
 
 
 
 

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE MEDICINA DA  
FACULDADE DE SAÚDE SANTO AGOSTINHO DE VITÓRIA DA CONQUISTA 

  
 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christiane Oliveira Mendes 

DIRETORA GERAL 

 

ISABELA ARRUDA SOARES 

DIRETOR ACADÊMICO 

 

Geraldo Lino da Silva Júnior 

COORDENADOR DO CURSO DE MEDICINA 

 

PEDRO FONSECA DE VASCONCELOS 

COORDENADOR ADJUNTO DO CURSO DE MEDICINA 

 

Milly Dias Brito 
SECRETÁRIA ACADÊMICA 

PROJETO PEDAGÓGICO DO 

CURSO - PPC MEDICINA 

FACULDADE DE SAÚDE SANTO AGOSTINHO 

DE VITÓRIA DA CONQUISTA 



 
 
 
 

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE MEDICINA DA  
FACULDADE DE SAÚDE SANTO AGOSTINHO DE VITÓRIA DA CONQUISTA 

  
 

 

2 

Sumário 

1. CONTEXTUALIZAÇÃO INSTITUCIONAL .....................................................................................................5 

1.1. Mantenedora ...................................................................................................................................................5 

1.2. Mantida ............................................................................................................................................................6 

1.3. Breve Histórico da Mantenedora e da Mantida .........................................................................................7 

2. CONTEXTUALIZAÇÃO REGIONAL ............................................................................................................10 

2.1. O Estado da Bahia .......................................................................................................................................10 

2.2. O município de Vitória da Conquista.........................................................................................................10 

2.1.1. Instituições de Ensino Superior em Vitória da Conquista ...................................................................25 

2.2.1. Dados de saúde de Vitória da Conquista .............................................................................................25 

3. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA ..............................................................................................75 

3.1. Contexto Educacional .................................................................................................................................75 

3.2. Políticas Institucionais no âmbito do curso ..............................................................................................80 

3.2.1. Política de Ensino .....................................................................................................................................81 

3.2.2. Política de Pesquisa .................................................................................................................................86 

3.2.3. Política de Extensão .................................................................................................................................88 

3.3. Dados do Curso ...........................................................................................................................................90 

3.3.1. Número de vagas .....................................................................................................................................90 

3.4. Objetivos do Curso ......................................................................................................................................91 

3.4.1. Objetivo Geral ...........................................................................................................................................91 

3.4.2. Objetivos Específicos ...............................................................................................................................91 

3.5. Perfil Profissional do Egresso, Competências e Habilidades ...............................................................92 

3.6. Estrutura Curricular ................................................................................................................................... 101 

3.6.1. Organização da Estrutura e Semana Padrão ................................................................................... 104 

3.7. Conteúdos Curriculares ........................................................................................................................... 111 

3.8. Matriz Curricular ........................................................................................................................................ 116 

3.9. Ementário e Bibliografia ........................................................................................................................... 118 

3.10. Metodologia do Processo Ensino-aprendizagem .............................................................................. 163 

4. ATIVIDADES NO ÂMBITO CURSO DE MEDICINA ............................................................................... 173 

4.1. Estágio Curricular Supervisionado ......................................................................................................... 173 

4.2. Atividades Complementares ................................................................................................................... 176 

4.3. Trabalho de Conclusão de Curso ........................................................................................................... 178 

4.4. Extensão .................................................................................................................................................... 179 

4.5. Pesquisa ..................................................................................................................................................... 180 

4.6. Monitoria ..................................................................................................................................................... 180 

4.7. Ligas Acadêmicas ..................................................................................................................................... 181 

4.8. Integração do curso com o sistema local e regional de saúde/SUS ................................................. 182 

4.9. Atividades Práticas de Ensino................................................................................................................. 182 

4.10. Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC’s) no processo ensino-aprendizagem ........... 186 

5. APOIO AO DISCENTE DO CURSO DE MEDICINA .............................................................................. 190 

5.1. Programa de Apoio Financeiro ............................................................................................................... 190 

5.1.1 Apoio a Eventos Acadêmicos ........................................................................................................ 191 

5.1.2 Bolsas e Auxílios ............................................................................................................................. 191 

5.2. Estímulo à Permanência do Aluno ......................................................................................................... 191 

5.2.1. Programa de Monitoria ................................................................................................................... 192 

5.2.2. Programa de Nivelamento Acadêmico – PNA .................................................................................. 192 
5.2.3 Coordenação Pedagógica / Núcleo de Apoio Pedagógico, Psicológico e de Acessibilidade 

Santo Agostinho (NAPPSA) ............................................................................................................................ 192 

5.3. Ouvidoria .................................................................................................................................................... 195 



 
 
 
 

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE MEDICINA DA  
FACULDADE DE SAÚDE SANTO AGOSTINHO DE VITÓRIA DA CONQUISTA 

  
 

 

3 

5.4. Incentivo Participação/Realização de Eventos e Produção ............................................................... 196 

5.5. Acompanhamento dos Egressos ............................................................................................................ 198 

5.6. Mobilidade Acadêmica ............................................................................................................................. 199 

6. AVALIAÇÕES NO CURSO DE MEDICINA .............................................................................................. 203 

6.1. Ações decorrentes dos processos de avaliação interna e externas do curso de Medicina .......... 203 

6.2. Procedimentos de avaliação dos processos de ensino-aprendizagem ............................................ 204 

6.2.1. Avaliação do Rendimento do Aluno .................................................................................................... 205 

7. CORPO DOCENTE ..................................................................................................................................... 209 

7.1. Núcleo Docente Estruturante (NDE) ...................................................................................................... 209 

7.2. Coordenador do Curso ............................................................................................................................. 210 

7.3. Corpo Docente do Curso ......................................................................................................................... 212 

7.4. Colegiado do Curso .................................................................................................................................. 217 

8. INFRAESTRUTURA .................................................................................................................................... 219 

8.1. Infraestrutura Física Geral ....................................................................................................................... 219 

8.1.1 Infraestrutura Física................................................................................................................................ 219 

8.2 Biblioteca ..................................................................................................................................................... 221 

8.2.1. Acervo Bibliográfico ............................................................................................................................... 222 

8.2.2. Biblioteca Digital .................................................................................................................................... 223 

8.2.3. Cronograma de Expansão do Acervo ................................................................................................ 223 

8.2.4. Pessoal Técnico-Administrativo da Biblioteca................................................................................... 224 

8.3. Ambulatório Acadêmico ........................................................................................................................... 225 

8.4. Gabinetes de trabalho para professores TI .......................................................................................... 226 

8.5. Espaço de trabalho para coordenação e serviços acadêmicos ........................................................ 226 

8.6. Sala de professores .................................................................................................................................. 227 

8.7. Salas de Aula ............................................................................................................................................. 227 

8.8. Acesso dos alunos aos equipamentos de informática ........................................................................ 228 

8.9. Bibliografia Básica .................................................................................................................................... 228 

8.10. Bibliografia Complementar .................................................................................................................... 229 

8.11. Periódicos Especializados ..................................................................................................................... 229 

8.12. Laboratórios ............................................................................................................................................. 229 

8.12.1. Laboratórios de ensino para a área da saúde ................................................................................ 229 

8.12.2. Laboratórios de habilidades ............................................................................................................... 232 

8.13. Unidades Hospitalares e Complexo Assistencial conveniado ......................................................... 233 

8.14. Biotério ..................................................................................................................................................... 234 

9. ANEXOS ........................................................................................................................................................ 235 

9.1. Regulamento das Atividades Complementares ................................................................................... 235 

9.2. Matriz curricular ......................................................................................................................................... 243 

9.3. Regimento do Internato Médico .............................................................................................................. 245 

10 APENDICES....................................................................................................................................261 

10.1 APENDICE A................................................................................................................................262 

10.2 APENDICE B................................................................................................................................276 

10.3 APENDICE C...............................................................................................................................281 

10.4 APENDICE D...............................................................................................................................285 

10.5 APENDICE E...............................................................................................................................289 

10.6 APENDICE F................................................................................................................................292 

10.7  APENDICE G..............................................................................................................................295 

10.8 APENDICE H...............................................................................................................................300 



 
 
 
 

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE MEDICINA DA  
FACULDADE DE SAÚDE SANTO AGOSTINHO DE VITÓRIA DA CONQUISTA 

  
 

 

4 

10.9  APENDICE I..............................................................................................................................307. 

