenção de problemas mais frequentemente encontrados em
afecções psiquiátricas, neurológicas, dos órgãos dos sentidos, comunicação e expressão; afecções degenerativas, geriátricas, ortopédicas e vasculares, que
acometem o indivíduo na fase adulta, considerando-se os critérios de incidência, prevalência, letalidade, potencial de prevenção e importância pedagógica.
Correlação morfofuncional do ser humano e dos mecanismos de agressão e defesa nos processos de saúde e doença. Correlação das indicações, limitações
e complicações dos métodos diagnósticos e terapêuticos complementares. A bioética e a prática humanizada da medicina. Educação ambiental. Distúrbios do
aprendizado, autismo e dislexia.

MED7021 Saúde do Adulto V

Ob

432

24

MED7017

(*) MÓDULO XXVIII
Conteúdo: Saúde Pública. Ementa: Aspectos conceituais e políticos do planejamento. Instrumental metodológico para o planejamento e programação em
saúde. Modelos de gestão de serviços de saúde. Avaliação de serviços de saúde.

MED7022 Saúde e Sociedade V

Ob

36

2

MED7018

(*) MÓDULO XXIX
Conteúdo: Medicina da Família e Comunidade. Ementa: Correlação teórico-prática na comunidade do conhecimento construído nos módulos da Saúde do
Adulto, Saúde da Criança, Saúde da Mulher e Saúde e Sociedade. Desenvolvimento da relação médico paciente embasado nos fundamentos éticos nas
unidades básicas de saúde.

MED7107 Interação Comunitária VII

11/08/2018 09:28

Ob

36

2

MED7106
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CURRÍCULO DO CURSO
Curso:
Currículo:

103 - MEDICINA
20031

Habilitação: Medicina

Fase 08
Disciplina

Tipo

H/A

Aulas

Equivalentes

Pré-Requisito

Conjunto

(*) MÓDULO XXX
Conteúdo: Pediatria. Ementa: Agravos à Saúde: doenças genitourinárias, endócrino-metabólicas e onco-hematológicas prevalentes em pediatria. Promoção
da saúde. Prevenção dos agravos à saúde e educação familiar. Anamnese e Exame Físico. Puericultura. Bioética. Estratégias de busca e seleção de
informações.

MED7023 Saúde da Criança VI

Ob

72

4

INT7023

MED7019

(*) MÓDULO XXXI
Conteúdo: Ginecologia e Obstetrícia. Ementa: Em ginecologia: As distopias genitais, a incontinência urinária de esforço. As doenças disfuncionais e
inflamatórias das mamas. A ginecomastia. Os tumores benignos e malignos da mama. Em obstetrícia: A gravidez prolongada, a gemelaridade. Analgesia e
anestesia. Aspectos médicos legais na gestação. Doenças intercorrentes na gravidez: diabetes, cardiopatia, doenças da tireoide, DPOC, nefropatias,
coagulopatias. Câncer e gravidez. Abdome agudo no ciclo grávido puerperal. Propedêutica e terapêutica fetal.

MED7024 Saúde da Mulher VI

Ob

108

6

MED7020

(*) MÓDULO XXXII
Conteúdos: Urologia, Nefrologia, Infectologia, Medicina de Urgência, Traumatologia, Psiquiatria, Dermatologia, Radiologia e Patologia. Ementa: Diagnóstico,
prognóstico, conduta terapêutica, procedimentos cirúrgicos, reabilitação e prevenção de problemas mais frequentemente encontrados nas afecções
psiquiátricas e geniturinárias; afecções de tecidos moles e de revestimento, afecções infecciosas e infecto-contagiosas, que acometem o indivíduo na fase
adulta; primeiro atendimento a urgências e emergências, queimaduras e trauma, considerando-se os critérios de prevalência, letalidade, potencial de
prevenção e importância pedagógica. Correlação morfofuncional do ser humano e dos mecanismos de agressão e defesa nos processos de saúde e doença.
Anatomia patológica. Correlação das indicações, limitações e complicações dos métodos diagnósticos e terapêuticos complementares. A bioética e a prática
humanizada da medicina.

MED7025 Saúde do Adulto VI

Ob

468

26

MED7021

(*) MÓDULO XXXII
Conteúdo: Saúde Pública. Ementa: Saúde do Trabalhador no contexto da Saúde Coletiva. Saúde do Trabalhador no SUS. Política Nacional de Saúde do
Trabalhador e da Trabalhadora. Normas Regulamentadoras. Organização dos serviços públicos e privados em saúde do trabalhador. Doenças do Trabalho.
Acidentes de Trabalho. Vigilância em Saúde do Trabalhador. Aspectos da legislação trabalhista aplicada à saúde do trabalhador.

MED7026 Saúde e Sociedade VI

Ob

36

2

MED7022

(*) MÓDULO XXII
Conteúdo: Medicina da Família e Comunidade. Ementa: Correlação teórico-prática na comunidade do conhecimento construído nos módulos da Saúde do
Adulto, Saúde da Criança, Saúde da Mulher e Saúde e Sociedade. Desenvolvimento da relação médico-paciente embasados nos fundamentos éticos nas
unidades básicas de saúde.

MED7108 Interação Comunitária VIII

Ob

36

2

MED7301 Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)

Ob

54

10

MED7107

(*) São dispensados da disciplina MED7301 os alunos do curso que integralizarem o currículo nos semestres I e II de 2011.Portaia nº094/preg/2011.de
29/04/2011.

11/08/2018 09:28
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CURRÍCULO DO CURSO
Curso:
Currículo:

103 - MEDICINA
20031

Habilitação: Medicina

INTERNATO MÉDICO - 09ª FASE
Disciplina

Tipo

H/A

Aulas

Equivalentes

Pré-Requisito

Conjunto

O internato em Saúde da Criança (9ª fase) será desenvolvido em 8 semanas no Hospital Universitário, Durante o período referente ao internato em Saúde da
Criança os alunos permanecerão integralmente na Divisão de Pediatria do Hospital Universitário (Serviço de Pediatria), sendo em tempo integral no período
matutino e vespertino. Os alunos também realizarão atividades de plantão na emergência pediátrica do Hospital Universitário, conforme escala, totalizando
horas de atividades relacionadas à Saúde da Criança. Na Divisão de Pediatria do Hospital Universitário serão realizadas atividades práticas e teóricas,
conforme escala (em grupos de 4 a 8 alunos), envolvendo os seguintes setores: emergência pediátrica, enfermaria, e ambulatório. As atividades teóricas
serão desenvolvidas com a realização de seminários e discussão de casos clínicos nas enfermarias durante o período matutino e vespertino. Nas quarta e
sextas-feiras, das 11h00min as 12h00min, haverá aula de revisão teórica e discussão de casos clínicos nas terças-feiras das 15h00min as 16h00minh para
todos os alunos na sala de aula da divisão de pediatria do Hospital Universitário, conforme escala geral da programação do internato. Nas terças, quartas e
quintas-feiras das 13h00min as 15h00minhs os alunos do estágio da enfermaria realizarão discussão e avaliação do DNPM, discussão clínica dos casos
internados e revisão e discussão de pacientes graves respectivamente. As atividades teóricas e práticas serão desenvolvidas no Hospital Universitário em 3
cenários da Divisão de Pediatria (Serviço de Pediatria) do Hospital Universitário. O aluno desenvolverá principalmente atividades relacionadas ao atendimento
da criança em pediatria geral, na emergência pediátrica, enfermaria e ambulatório. A dinâmica da realização das atividades nos dois hospitais está detalhada
na seqüência.

MED7027 Internato Médico I - Saúde da Criança

Ob

368

16

(MED7023
MED7024
MED7025
MED7026
MED7108)

eh
eh
eh
eh

Acompanhamento nas enfermarias e na emergência da Obstetrícia. Centro obstétrico acompanhamento de partos e intercorrências cirúrgicas. Supervisão em
Ultra-sonografia aplicada à obstetrícia e noções básicas em Medicina Fetal. Acompanhamentos dos atendimentos de obstetrícia, enfermarias de alto-risco.