10.10 APENDICE J.............................................................................................................................318 

10.11 APENDICE K.............................................................................................................................323 

10.12 APENDICE L.............................................................................................................................329 

10.13 APENDICE M 

10.14 APENDICE N 

 

  



 
 
 
 

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE MEDICINA DA  
FACULDADE DE SAÚDE SANTO AGOSTINHO DE VITÓRIA DA CONQUISTA 

  
 

 

5 

1. CONTEXTUALIZAÇÃO INSTITUCIONAL 

1.1. Mantenedora 

A Faculdade de Saúde Santo Agostinho de Vitória da Conquista (FASA) é 

mantida pelo Instituto Educacional Santo Agostinho (IESA) é entidade de direito 

privado, com fins lucrativos, sede e foro em Montes Claros, Estado de Minas Gerais, 

com contrato social registrado no Serviço de Registro de Títulos e Documentos e das 

Pessoas Jurídicas de Montes Claros/MG, sob o n.º 5.562-00, Livro A-8, folhas 136, 

em 13 de março de 2000, e sede na Av. Osmane Barbosa, 937, JK, na cidade de 

Montes Claros, Estado de Minas Gerais, CEP 39.404-006. 

O IESA e suas mantidas têm marcado sua trajetória buscando sempre a 

excelência do ensino, ampliando cada vez mais suas atividades nas áreas de 

graduação, pós-graduação e extensão, e realizando um trabalho de qualidade que já 

se faz notar pela sua aceitação na comunidade acadêmica em Montes Claros/MG.  

A FASA, mantida pelo Instituto Educacional Santo Agostinho, em Montes 

Claros/MG, possui oferta total de dezesseis nas áreas de Ciências da Saúde, Ciências 

Exatas e Tecnológicas, Ciências Sociais Aplicadas e Ciências Jurídicas. No município 

de Sete Lagoas/MG, oferta cursos nas áreas de Ciências Jurídicas, Ciências Exatas 

e Tecnológicas e Ciências da Saúde.  

Em continuidade ao processo de expansão, credenciou-se também a 

Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista (FASAVIC), no município de 

Vitória da Conquista (Bahia), onde, são oferecidos cursos na área de Arquitetura e 

Urbanismo, Direito e Engenharia Civil e a Faculdade de Saúde Santo Agostinho de 

Vitória da Conquista, com o curso de Medicina. 

O Instituto Educacional Santo Agostinho vem demonstrando eficiência na área 

da saúde através da Faculdade de Saúde Santo Agostinho de Vitória da Conquista - 

FASA, credenciada em 2014 com o curso de Medicina que é referência na região, 

atuando ativamente desde 2015, comprometida com o ensino de qualidade.  

O IESA possui um Complexo Educacional que, além de articular o ensino, a 

iniciação à pesquisa e a extensão nas áreas básicas da produção do conhecimento e 

da educação, consolida uma infraestrutura para atender às exigências dos órgãos 

oficiais e às necessidades dos cursos oferecidos. 
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1.2. Mantida 

 A Faculdade de Saúde Santo Agostinho de Vitória da Conquista - BA (FASA) 

foi credenciada pelo Ministério da Educação – MEC, pela Portaria nº 1.023, de 05 de 

dezembro de 2014, publicada no D.O.U. em 08 de dezembro de 2014, fica situada na 

Avenida Ivo Freire Aguiar, sem número, bairro Candeias, CEP 45028-095, município 

de Vitória da Conquista, e faz parte do complexo escolar mantido pelo Instituto 

Educacional Santo Agostinho - IESA, criado em 2002, que tem como mantidas: 

 

 Faculdade de Saúde Santo Agostinho de Vitória da Conquista– FASA. 

 Faculdade Santo Agostinho de Sete Lagoas – FASASETE. 

 Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista – FASAVIC 

 Faculdade de Saúde Santo Agostinho de Vitória da Conquista – FASA 

 Faculdade de Saúde Santo Agostinho de Itabuna – FASAI 

 

Para continuar atingindo seus objetivos e firmar-se como instituição de ensino 

superior referência, têm sido implementadas novas propostas educativas, não só pela 

presença das diversas áreas do conhecimento, mas também por novas diretrizes de 

ação, novo espaço de discussão e elaboração intelectual, de tal forma que toda a 

equipe da instituição está envolvida com o objetivo de fazer da Instituição um centro 

de excelência do ensino, um "ethos" institucional alimentado pela implantação de 

projetos de pesquisa, pelo incentivo à produção e divulgação intelectual e pelas 

atividades de extensão, bem como pela qualidade de sua infraestrutura. 

Essa realidade institucional está caracterizada não apenas pela abrangência 

do saber e pela geração de condições efetivas de indissociabilidade entre ensino, 

iniciação à pesquisa e extensão, mas também pelo compromisso com um projeto 

pedagógico qualitativo e com o processo de desenvolvimento cultural e científico da 

comunidade a que servirá, constituindo-se em centro irradiador da cultura e do saber, 

representados pela utilização de tecnologias educacionais para o nível superior, sendo 

uma conquista resultante de uma trajetória de compromisso com a qualidade, trabalho 

constante, pesquisas de satisfação, dentre outros meios que guiam essa renomada 

Instituição para uma educação que propicia formação diferenciada e oportunidades 

de inserção no mercado profissional. Qualidade, inovação e seriedade, aliadas a 



 
 
 
 

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE MEDICINA DA  
FACULDADE DE SAÚDE SANTO AGOSTINHO DE VITÓRIA DA CONQUISTA 

  
 

 

7 

ambientes acolhedores e professores comprometidos com a formação profissional são 

os alicerces da FASAI. 

1.3. Breve Histórico da Mantenedora e da Mantida 

A necessidade social advinda da grande demanda, identificada através de 

fontes secundárias (órgãos oficiais), de egressos do Ensino Médio do Norte de Minas 

Gerais, Vale do Jequitinhonha, Vale do Mucuri, Sul e Sudoeste da Bahia, que tinham 

oportunidades restritas de ingressar em um curso superior, levou um grupo de 

Professores, com ampla experiência em Ensino Superior, a propor a construção de 

um novo tempo para esse nível de ensino, surgindo, desta parceria, o Instituto 

Educacional Santo Agostinho e suas mantidas. 

A Faculdade de Saúde Santo Agostinho de Vitória da Conquista é um 

estabelecimento de ensino superior, mantido pelo Instituto Educacional Santo 

Agostinho Ltda. Possui área de atuação na região Sudoeste da Bahia, de onde recebe 

a maior parte do seu corpo de Acadêmicos.  

A Missão, Visão e Valores da FASA representam sua identidade 

institucional, facilitando e promovendo esforços humanos, materiais e financeiros que 

darão suporte na conduta e caminhada da Instituição em direção ao cumprimento do 

seu PDI, servindo de guia para os comportamentos, atitudes e decisões dos gestores 

e colaboradores que, no exercício de suas funções, buscam atingir os objetivos 

propostos pela missão em direção à visão, tendo como referência os valores 

institucionais. 

Tem por missão institucional propiciar o ensino, a iniciação à pesquisa e a 

extensão de qualidade, através de uma sólida formação humanística, ética, 

interdisciplinar e prática, formando indivíduos comprometidos com o desenvolvimento 

econômico, político, social e cultural da sociedade em que estão inseridos.  

A missão define a razão de ser da Instituição e reflete os motivos pelos 

quais a FASA foi criada e permeará o dia a dia de todas as atividades da Instituição, 

comprometendo-se assim com os princípios éticos de formação humanística, justiça 

social, formação cidadã, prestação de serviços públicos de qualidade, cumprindo a 

Constituição Federal e as leis que regem o país, procurando edificar uma sociedade 

justa e igualitária. 

Tem como visão constituir-se em núcleo educacional, tecnológico, 

científico, artístico e cultural capaz de ser uma referência para a construção de práticas 
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inovadoras voltadas à excelência do fazer pedagógico e ao processo de 

desenvolvimento em suas diversas instâncias e formas de manifestações. 

A FASA, em consonância com os objetivos estabelecidos no seu 

Regimento Geral e Projeto Político Pedagógico dos Cursos, assume o compromisso 

de produzir, sistematizar e socializar conhecimentos, através de programas de ensino, 

iniciação à pesquisa, extensão e de serviços, em especial, através da formação de 

profissionais capazes de interagir de maneira reflexiva, criativa, propositiva, política, 

técnica e socialmente preparados para o mundo do trabalho e a prática social. Assim, 

assegurará um ensino de qualidade com sólidas bases científicas, interdisciplinares e 

uma visão atualizada do mundo. 

Os valores são o conjunto de crenças e princípios que orientam as 

atividades institucionais. São padrões de conduta da Instituição que influenciam no 

comportamento geral dos seus profissionais.  

Os valores definidos pelas instituições de ensino mantidas do Instituto 

Educacional Santo Agostinho são: 

• Responsabilidade, compromisso social, transparência e ética; 

• Respeito à diversidade, pensamento crítico e relacionamento com a 

comunidade acadêmica; 

• Aprendizado técnico, acadêmico e profissional, mantendo uma visão 

humanística; 

• Interação da equipe de trabalho; e 

• Participação ativa do indivíduo no processo de crescimento. 

A instituição visa à formação de cidadãos conscientes do seu papel social, 

especialmente no contexto regional, aptos para enfrentarem os novos desafios 

surgidos da necessidade de capacitação para o desenvolvimento pessoal e 

profissional. Possui infraestrutura necessária para proporcionar o melhor 

aperfeiçoamento de suas atividades educacionais, sendo o seu corpo docente 

integrado por profissionais altamente qualificados. A instituição oportunizará a 

formação de egressos preparados e competitivos para a inserção no mercado de 

trabalho, nos níveis regional, nacional e internacional.  

A Faculdade de Saúde Santo Agostinho de Vitória da Conquista estimula o 

conhecimento dos problemas do mundo atual, em particular os regionais e os 

nacionais, prestando serviços especializados à comunidade, estabelecendo assim 

uma relação de reciprocidade. 
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Com o propósito de compartilhar, confrontar e aprimorar os conhecimentos 

adquiridos na academia, resultantes das atividades desenvolvidas no âmbito do 

ensino, da iniciação científica e da criação cultural, o IESA também promove a 

extensão voltada à integração com a população. Ao envolver o estudante com a 

realidade social que o circunda, é oportunizada a reflexão crítica sobre o contexto em 

que está inserto, estimulando-o a desenvolver soluções para o avanço social, 

econômico, cultural e político. 

O Instituto Educacional Santo Agostinho tem atuado em consonância com 

uma visão contextualizada do ser humano e do mundo, sintonizada com uma 

sociedade em constante transformação, defendendo uma formação global, crítica e 

reflexiva, promovendo a construção de conhecimentos, o exercício da cidadania, a 

participação coletiva e a valorização de princípios norteadores de tolerância na 

convivência social. Pauta-se por princípios éticos que visam à dignidade humana, à 

justiça social, à responsabilidade, ao diálogo e à tolerância social.  
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2. CONTEXTUALIZAÇÃO REGIONAL 

2.1. O Estado da Bahia 

A Bahia é um Estado brasileiro localizado na Região Nordeste, sua capital 

é a cidade de Salvador. Segundo o censo do IBGE de 2010, somente na capital vivem 

cerca de 2.675.656 habitantes, com estimativa de 2.953.986 habitantes em 2017 

(IBGE, 2017). O Estado da Bahia possui uma área de 564.732,45 km², abrigando 417 

municípios. O estado totaliza 14.016.906 habitantes, com estimativa de 15.344.447 

habitantes em 2017 (IBGE, 2017). 

 

2.2. O município de Vitória da Conquista 

O município de Vitória da Conquista localizado a 510 km da capital do 

Estado é o terceiro maior município da Bahia. Possui uma área física de 3.705,838 

km². Faz limite, ao norte com os municípios de Anagé e Planalto, ao sul com 

Encruzilhada e Cândido Sales, a leste com Itambé e Barra do Choça e a oeste Anagé 

e Belo Campo. A população de acordo estimativa do   IBGE em 2017 é de 348.718 

habitantes. 

O município localiza-se em um entroncamento rodoviário importante para o 

escoamento da produção entre as regiões sudeste e nordeste do país. Apresenta forte 

crescimento demográfico e econômico, destacando-se entre os municípios do estado 

da Bahia. 

Vitória da Conquista, o terceiro maior município da Bahia, é um polo 

comercial importante. Seu produto interno bruto (PIB) per capta em 2014 foi de R$15. 

843, 31, ocupando a 38ª posição no Estado dentre as 417 cidades (IBGE, 2017). 

A partir da década de 70, os incentivos à ampliação da cafeicultura geraram 

a implantação de uma produção agrícola comercial no município. Em paralelo, um 

polo industrial começou a se formar com a criação do Centro Industrial dos Imborés. 

A partir dos anos 90, os setores de cerâmica, mármore, óleo vegetal, produtos de 

limpeza e estofados entram em expansão. 
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Atualmente, o setor terciário de comércio e serviços é o que mais cresce, 

fortemente influenciado pelo fomento público de serviços de saúde e educação. É 

também o setor mais dinâmico da economia municipal e o que mais tem gerado novos 

empregos. Vitória da Conquista é o principal centro regional na prestação de serviços 

na área de saúde e educação. 

Atestando o seu crescimento nas últimas duas décadas, o índice de 

desenvolvimento humano (IDH) de Vitória da Conquista saltou do 30º lugar na Bahia 

em 1991 (0,409) para 18º em 2000 (0,538) e 16º em 2010 (0,678 (IBGE, 2017). 

Trata-se de um dos municípios mais importantes do Estado da Bahia, tanto 

em termos populacionais como pela sua importância econômica. Devido a sua 

localização à margem da BR-116, a Rio - Bahia transformou-se em importante 

entroncamento rodoviário, pois concentra todo o tráfego pesado entre o Sul e o 

Nordeste do País, além de agregar o recente tráfego proveniente da região Oeste, 

pela rodovia BR-030 e BR-407, que liga a região Leste ao Centro-Oeste, passando 

por municípios de produção agrícola e mineral significativas, como Brumado, Caetité, 

Bom Jesus da Lapa, chegando até Brasília. 

Desenvolvimento de Vitória da Conquista 

 
Desenvolvimento Social 

A forma mais amplamente divulgada de medir o desenvolvimento social de 

uma região é o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). Este valor é composto de 

índices representativos dos padrões educacionais, longevidade e de renda. Desde 

que foi criado, até 2009, a metodologia de cálculo do IDH foi a mesma. No Brasil, o 

Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA), em associação com o Programa 

das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) já produziram relatórios variados 

de medição do IDH para os municípios e estados brasileiros (IDH-M).  