MED7028 Internato Médico I - Saúde da Mulher

Ob

368

16

(MED7023
MED7024
MED7025
MED7026
MED7108)

eh
eh
eh
eh

Os estágios de internato nas Unidades Locais de Saúde visam proporcionar ensino e treinamento para os acadêmicos em todas as atividades médicas e não
médicas realizadas nesses serviços, que devem constituir o local principal de atenção médica à população no SUS. A formação médica deve habilitar o
profissional a realizar atividades de clínica geral (ou generalista) e o local por excelência onde esta ocorre é nas Unidades Locais de Saúde junto às Equipes
do Programa de Saúde da Família (PSF). Por isso, como você já conheceu e vivenciou as atividades de uma ULS, recomendamos que aproveite ao máximo
todas as atividades que possa aprender e executar. Lembramos que o Internato Médico é um momento de aprendizado em serviço, de treinamento
supervisionado da prática e frisamos que as ULS são o local por excelência da prática que você deve não só conhecer, mas executar e treinar, sedimentando
habilidades básicas do médico. Dividimos, em caráter didático e contábil, as atividades previstas para os acadêmicos realizarem nos estágios em três grupos:
atividades na comunidade, dentro da Unidade Local de Saúde e intra-consultório.

MED7029 Internato Médico I - Medicina de Família e
Comunidade 1

11/08/2018 09:28

Ob

368

16

(MED7023
MED7024
MED7025
MED7026
MED7108)
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CURRÍCULO DO CURSO
Curso:
Currículo:

103 - MEDICINA
20031

Habilitação: Medicina

INTERNATO MÉDICO - 10ª FASE
Disciplina

Tipo

H/A

Aulas

Equivalentes

Pré-Requisito

Conjunto

A proposta didático-pedagógica no Internato Médico é a do treinamento em serviço e do raciocínio baseado em casos. As atividades são abordadas, sempre
observando a imagem espelho referente às doenças mais prevalentes e as necessidades de saúde da população, utilizando recursos construtivistas de
aprendizagem. Há reuniões diárias para discussão de casos clínicos e condutas (2 vezes por semana, apresentação de casos pelos alunos, com discussão
por grupo de professores) e três vezes por semana, apresentados pelos professores. Nas atividades práticas, o grupo de alunos se divide em 4 estágios de
Clínica Médica, cada um com duração de 2 semanas: Medicina Interna, Gastroenterologia, Pneumologia e Infectologia.

MED7030 Internato Médico II - Saúde do Adulto Clínico

Ob

368

16

(MED7027 eh
MED7028 eh
MED7029)

Enfermaria de Cirurgia Geral do HU: - Casos cirúrgicos internados na enfermaria do HU. Evolução dos pacientes e acompanhamento de cirurgias. Cirurgia
Ambulatorial do HU: Realização sob supervisão de procedimentos cirúrgicos de baixa complexidade. RADIOLOGIA no HU: Realização dos exames
radiológicos simples e contrastados, Leitura de laudos radiológicos, Participação em exames ultrassonográficos. UTI - HGCR: Grupos de alunos, durante 2
semanas, conhecimento dos aparelhos de ventilação, conhecimento de procedimentos cirúrgicos - punção veia subclávia, traqueostomia, PVC, Swan-Ganz,
Manuseio de pacientes pós operatório, clínicos graves, queimados.

MED7031 Internato Médico II - Saúde do Adulto Cirúrgico

Ob

368

16

(MED7027 eh
MED7028 eh
MED7029)

Os estágios de internato nas Unidades Locais de Saúde visam proporcionar ensino e treinamento para os acadêmicos em todas as atividades médicas e não
médicas realizadas nesses serviços, que devem constituir o local principal de atenção médica à população no SUS. A formação médica deve habilitar o
profissional a realizar atividades de clínica geral (ou generalista) e o local por excelência onde esta ocorre é nas Unidades Locais de Saúde junto às Equipes
do Programa de Saúde da Família (PSF). Por isso, como você já conheceu e vivenciou as atividades de uma ULS, recomendamos que aproveite ao máximo
todas as atividades que possa aprender e executar. Lembramos que o Internato Médico é um momento de aprendizado em serviço, de treinamento
supervisionado da prática e frisamos que as ULS são o local por excelência da prática que você deve não só conhecer, mas executar e treinar, sedimentando
habilidades básicas do médico. Dividimos, em caráter didático e contábil, as atividades previstas para os acadêmicos realizarem nos estágios em três grupos:
atividades na comunidade, dentro da Unidade Local de Saúde e intra-consultório.

MED7032 Internato Médico II -Medicina de Família e
Comunidade 2

11/08/2018 09:28

Ob

368

16

(MED7027 eh
MED7028 eh
MED7029)
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CURRÍCULO DO CURSO
Curso:
Currículo:

103 - MEDICINA
20031

Habilitação: Medicina

INTERNATO MÉDICO - 11ª FASE
Disciplina

Tipo

H/A

Aulas

Equivalentes

Pré-Requisito

Conjunto

O internato em Saúde da Criança (11ª Fase) será desenvolvido em 8 semanas distribuídas no Hospital Universitário e Hospital Infantil Joana de Gusmão.
Durante o período referente ao internato em Saúde da Criança os alunos permanecerão 1/2 do período na Divisão de Pediatria do Hospital Universitário e 1/2
no Hospital Infantil Joana de Gusmão, sendo em tempo integral no período matutino e vespertino. Os alunos também realizarão atividades de plantão na
emergência pediátrica do Hospital Universitário, conforme escala. Na Divisão de Pediatria do Hospital Universitário serão realizadas atividades práticas e
teóricas, conforme escala anexa (em grupos de 2 alunos), envolvendo o setor de neonatologia. O grupo que estiver desenvolvendo suas atividades no
Hospital Infantil Joana de Gusmão será reagrupado e divido em duplas, realizando atividades práticas nos estágios de cirurgia pediátrica, gastroenterologia
pediátrica, infectologia e nutrologia pediátrica, conforme escala anexa. As atividades teóricas serão desenvolvidas com a realização de seminários e
discussão de casos clínicos nas enfermarias durante o período matutino.

MED7033 Internato Médico III - Saúde da Criança

Ob

368

16

MED7027

As atividades são desenvolvidas no Hospital Universitário com ênfase a atividades práticas em ambulatórios, enfermarias, centro obstétrico, admissão e
centro cirúrgico. Paralelamente desenvolve-se atividade teórica e didática com apresentação de simpósios, discussões de casos clínicos e revisões de aulas
teóricas, voltadas a assuntos da especialidade ginecologia, obstetrícia e mastologia.

MED7034 Internato Médico III - Saúde da Mulher

Ob

368

16

MED7028

Neste módulo o aluno pode escolher seu estágio dentre as diversas instituições de assistência e ensino cadastradas junto à UFSC.

MED7039 Internato Médico III - Estágio Eletivo

11/08/2018 09:28

Ob

368

16

(MED7030 eh
MED7031 eh
MED7032)
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CURRÍCULO DO CURSO
Curso:
Currículo:

103 - MEDICINA
20031

Habilitação: Medicina

INTERNATO MÉDICO - 12ª FASE
Disciplina

Tipo

H/A

Aulas

Equivalentes

Pré-Requisito

Conjunto

A proposta didático-pedagógica no Internato Médico é a do treinamento em serviço e do raciocínio baseado em casos. As atividades são abordadas, sempre
observando a imagem espelho referente às doenças mais prevalentes e as necessidades de saúde da população, utilizando recursos construtivistas de
aprendizagem. Há reuniões diárias para discussão de casos clínicos e condutas (2 vezes por semana, apresentação de casos pelos alunos, com discussão
por grupo de professores) e três vezes por semana, apresentados pelos professores. Nas atividades práticas, o grupo de alunos se divide em 4 estágios de
Clínica Médica, cada um com duração de 2 semanas. MED 7036: Dermatologia, Endocrinologia, Hematologia/Reumatologia, Terapia Intensiva. MED 7040:
Cardiologia/toxicologia, Neurologia, Psiquiatria e Emergência Clínica.