Para o Município de Vitória da Conquista, os dados mais antigos que se 

conseguiu encontrar são do ano 2000 e, deste modo, para avaliar o grau de 

desenvolvimento humano de Vitória da Conquista em relação ao Brasil e às suas 

vizinhanças, optou-se por utilizar somente dados de 2000. Uma ressalva importante é 

que todas as interpretações devem ser aplicadas apenas de modo comparativo, pois 
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nessa última década o Brasil e praticamente todas as suas regiões têm experimentado 

uma melhora significativa nos índices de desenvolvimento humano. 

 

Índice de Desenvolvimento Humano - IDH 

IDH ou IDH-M Brasil Bahia 
Vitória da 

Conquista 

Educação 0,85 0,555 0,581 

Longevidade 0,73 0,783 0,788 

Renda 0,72 0,663 0,681 

Geral 0,77 0,667 0,683 

 
Tabela I - IDHs conforme valores de 2010 para o Brasil e a cidade de Vitória da 
Conquista, calculados pela metodologia antiga. 

 

O IDH-M de Vitória da Conquista era inferior ao do país e encontrava-se 

aproximadamente no meio do ranking nacional, mas esta condição é ilusória e não 

considera a dimensão populacional, ou seja, Vitória da Conquista era a 77ª cidade 

mais populosa do país e nesse sentido deve ser comparada com cidades de mesmo 

porte. Em 2000, existiam 224 grandes cidades com mais de 100.000 habitantes no 

país, e os índices sociais de Vitória da Conquista serão comparados somente com 

estas cidades, então: 

O IDH-M de Vitória da Conquista ocupava a posição 206 entre as grandes 

cidades, ou seja, estava entre as 8% piores e quando se considera o número de 

pessoas que vivem nessas grandes cidades conclui-se que havia cerca de 84 milhões 

de pessoas vivendo em outras cidades grandes em condições melhores que as de 

Vitória da Conquista, ou seja, 97% dos habitantes de grandes cidades brasileiras 

desfrutam de desenvolvimento humano melhor que o de Vitória da Conquista. 

A Renda Média dos cidadãos de Vitória da Conquista está entre as 34% 

melhores do país, mas novamente, isto não parece tão bom quando se compara a 

cidade com outras de grande porte como ela mesma é. 81% das cidades Grandes do 

país possuem rendas médias melhores e 91% dos habitantes dessas cidades grandes 

conseguem auferir rendas melhores que a dos conquistenses. 

Os padrões de educação indicam novamente o mesmo fenômeno, ou seja, 

Vitória da Conquista se dá relativamente bem quando comparada à média brasileira, 

e fica entre os 21% melhores, mas quando se restringe a comparação somente com 
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os municípios de grande porte, Vitória da Conquista apresenta índices educacionais 

piores que 94% das cidades grandes e sua população é menos educada que a de 

97% das populações das outras cidades grandes. 

No aspecto de longevidade, a situação de Vitória da Conquista é tão ruim 

quanto nos demais aspectos. De fato, 96% das grandes cidades brasileiras e 98% das 

populações dessas mesmas grandes cidades apresentavam-se mais longevas que a 

população de Vitória da Conquista. Trata-se de uma das cidades com os piores 

problemas de mortalidade precoce dentre as grandes cidades brasileiras. De fato, a 

situação da mortalidade em Vitória da Conquista é tão grave, que mesmo comparada 

com cidades muito menores, sua condição no ranking ainda é ruim. Isso significa que 

Vitória da Conquista possui longevidade pior que a de 73% dos municípios brasileiros 

e sua população morre mais cedo que a de 87% dos brasileiros e isso, mesmo quando 

se compara sua situação com municípios pequenos. Ainda existem outras 10 grandes 

cidades no Brasil, com longevidades piores que a de Vitória da Conquista, dentre 

essas, três estão no próprio estado da Bahia e todas as demais fazem parte do 

nordeste brasileiro.  

Considerando que o IDH e seus sub-índices são importantes ferramentas 

para se medir o desenvolvimento social de uma região, ainda é importante destacar a 

desigualdade entre seus habitantes, ou seja, normalmente os fenômenos de penúria 

social estão associados aos processos de concentração de renda e poder e o 

Coeficiente de GINI é a ferramenta de avaliação de desigualdade de renda mais 

aplicada no mundo. Este coeficiente varia entre 0 e 100, onde 0 é a completa 

igualdade de renda e 100 é a completa desigualdade (1 pessoa é dona de toda a 

renda e os demais não possuem nada) quanto mais próximo de 100, mais acentuada 

a desigualdade.  

No mundo, a Dinamarca apresenta o melhor padrão de distribuição de 

renda do mundo com coeficiente igual a 0,247, seguido pelo Japão com GINI = 0,249. 

O Brasil, que figura entre os países cuja distribuição de renda é considerada injusta 

está entre os 10% dos países mais desiguais do mundo, com coeficiente de GINI de 

57,0 medido em 2007.  

No Brasil, o IBGE mediu o Coeficiente de GINI dos estados em 1991 

estimando que a Bahia possuísse índice de 0,49 e que figurava próximo aos demais 

estados brasileiros. De fato, o Brasil apresentou resultados igualmente ruins para a 

maioria dos estados, cujos coeficientes de GINI variaram entre 0,60 e 0,63. Apenas 
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Santa Catarina, Amapá e São Paulo apresentaram resultados levemente melhores, 

mas mesmo assim não conseguiram atingir coeficientes inferiores a 0,57 (péssimos 

em relação aos padrões internacionais). 

O Município de Vitória da Conquista em 2010 tinha coeficiente de GINI igual 

a 0,559 (bom em relação ao resto do país). Contudo, é inapropriado comparar 

municípios com países em relação aos padrões de desigualdade, deste modo é 

preciso comparar Vitória da Conquista com outros municípios brasileiros e como não 

foi possível encontrar um conjunto extenso de medidas do Coeficiente de GINI para 

as cidades brasileiras, usou-se o índice em que o Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada – IPEA, divulgou medidas feitas em 1991 dos índices L de Theil. Esse índice 

mede exatamente a mesma grandeza e também varia entre 0 e 1 sendo que 0 é ótimo 

e 1 é ruim. Normalmente as escalas dos coeficientes de Gini e Theil apresentam 

algumas diferenças, mas os ranqueamentos das duas escalas são muito parecidos.  

Vitória da Conquista apresenta índice de Theil igual 0,71 e este valor a 

coloca nos 7% das cidades do país com as piores distribuições de renda. Quando a 

comparamos com 210 maiores cidades dos país (mais de 100.000 habitantes), 

observamos que a distribuição de renda de Vitória da Conquista está entre as 4% 

piores. 

 

Desenvolvimento Urbano 

Vitória da Conquista é uma cidade eminentemente urbana. Cerca de 90% 

da população vive no perímetro urbano, distribuídos em cerca de 85.000 domicílios, 

dos quais 10% permaneciam vagos durante a realização do censo de 2010. A média 

de ocupação dos domicílios ocupados é de 3,6 pessoas por domicilio. 

O grau de verticalização da cidade é pequeno e cerca de 92% dos 

domicílios são casas isoladas, 0,5% são casas de vila ou condomínios, 7% são 

apartamentos e apenas 0,2% são cortiços ou outras formas precárias de moradia.  

Quanto à condição de ocupação, trata-se de uma cidade formada 

basicamente por casas próprias (76%) com pequena participação de domicílio 

alugados (17%), um número bastante reduzido de moradias cedidas (6%) e 

praticamente não existem domicílios acortiçados.  