MED7036 Internato Médico IV - Saúde do Adulto Clínico

Ob

368

16

MED7030

O Internato Médico na 12ª fase visa direcionar o processo de aprendizagem às doenças que requerem tratamento hospitalar de nível secundário e terciário
nas especialidades cirúrgicas, obedecendo a um aumento de complexidade na área cirúrgica que iniciou na 10ª fase. Para tanto serão realizados estágios nas
especialidades de Urologia, Cirurgia Vascular, Proctologia, Cirurgia Plástica, Ortopedia, Anestesiologia, Oftalmologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço. Nestas
especialidades os internos são responsáveis por realizar anamnese, exame físico, evolução, realização dos exames, apresentação dos casos nas reuniões
dos serviços e sumário de alta dos pacientes internados. Acompanham o ambulatório e procedimentos diagnósticos e cirurgias realizadas. São enfatizadas as
doenças mais prevalentes de cada especialidade.

MED7037 Internato Médico IV - Saúde do Adulto Cirúrgico

Ob

368

16

MED7031

A proposta didático-pedagógica no Internato Médico é a do treinamento em serviço e do raciocínio baseado em casos. As atividades são abordadas, sempre
observando a imagem espelho referente às doenças mais prevalentes e as necessidades de saúde da população, utilizando recursos construtivistas de
aprendizagem. Há reuniões diárias para discussão de casos clínicos e condutas (2 vezes por semana, apresentação de casos pelos alunos, com discussão
por grupo de professores) e três vezes por semana, apresentados pelos professores. Nas atividades práticas, o grupo de alunos se divide em 4 estágios de
Clínica Médica, cada um com duração de 2 semanas. MED 7036: Dermatologia, Endocrinologia, Hematologia/Reumatologia, Terapia Intensiva. MED 7040:
Cardiologia/toxicologia, Neurologia, Psiquiatria e Emergência Clínica.

MED7040 Internato Médico IV - Saúde do Adulto Clinico 2

11/08/2018 09:28

Ob

368

16

MED7030

SeTIC - Superintendência de Governança Eletrônica e Tecnologia da Informação e Comunicação

Página: 12 de 18

CURRÍCULO DO CURSO
Curso:
Currículo:

103 - MEDICINA
20031

Habilitação: Medicina

Disciplinas Optativas
Disciplina
DPT5119

Tipo
A Arte dos que Curam Plenamente

Op

H/A

Aulas

18

1

Equivalentes

Pré-Requisito

Conjunto

Desmistificação de idéias recebidas relativamente às línguas de sinais. A língua de sinais enquanto língua utilizada pela comunidade surda brasileira.
Introdução à língua brasileira de sinais: usar a língua em contextos que exigem comunicação básica, como se apresentar, realizar perguntas, responder
perguntas e dar informações sobre alguns aspectos pessoais (nome, endereço, telefone). Conhecer aspectos culturais específicos da comunidade surda
brasileira.

LSB7904

Língua Brasileira de Sinais I (PCC 18horasaula)

Op

72

4

-Apropriação do espaço de sinalização. As questões gramaticais na localização espacial. Diferenciação do espaço topográfico dos pontos estabelecidos.
Contrastar pontos espaciais através da apontação e do uso de corpo. Descrição das pessoas e objetos usando Classificadores. Desenvolver estruturas
narrativas. Desenvolver habilidades de leitura de sinais soletrados lexicalizados e não-lexicalizados. Interação e aspectos sociais, história e política da
comunidade Surda. Interação em sinais em diferentes contextos cotidianos.

LSB7910

Língua Brasileira de Sinais II (PCC 18
horas-aula)

Op

72

4

MED7216 Geriatria

Op

36

2

MED7221 Teste de Progresso 2011.2

Op

18

1

MED7222 Teste de progresso 2012.2

Op

18

1

MED7223 Teste de progresso

Op

18

1

MED7224 Intercâmbio CLEV

Op

144

8

MED7225 Teste de Progresso 2014.2

Op

18

1

MED7226 Teste de Progresso 2015.2

Op

18

1

LSB7904

Vírus causadores de infecções: respiratórias, de pele e mucosas, exantemáticas, gênito-urinárias, sistema nervoso central, infecções oportunistas em
imunossuprimidos; vírus transmitidos por via transfusional, por água e alimentos, imunizações virais, diagnóstico e tratamento de infecções virais.

MIP9109

Virologia Médica

NFR7010 Biossegurança na Assistência em Saúde

Op

36

2

Op

36

2

NFR5125

O método epidemiológico. A pesquisa e a epidemiologia. Desenhos Básicos de Pesquisa em Saúde.

SPB5123 Metodologia da Pesquisa/TCC

11/08/2018 09:28

Op

36

2
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CURRÍCULO DO CURSO
Curso:
Currículo:

103 - MEDICINA
20031

Habilitação: Medicina

Disciplinas Optativas - Fase 02
Disciplina

Tipo

MED7209 Racionalidades Médicas no Contexto da
PNPIC

Op

H/A

Aulas

36

2

Equivalentes

Pré-Requisito

Conjunto

Pré-Requisito

Conjunto

Disciplinas Optativas - Fase 03
Disciplina

Tipo

H/A

Aulas

Equivalentes

Atividades teórico práticas relacionadas ao uso de plantas Medicinais e noções básicas de fitoterapia (definições, conceitos básicos, cuidados com a planta do
cultivo ao uso, aspectos toxicológicos e efeitos colaterais, usos em diferentes contextos terapêuticos, legislação e recomendações da OMS) para alunos do
curso de medicina a partir da 6a fase do curso.

SPB7010 Introdução ao Estudo das Plantas
Medicinais

Op

36

2

Disciplinas Optativas - Fase 04
Disciplina

Tipo

H/A

Aulas

MED7201 Acupuntura

Op

36

2

MED7206 Introdução a Medicina Tradicional Chinesa

Op

36

2

11/08/2018 09:28

Equivalentes

Pré-Requisito

Conjunto

MED7005
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CURRÍCULO DO CURSO
Curso:
Currículo:

103 - MEDICINA
20031

Habilitação: Medicina

Disciplinas Optativas - Fase 05
Disciplina

Tipo

H/A

Aulas

Equivalentes

Pré-Requisito

Conjunto

Estudo da reprodução humana. Anatomia do aparelho genital masculino e feminino. Sexualidade humana. Noções de atendimento às pacientes com
disfunções sexuais. Infertilidade. Planejamento familiar. Atendimento à paciente adolescente. Atendimento à paciente no climatério. Prevenção e tratamento
do câncer na mulher. Prevenção e tratamento das D.S.T.. Noções de atendimento pré-natal.

DTO5137 Atendimento Integral a Saúde da Mulher

Op

54

3

MED7008

MED7203 Antimicrobianos na Prática Médica

Op

36

2

MED7009

MED7213 Bioética Clínica

Op

36

2

(MED7007
MED7008
MED7009
MED7010
MED7104)

SPB5135 Saúde Mental e Atenção Psicossocial

Op

36

2

MED7009

eh
eh
eh
eh

Disciplinas Optativas - Fase 06
Disciplina

Tipo

H/A

Aulas

Equivalentes

Pré-Requisito

Conjunto

Origem da administração como ciência. As funções administrativas: planejamento, organização, coordenação, comando e controle.