Quanto à infraestrutura urbana, trata-se de uma cidade bem servida de 

eletricidade (100%), água (87%), a coleta de lixo (89%) e a rede de esgotos públicos 

(85%), que atendem adequadamente à maior parte da população. 
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A rede de ensino conta com 103 pré-escolas fundamentais (municipais e 

algumas privadas), 242 escolas de ensino fundamental (principalmente municipais, 

mas também algumas estaduais e privadas), 34 escolas de ensino médio 

(principalmente estaduais e privadas). 

O ensino superior conta com instituições privadas, estadual e federal. 

Essas instituições públicas contam com variados cursos e ênfase nas ciências 

agrárias, mas na área de saúde humana existe um bacharelado em ciências biológicas 

e o curso de medicina. Dentre as faculdades privadas, existe uma variedade de cursos 

da área de saúde. O único curso de medicina em Faculdade particular na região é o 

da FASA. Atualmente, o serviço do transporte coletivo por ônibus está sendo operado 

por duas empresas, selecionadas mediante processo licitatório. A rede foi 

reestruturada, sendo hoje composta por: 

 31 linhas radiais. 

 14 linhas diametrais. 

 05 linhas perimetral. 

 Com relação à estrutura física de maior relevância, são os seguintes os seus 

elementos: 

 O Terminal Lauro de Freitas, no Centro. 

 Os mini terminais de bairro: Vilas Serranas, URBIS VI, INOCOOP II, UESB 

e Hospital de Base. 

A frota de ônibus é adaptada para o uso de pessoas portadoras de 

deficiência física, com roteiros e horários discutidos e aprovados pelos usuários. 

A frota de veículos é relativamente pequena em relação ao tamanho da 

população. São cerca de 126.155 veículos, sendo que 32% são de motos e motonetas 

enquanto 56% são de automóveis e utilitários. Isso resulta numa fração de 1 

automóvel para cada seis habitantes e 1 moto para cada nove habitantes. 

A infraestrutura hospitalar conta com 3 hospitais dia, 8 hospitais 

especializados e 6 hospitais gerais e dispõe de cerca de 900 profissionais da saúde 

entre médicos de diversas especialidades, posteriormente voltaremos a tratar desse 

assunto. 

O crescimento populacional associado à pobreza, à falta de saneamento 

básico e ao déficit de equipamentos comunitários e, ainda, à especulação imobiliária, 

acabaram trazendo para Vitória da Conquista todos os problemas típicos dos grandes 
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centros urbanos brasileiros. Dentre os quais ganha destaque a questão da habitação, 

caracterizada pela precariedade da moradia de grande parte da população. 

Em 2000, Vitória da Conquista apresenta um déficit habitacional estimado 

em 10 mil unidades, segundo dados do PMHP e, por outro lado, informações do Censo 

2000 são indicativas do déficit qualitativo: 

 35% de vias pavimentadas. 

 80% de ruas com iluminação pública. 

 79.287 domicílios sem abastecimento de água (98771 pessoas). 

 31.030 domicílios sem esgotamento sanitário. 

 14.670 domicílios sem coleta de lixo adequada. 

Em síntese, são 19.783 domicílios, com infraestrutura inadequada, 

carência de serviços e adensamento excessivo, correspondendo a 39,3% do total de 

domicílios urbanos. 

Complementam o quadro da problemática habitacional em Vitória da 

Conquista além das ocupações 6 em áreas inadequadas, formas encontradas pela 

população pobre para resolver a sua moradia, a especulação imobiliária que 

proporciona loteamentos clandestinos ou irregulares, sem a infraestrutura adequada, 

em periferias totalmente desassistidas, cria vazios e deseconomias urbanas. 

Na situação de empobrecimento do Município, grande parte da população 

não tem condições de resolver seus problemas habitacionais, dependendo de 

programas governamentais. Diante dos baixos padrões de renda da população, a 

demanda anual demográfica para habitação de interesse social é significativa. 

Considerando a população de 2007 na faixa etária entre 10 e 29 anos (108.132 hab.), 

que hipoteticamente nos próximos 15 anos estará na idade que demanda novas 

moradias, e tomando por base 4,16 hab. / dom pode-se estimar uma demanda de 

25.993 domicílios no período. 

 

Constituição Urbana 

 

O Centro da cidade, formado por um núcleo central, polarizador das 

atividades econômicas e institucionais, já conta com as áreas circunvizinhas bastante 

comprometidas com usos comerciais e de serviços, caracterizando-se como áreas de 

transição para as áreas residenciais. De forma radial ao centro, pode-se perceber a 

formação de corredores de comércio e serviços variados, nos principais eixos viários. 
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A única nucleação de bairro identificada como um possível sub-centro, ou centro 

opcional, desenvolve-se no bairro Brasil, as demais aglomerações de bairro 

configuram-se como centro de bairro de atendimento local. 

Apesar de existir um Distrito Industrial bem estruturado, a atividade 

industrial pode também ser identificada em outros locais da área urbana, havendo 

inclusive, segundo informações locais, uma forte investida do setor na cidade, em 

localizações fora deste referido Distrito. Vale destacar os grandes equipamentos 

urbanos que se distribuem no espaço de forma pontual, alguns já não conseguindo 

cumprir o seu papel, por conta do porte e localização, como é o caso do Aeroporto. 

A cidade possui um Centro Urbano bem definido na área mais antiga ou 

núcleo inicial. Este centro abriga grande variedade de usos comerciais e de serviços, 

alguns bastante especializados, que marcam a função de Vitoria da Conquista como 

Pólo Comercial Regional. As melhores lojas e estabelecimentos de hospedagem, bem 

como as “boutiques” mais sofisticadas e as agências bancárias estão localizadas na 

área central. O Centro abriga ainda uma grande quantidade de órgãos públicos e 

equipamentos como centros de saúde, clínicas, um hospital, escolas, igrejas. 

Ao sul, a BR-116 e a BR-415 configuram-se como dois corredores 

comerciais e de serviços de maior porte, onde são encontradas também atividades de 

hospedagem e institucionais (relacionadas ao tráfego rodoviário, de grande porte). As 

atividades ligadas ao tráfego de passagem, em sua maioria de grande porte, requerem 

cuidados e condições específicas de acessibilidade, para que as vias não percam sua 

capacidade de fluxo de tráfego, com prejuízo do desempenho de eixos viários tão 

importantes para a cidade e impondo riscos à circulação de veículos e pedestres. 

A oeste, a Avenida Brumado ou BA – 262, também concentra um comércio 

varejista de corredor, com casas de materiais de construção, marmorarias, postos de 

gasolina e outros serviços. 

De menor intensidade e abrigando atividades de menor porte, observa-se 

concentrações de usos diversificados também na Avenida Olívia Flores e na BA – 265, 

aglomerações ainda em desenvolvimento que aglutinam principalmente 

estabelecimentos de comércio varejista. No caso da Olívia Flores, trata-se de um 

comércio de apoio ao uso residencial, bares, supermercados e restaurantes, e na BA 

– 265 há um comércio mais especializado em materiais de construção. 

Identifica-se a formação de um sub-centro no Bairro Brasil, uma 

descentralização do Centro da Cidade, como uma nucleação opcional a este. É a 
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única concentração com características de sub-centro, que se encontra em processo 

de fusão com a área central. 

Foram identificados Centros de Bairro na Patagônia, Alto do Maron, Zabelê 

e Espírito Santo, com diferentes características. Nos dois primeiros, a concentração 

ocorre no entorno das feiras fixas e tem características de atendimento local, não 

demonstrando indícios de mudança de especialização, em curto prazo. A 

concentração no Bairro Zabelê tem características de corredor e se desenvolve na 

rota do transporte coletivo até seu terminal no próprio bairro. Apesar da intensidade 

da concentração, seus usos são típicos de atendimento de bairro. No bairro Espírito 

Santo, por sua localização fora do anel rodoviário, a concentração tem uma maior 

diversificação, evitando deslocamento para a área central. 

O Distrito Industrial dos Imborés localizado ao Norte, às margens da BR-

116, abriga poucas indústrias (65) e não se consolidou como previsto nos estudos que 

nortearam sua criação, tendo dificuldades para atrair investimentos. 

A cidade conta com um Aeroporto que oferece duas linhas diárias para 

Salvador, das empresas aéreas Azul e Passaredo. A localização desse equipamento 

no Bairro Bateias, dentro da área urbana, já vem causando problemas, não só com 

relação à poluição sonora, como também em relação às possibilidades de expansão 

do equipamento. Existe proposta de construção de um novo aeroporto, de maior 

capacidade, próximo a Campinhos e Simão, em uma área plana e com acesso pela 

BR-116. A rodoviária localizada na BR-116, dentro do Anel, atende à demanda atual.  

Quanto ao abastecimento alimentar, a cidade é bem servida, contando com 

cinco grandes feiras fixas, que variam em qualidade das instalações, nível de 

organização e higiene, e uma central regional da Cesta do Povo. A Feira da CEASA 

no centro da cidade é a maior e melhor estruturada, com alcance regional e problemas 

de acessibilidade. As demais feiras, no Bairro Brasil, Boa vista, Patagônia e Alto do 

Maron contam com áreas coberta e descoberta, abastecem os bairros e as 

redondezas. 

  

Ocupação do Solo 

 
A morfologia de ocupação do solo urbano demonstra que a cidade se 

desenvolveu não respeitando diretrizes e critérios estabelecidos. A partir do núcleo 

inicial, o desenvolvimento do traçado se espalha segundo os eixos viários, deixando 
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grandes terrenos vazios infraestruturados, para “engorda”, que marcam a 

configuração do espaço da cidade. 

A análise do desenho da cidade retrata a forma como ela se desenvolveu 

e foi parcelada, podendo-se obter um cenário da sua ocupação. O estudo dos vazios 

urbanos intersticiais, ao indicar a forma de apropriação do espaço urbano, tem 

importante papel como subsídio para a proposição das diretrizes de expansão urbana 

e de aplicação dos instrumentos de política urbana, estabelecidos pelo Estatuto da 

Cidade. 

À exceção do núcleo central e dos bairros mais antigos, como o Alto Maron, 

de traçado irregular, o desenho urbano em Vitória da Conquista foi conformado pelo 

parcelamento do solo, configurando um modelo racionalista, de quadras bem definidas 

e sistema viário reticulado. 

A maioria dos loteamentos aprovados fora do Anel Rodoviário não chegou 

a ser implantado e aqueles que foram empreendidos não contam com infraestrutura 

urbana e exigirão do Poder Público grandes investimentos para a sua viabilização. 

Partindo do centro da cidade em direção ao eixo viário da Av. Juracy 

Magalhães, observa-se um espantoso espraiamento da mancha urbana, composta de 

áreas desocupadas ou ocupadas de forma rarefeita em contraponto com a ocupação 

densificada de loteamentos localizados fora do Anel Rodoviário, no denominado Bairro 

Espírito Santo. Este Vetor de Expansão Sul é o que apresenta a maior quantidade de 

vazios urbanos, e, portanto, a maior capacidade de absorção de população. 

O Vetor leste, formado pelos bairros Recreio e Candeias, sofreu uma 

urbanização mais contínua, e seus parcelamentos ainda possuem uma grande 

capacidade de absorção da demanda por habitação das classes mais altas, padrão 

predominante na região. 

Ao norte e nordeste as áreas vazias se caracterizam como de preservação 

por conta do limite do Parque da Serra do Periperi. 

A análise dos vazios urbanos a oeste evidencia a baixa densidade da 

ocupação periférica, a exemplo dos loteamentos Senhorinha Cairo e Miro Cairo, 

deixando claro também que a implantação dos mesmos sequer foi objeto de estudo 

de demanda. 

 

Padrão de Ocupação 
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À medida que a mancha urbana se distancia do centro da cidade nos 

Vetores Sul, Oeste e Norte, os padrões de ocupação tendem a uma menor 

qualificação, indo do padrão médio ao precário, nos seus extremos. Apenas o Vetor 

Leste apresenta uma melhoria significativa do padrão tipológico. 

No Centro da cidade predomina o padrão médio de ocupação, observando-

se algumas edificações antigas de alto padrão. 

No Vetor de Expansão Leste, formado pelo eixo rodoviário da BA-265, que 

liga Vitória da Conquista a Barra da Choça, e pela Avenida Olívia Flores, e em 

continuidade à área central, estão os bairros ocupados com padrões médio e médio 

alto, denominados Candeias e Recreio, que se configuram como a opção atual de 

densificação desses padrões, por contar com boa infraestrutura e oferta razoável de 

lotes e áreas livres, como o caso do Bairro Primavera. 

O Vetor de Expansão Sul possui uma ocupação formada por padrões 

médio, popular e baixo, nesta ordem, à medida que se distancia do centro, com bairros 

consolidados como Jurema, Patagônia, Felícia e Boa Vista. Ainda conta com vazios 

urbanos dentro da área do Anel, encontram-se áreas parceladas e em alguns casos 

densamente povoadas ao longo da BR 415 e fora dos limites deste. 

O Vetor de Expansão Norte é provavelmente a área de expansão que 

abriga os bairros mais precários da cidade. Seguindo a Avenida Antônio Nascimento, 

em direção ao Parque da Serra do Periperi, encontra-se o bairro Cruzeiro, com 

padrões de ocupação médio e baixo. Mais adiante, chega-se ao bairro denominado 

Pedrinhas, implantado em uma área completamente desestruturada, invadindo o 

Parque da Serra do Periperi. 

Do outro lado da BR-116, localiza-se o Bairro Nossa Senhora Aparecida, 

com padrões baixo e precário de ocupação, sem pavimentação ou com pavimentação 

em estado precário. 

O Vetor de Expansão Oeste é um grande exemplo de expansão da mancha 

urbana em Vitória da Conquista, ao longo das avenidas Brumado e Paraná, também 

ultrapassando os limites do Anel Rodoviário e deixando para trás loteamentos 

aprovados e ainda sequer implantados. O Bairro Zabelê, abrigando uma extensa área 

de loteamentos de padrão popular com lotes relativamente grandes, notadamente o 

Loteamento Senhorinha Cairo, apresenta-se sem qualquer infraestrutura. 
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No sudoeste, os bairros Jatobá e Campinhos, ambos fora dos limites do 

anel, e ocupados por padrão popular de habitação, sobre área alagadiça que vem 

sendo aterrada para implantação de loteamentos. 

 

Desenvolvimento Econômico 

O PIB de Vitória da Conquista foi da ordem de 3,5 bilhões de Reais em 

2013 e as atividades econômicas concentram-se fundamentalmente nos setores de 

serviços, comércio e na produção agrícola de café. O setor terciário é o mais dinâmico 

da economia municipal com participação estimada na renda superior a 50% sendo o 

setor que mais tem criado novos empregos. O município desenvolve ainda fruticultura 

para exportação (manga irrigada) que apesar de incipiente apresenta-se promissora. 

Vitória da Conquista conta com 8.552 unidades locais (empresas com 

CGC) e 2.882 estabelecimentos agropecuários. É uma cidade constituída 

majoritariamente por unidades locais de ocupação de micro e pequeno porte (80,42%) 

onde trabalhavam de uma a quatro pessoas. Em cerca de 90% do total das unidades 

locais trabalhavam até nove pessoas. As unidades que ocupavam quinhentos ou mais 

pessoas representavam em 1996 somente 0,10% do total. 