CAD5103 Administração I

Op

72

4

MED7013

CAD5115 Administração Hospitalar

Op

54

3

MED7013

Situações de emergência concernentes a Anestesiologia: Obstrução respiratória e reanimação cardiorespiratória; Bases da anestesia regional e da anestesia
geral: Avaliação pré-anestésica, controle da ansiedade pré-operatória, administração de sangue e líquidos, bloqueios anestésicos do membro superior e
bloqueio sub-aracnoideo, controle da dor pós-operatória.27

CLC5701 Anestesiologia

Op

36

2

MED7013

CLM5126 Cardiologia II

Op

54

3

MED7013

CLM5153 Hematologia II

Op

54

3

MED7013

11/08/2018 09:28
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CURRÍCULO DO CURSO
Curso:
Currículo:

103 - MEDICINA
20031

Habilitação: Medicina

Disciplinas Optativas - Fase 07
Disciplina

Tipo

H/A

Aulas

Equivalentes

Pré-Requisito

Conjunto

Permitir aos alunos maior vivência prática, ministrando aulas em cães, com o fim específico de capacitar o profissional a atender melhor os pacientes em
localidades que não dispõem de grandes recursos.

CLC5123 Técnica Operatória II

Op

54

3

MED7017

Ministrar conhecimentos em maior profundidade a grupos de alunos que pretendem fixar-se em localidades sem especialistas. Permitir aos alunos maior
vivência prática apoiando a cirurgia geral no aprimoramento do manuseio cirúrgico.

CLC5133 Cirurgia Vascular II

Op

54

3

MED7017

CLC5502 Plantões em Clínica Cirúrgica

Op

72

4

MED7017

Propiciar aos acadêmicos contatos com a prática clínica nas emergências hospitalares.

CLM5312 Plantões em Clínica Médica

Op

72

4

MED7017

DPT5118

Op

72

4

MED7015

Op

72

4

MED7016

Plantões em Pediatria

DTO5111 Plantões em Clínica Ginecologia e
Obstetrícia

Técnicas de Inteligência Artificial aplicadas à resolução de problemas. Representação de conhecimento. Aprendizagem de máquina. Arquiteturas de sistemas
de Inteligência Artificial.

MED7204 Exame Clínico Racional

Op

36

2

MED7017

MED7207 Hepatites Virais

Op

72

4

(MED7015
MED7016
MED7017
MED7018
MED7106)

eh
eh
eh
eh

Reconhecimento e interpretação de fenômenos imunológicos envolvidos na etiopatogenia de doenças em geral, com ênfase especial à imunodeficiências,
doenças alérgias, autoimunes, neoplásicas e infecciosas, correlacionando com aspectos clínicos das referidas doenças. Entendimento e aplicação racional
desses fenômenos no auxílio ao diagnóstico, prognóstico e bases terapêuticas de patologia que cursam paralelamente com alterações imunológicas.

MIP5208

Imunopatologia

11/08/2018 09:28

Op

36

2

(MED7013 eh
MED7017)
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CURRÍCULO DO CURSO
Curso:
Currículo:

103 - MEDICINA
20031

Habilitação: Medicina

Disciplinas Optativas - Fase 08
Disciplina

Tipo

H/A

Aulas

Equivalentes

Pré-Requisito

Conjunto

Ministrar conhecimentos práticos e teóricos necessários a formação de um cirurgião geral. Dispensando os aspectos de ordem estética, dará ênfase a cirurgia
plástica recuperadora e atendimento aos queimados.

CLC5126 Cirurgia Plástica

Op

54

3

MED7021

Dar ao aluno maior vivência prática e aprimoramento, fixando seus conhecimentos básicos principalmente de traumatologia.

CLC5205 Traumatologia e Ortopedia II

Op

54

3

MED7021

Permitir aos alunos maior vivência prática aprimorando os conhecimentos necessários à formação de um médico generalista que pretenda fixar-se em
localidades sem especialistas.

CLC5305 Otorrinolaringologia e Endoscopia Peroral
II

Op

72

4

MED7021

Ministrar conhecimentos mais aprofundados a grupos de alunos que pretendem fixar-se em localidades sem especialistas. Permitir aos alunos maior vivência
prática na especialidade.

CLC5405 Oftalmologia II

Op

54

3

MED7021

Dar ao aluno maior vivência prática, aprimorando e fiando seus conhecimentos básicos necessários a formação de um cirurgião geral.