As micro e pequenas unidades locais empregam a maior parte da 

população em Vitória da Conquista, pois 35,49% das pessoas ocupadas em 1996 

(24.966) trabalhavam em unidades com até 9 pessoas, enquanto 19,61% dos 

ocupados estavam em unidades locais com 500 ou mais pessoas. 

As receitas orçamentárias de Vitória da Conquista em 1996 foram 17,83% 

menores que as despesas orçamentárias, sendo que as receitas originaram-se 

significativamente das transferências. Observando as despesas orçamentárias 

correntes em 1996, podemos supor que aproximadamente 28% das despesas eram 

direcionadas a investimentos. Vitória da Conquista depende dos recursos repassados 

pelo governo federal e por outras transferências. 

 Nas duas últimas décadas a renda per capita média de Vitória da conquista 

cresceu aproximadamente 95%, passando de R$ 285,21, em 1991, para R$ 410,96, 

em 2000, e para R$ 555,66, em 2010. Isso equivale a uma média anual de crescimento 

de 3,57% no período em questão. A distribuição de pessoas pobres passou de 

51,05%, em 1991, para 36,36%, em 2000, e para 18,07%, em 2010 e a evolução da 

desigualdade de renda nesses dois períodos, descrita pelo Índice de Gini, passou de 

0,60, em 1991, para 0,62, em 2000, e para 0,55, em 2010. 
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A economia de Vitória da Conquista desenvolveu-se, até os anos 50, 

baseada na atividade pecuária, com a criação extensiva de bovinos para a produção 

de carne. Com a construção da rodovia Rio - Bahia, no início dos anos 60, a cidade 

tornou-se um importante ponto de apoio para o transporte de carga e de passageiros. 

Na década de 70, o Programa Nacional de Recuperação e Renovação dos 

Cafezais (PRRC) incentivou o plantio de café na região de Conquista, com mais de 

100 mil hectares de café arábica. O desenvolvimento do café foi surpreendente até os 

anos 80, quando uma queda de preços no mercado internacional iria se estender até 

a metade dos anos 90, inviabilizando a atividade e provocando o abandono de muitas 

roças. Esse período coincidiu com a implantação do Distrito Industrial dos Imborés, a 

5 km da cidade, aproximadamente. 

O Distrito foi ocupado apenas parcialmente, e nos anos 90, a cidade se 

transforma num centro de serviços, com um comércio varejista bem desenvolvido, 

uma universidade estadual, um setor de atendimento à saúde e uma rede hoteleira de 

qualidade. 

No Século XXI, Conquista se apresenta com uma atividade agrícola 

consolidada. A cidade é referência regional nos setores de educação, saúde e também 

no comércio, que atraem milhares de usuários e consumidores dos municípios 

vizinhos. 

 

Agricultura 

Apesar do crescimento do setor de serviços e comércio, e da expansão da 

indústria, a agricultura ainda é uma importante atividade econômica, representando, 

em 2001, R$48,8 milhões, aproximadamente 8,6% do PIB. Os principais produtos 

agrícolas são o café, que é responsável por 74% do valor da produção das lavouras, 

a banana, que representa 9%, e a produção de urucum, responsável por 8%. Outro 

setor importante é a produção de flores e a horticultura, que estão nos distritos, e em 

bairros como a Lagoa das Flores, onde há propriedades tecnificadas, que utilizam 

estufas, irrigação e hidroponia. 

 

Pecuária 

A principal atividade da pecuária é a criação de bovinos, com um efetivo de 

85.642 cabeças de gado, aproximadamente. A produção leiteira anual, de 205.147 mil 
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litros, é muito significativa, para os padrões da pecuária baiana. A produção de carne 

é o foco da bovinocultura do Município. 

 

Indústria 

Existem 106 estabelecimentos industriais em Conquista, segundo a 

Federação das Indústrias do Estado da Bahia – FIEB. A produção de alimentos e 

bebidas compõe o gênero com maior número de estabelecimentos, representando 

26% do total. 

O setor industrial emprega 2.863 pessoas, sendo o ramo da construção civil 

o mais representativo na ocupação de mão de obra, seguido da produção de alimentos 

e bebidas, responsável por 16% das ocupações, e da produção de minerais não 

metálicos, com 10%. 

 

A eclosão do Setor Terciário em Vitória da Conquista 

A dinâmica econômica de Vitória da Conquista esteve condicionada 

durante algumas décadas à produção cafeeira, notabilizando o setor primário como 

motor do crescimento econômico local. O surgimento de atividades industriais no 

município – num primeiro momento com a instalação do Distrito Industrial dos Imborés, 

e mais recentemente com atividades do segmento calçadista – também se destacou. 

No entanto, o que se verifica nos últimos anos é um reposicionamento dos setores 

econômicos, com um peso crescente das atividades relacionadas ao setor de 

serviços, destacando-se educação (sobretudo o ensino superior), saúde e comércio, 

além de outros serviços especializados. Esse reposicionamento é confirmado através 

dos dados referentes ao ano de 2005 fornecidos pela Superintendência de Estudos 

Econômicos e Sociais da Bahia – SEI (2007), que apontam o setor de serviços com 

participação de quase 70% do PIB municipal. 

Há que se destacar também que o PIB municipal de Vitória da Conquista 

ocupava a décima segunda posição entre os municípios baianos no ano de 2004, 

segundo dados da SEI, e hoje ocupa a sexta posição. Isso se deve à nova metodologia 

de cálculo do PIB instituída recentemente e que leva em consideração um peso maior 

do setor de serviços, o que só acontece devido à sua importância no cenário 

econômico atual. 

Outra análise ligada aos serviços propõe uma discussão mais precisa não 

apenas na produção de serviços como um todo, mas também focada na produção de 
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serviços ligados ao conhecimento, informação e a industrialização do setor terciário. 

Neste sentido, Almeida (1997) propõe uma visão inovadora sobre a economia dos 

serviços através da investigação da produção do imaterial e da importância do capital 

humano num contexto de novos instrumentos de desenvolvimento econômico. 

Moreira e Santos (2006) enfatizaram os impactos da reestruturação 

produtiva no setor de serviços nordestino, constatando que o processo de 

terceirização no Nordeste, assim como no Brasil, está associado à expansão dos 

serviços tradicionais intensivos em mão de obra. 

No âmbito local, Silva (2005) evidenciou em seu estudo que, a partir da 

década de 1990, o setor terciário em Vitória da Conquista passou a ser o que mais 

contribui na composição do PIB municipal, sendo favorecido, principalmente, pela sua 

localização geográfica, notadamente a partir da abertura da BR 116 e rodovias 

estaduais BA 415 e BA 262. 

O município de Vitória da Conquista se caracteriza como um importante 

entreposto comercial e de serviços, influenciando, aproximadamente, 80 municípios 

do norte do Estado de Minas Gerais e do Sudoeste do Estado da Bahia. No final da 

década de 1990, passou por um processo de reestruturação econômica marcada pela 

expansão do setor terciário, tornando o município a terceira economia do interior da 

Bahia. Este cenário se justifica pela diversificação na oferta de serviços e ampliação 

do comércio que começou a atrair indivíduos de outras localidades regionais, 

dinamizando a economia local. 