CLC5604 Urologia II

Op

54

3

MED7021

CLM5133 Reumatologia II

Op

54

3

MED7021

CLM5143 Nefrologia II

Op

54

3

MED7021

CLM7005 Suporte Avançado de Vida

Op

36

2

MED7021

MED7202 Radiologia - Imagenologia

Op

36

2

MED7021

Técnicas de Inteligência Artificial aplicadas à resolução de problemas. Representação de conhecimento. Aprendizagem de máquina. Arquiteturas de sistemas
de Inteligência Artificial.

MED7205 Epileptologia I

Op

36

2

MED7021

MED7208 Neuropsiquiatria Geriátrica Ambulatorial

Op

54

3

(MED7019
MED7020
MED7021
MED7022
MED7107)

eh
eh
eh
eh

MED7210 Semiotécnica do Exame Neurológico

Op

36

2

(MED7019
MED7020
MED7021
MED7022
MED7107)

eh
eh
eh
eh

MED7214 Reumatologia à Beira do leito

Op

36

2

(MED7019
MED7020
MED7021
MED7022
MED7107)

eh
eh
eh
eh

Generalidades sobre a medicina legal: conceitos, ramos da medicina legal e sua correlação com o direito. Introdução à medicina legal, documentos médicolegais, perícia e peritos. Estudo da antropologia forense, traumatologia forense, sexologia forense, psiquiatria forense, toxicologia forense, tanatologia e
infortunística. Confecção de laudos e realização de exames periciais.

PTL5319

Medicina Legal II

11/08/2018 09:28

Op

54

3

MED7013
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CURRÍCULO DO CURSO
Curso:
Currículo:

103 - MEDICINA
20031

Habilitação: Medicina

Disciplianas Optativas - Portaria nº088/PROGRAD/2013.
Disciplina

Tipo

MED7209 Racionalidades Médicas no Contexto da
PNPIC

Op

MED7211 Programa de Intercâmbio I

Op

H/A

Aulas

36

2

Equivalentes

Pré-Requisito

Conjunto

(*) A disciplina MED 7211 tem como pré-requisito o cumprimento do disposto na Resolução 007/CUn/99, de 30/03/1999.

MED7212 Programa de Intercâmbio II

Op

MED7211

(*) A disciplina MED 7212 tem como pré-requisito a matrícula em MED 7211 no semestre imediatamente anterior.

MED7215 Programa de Intercâmbio III

Op

(*) A disciplina MED 7212 tem como pré-requisito a matrícula em MED 7211 no semestre imediatamente anterior.

Atividades Complementares - Portaria nº 441/PROGRAD/2015
Disciplina

Tipo

H/A

Aulas

MED7400 Estudo Complementar

Op

MED7401 Vivência em Medicina 1

Op

90

5

MED7402 Vivência em Medicina 2

Op

144

8

Equivalentes

Pré-Requisito

Conjunto

Observações
OBS: Não será obrigaório o cumprimento de disciplinas optativas para efeito de integralização curricular.
As disciplinas MED7221, MED7222 e MED7223 serão validadas de acordo com normas estabelecidas pelo Colegiado do Curso,
mediante comprovação de participação no processo de avaliação. portaria nº283/prograd/2012 de 26/10/2012. Parágrafo Único - as
referidas disciplinas serão validadas de acordo com normas estabelecidas pelo colegiado do Curso, mediante comprovação no
processo de avaliação. Portaria nº171/PROGRAD/2014. CARGA HORÁRIA OBRIGATÓRIA até 8ª fase: 4788 horas-aula (3990
horas). Portaria nº 124/2015/PROGRAD/2015.
Legenda: Tipo: Ob=Disciplina Obrigatória; Op=Disciplina Optativa; Es=Estágio; Ex=Extracurso; H/A=Hora Aula Equivalente:
Disciplina equivalente; Conjunto: Disciplinas que devem ser cursadas em conjunto

11/08/2018 09:28
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