A Faculdade de Saúde Santo Agostinho de Vitória da Conquista está 

cumprindo o seu papel de contribuir para a melhoria da qualidade da formação 

superior com investimentos nos professores, capacitando-os, na realização de 

eventos, na estrutura física, biblioteca, com o objetivo de melhorar os índices de 

qualificação obtidos nas últimas avaliações pelas IES da região. A FASA firmou 

parcerias e convênios com instituições gestoras de serviços de saúde e hospitais, 

garantindo a sua contrapartida, melhorando a estrutura física e ambiental e, 

principalmente, o processo de trabalho da unidade com a inserção de professores e 

alunos. 
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2.1.1. Instituições de Ensino Superior em Vitória da Conquista 

Vitória da Conquista se destaca por possuir um setor educacional 

privilegiado, formado por excelentes escolas conveniadas com as melhores redes de 

ensino do país, consagrando-se como um importante polo de educação superior não 

só para o estado da Bahia, como para todo o Brasil, com cerca de 7 mil estudantes 

universitários (IBGE, 2015).  

Dentre as IES particulares presentes na cidade, podemos citar: o IBEN 

(Instituto Baiano de Educação de Negócios - conveniado à Fundação Getúlio Vargas); 

UCSal (Universidade Católica de Salvador); UNIT (Universidade Tiradentes); FAINOR 

(Faculdade Independente do Nordeste); FTC (Faculdade de Tecnologia e Ciência); 

Uninassau Vitória da Conquista;  Faculdade de Saúde  Santo  Agostinho; FASAVIC 

(Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista); UNIP (Universidade Paulista); 

e UNOPAR (Universidade do Norte do Paraná). Na cidade ainda existem outras três 

IES públicas, a saber:  Instituto Multidisciplinar em Saúde – campus Anísio Teixeira 

da UFBA (Universidade Federal da Bahia;  IFBA (Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia da Bahia); e  UESB (Universidade Estadual da Bahia). 

A partir dessas informações, nota-se que Vitória da Conquista tem se 

destacado como principal fornecedora de serviços de educação superior na região 

Sudoeste da Bahia. 

Esses dados confirmam a conjectura de que o serviço de educação 

superior é um dos fatores condicionantes para o crescimento do setor terciário em 

Vitória da Conquista por ter dinamizado a economia local, impactando paralelamente 

em outros setores econômicos. É inegável que a Faculdade de Saúde Santo 

Agostinho tem a sua parcela de contribuição para atender à demanda sócio 

educacional, contribuindo diretamente para a melhoria do desenvolvimento 

sustentável da região e da inserção de profissionais competentes no mercado de 

trabalho. 

2.2.1. Dados de saúde de Vitória da Conquista 

O município de Vitória da Conquista fechou o ano de 2016 com uma despesa 

em saúde, aproximadamente, 17 milhões de reais/mês (MS/SIOPS), investida nas 
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seguintes áreas: Assistência Hospitalar e Ambulatorial - 44,76%; Atenção Básica 

23,06%; Suporte Profilático e Terapêutico - 17,66; Vigilância Epidemiológica - 4,02%; 

Vigilância Sanitária - 0,68%, dentre outros. O investimento do município no 6º bimestre 

do mesmo ano foi de 27,97%, bem acima do preconizado pela Lei Complementar 

141/2012, de 15%. 

Vitória da Conquista é considerada um polo de saúde de referência para toda 

a região sudoeste da Bahia. O Sistema Municipal de Saúde dispõe de uma rede 

própria de Atenção Básica e Especializada (média e alta complexidade), que é 

composta de: 

 

Atenção Básica:  

a) 44 Equipes de Saúde da Família, sendo 27 na zona urbana e 17 na zona 

rural, equivalendo a uma cobertura média do programa de 45,87%;  

b) 06 Unidades Básicas de Saúde tradicionais; 

c) 05 Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF);  

d) 02 Academias da Saúde;  

e) 01 equipe de PAMDIL (Programa de Atendimento Municipal Domiciliar ao 

Idoso com Limitação); 

f) Polo de Educação Permanente (coordena todas as ações de educação 

permanente em saúde dos profissionais e os campos de estágio dos 

estabelecimentos de ensino na rede. 

 

Rede de Serviços Especializados:  

a) 01 Centro Municipal de Atendimento Especializado (CEMAE) com 37 

especialidades;  

b) 01 Centro Municipal Especializado em Reabilitação física e auditiva 

(CEMERF); 

c)  01 Centro Especializado de Odontologia; 

d)  01 Centro de Referência à Saúde do Trabalhador (CEREST);  

e) 01 Centro Municipal de Pneumologia e Dermatologia Sanitária; 

f)  01 Centro de Referência em Hepatite;  

g) 01 Centro de Atenção e Apoio à vida (CAAV). 
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 Rede de Saúde Mental:  

a) Centro de Assistência Psicossocial IA (CAPS-IA), direcionado para 

crianças e adolescentes;  

b) Centro de Assistência Psicossocial 2 (CAPS-2), destinado ao atendimento 

de adultos; 

c)  Centro de Assistência Psicossocial AD 3 (CAPS-AD3), voltado para o 

tratamento de dependentes químicos com demanda de internação por 

tempo determinado;  

d) Consultório de Rua, direcionado para a população de rua com demanda 

por tratamento em Saúde Mental;  

e) Hospital Crescêncio Silveira com leitos psiquiátricos. 

 

Alta Complexidade: 

 Hospitais - Públicos: 

a) Hospital Geral de Vitória da Conquista (HGVC), único hospital do Estado 

na região sudoeste; 

b) Hospital Esaú Matos (referência para o PN de alto risco com UTI neonatal 

e pronto socorro pediátrico). 

 

 Hospitais - Particulares: 

a) Hospital Samur;  

b) Hospital São Geraldo; 

c)  Hospital IBR; 

d)  Hospital São Vicente de Paulo (Santa Casa de Misericórdia de Vitória da 

Conquista);  

e) Hospital UNIMEC;  

f) Uroday Hospital;  

g) Clínica Cirúrgica Santa Clara;  

h) Andro Hospital Urológico; 

i) Ortoclínica. 

 

 A construção feita pelo município de uma rede de serviços capaz de 

oferecer atendimento em todos os níveis de complexidade e priorizando a Atenção 

Básica como principal porta de entrada do sistema de saúde hierarquizado, somente 
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foi possível, após a implantação do processo de municipalização. Este fator 

determinante tornou o município de Vitória da Conquista referência de prática bem-

sucedida na implantação e consolidação do SUS. Esses resultados indicam o possível 

exercício de práticas de planejamento para a operacionalização das políticas nessa 

organização em particular. 

 

A Saúde em Vitória da Conquista 

Ainda nessa época inicia-se a política de municipalização da saúde, que foi 

baseada nos princípios da universalidade e atendimento equânime existentes na 

Constituição Federal de 1988. É nesta Constituição que se origina o processo de 

descentralização do atendimento baseado na habilitação da Gestão Plena da Atenção 

Básica, ocasionando mudanças no atendimento do Sistema Único de Saúde – SUS e 

externalidades positivas com o incremento na oferta de serviços de saúde pública. 

Vitória da Conquista é reconhecida pelo Ministério da Saúde como um dos melhores 

sistemas de saúde do Estado da Bahia. Apesar disso, para Couto (2004, p. 82), “ainda 

persistem problemas de ordem econômico-financeira, que de certa forma, impõem 

limites à consecução das metas e objetivos prefixados”. 

A partir do aumento na oferta dos serviços públicos e privados de saúde, 

pessoas oriundas de outros municípios buscam a cidade em busca de atendimento. 

Para atender o crescimento da demanda desses serviços médico-hospitalares, houve 

um aumento dos investimentos tecnológicos, em infraestrutura, melhor qualificação 

dos profissionais e aumento na oportunidade de postos de trabalho neste setor para 

médicos, enfermeiros, cirurgiões-dentistas, e outros tantos profissionais da área. 

Neste processo de municipalização da saúde, foi aperfeiçoado o Programa 

de Saúde da Família (PSF) e Programas de Agentes Comunitários de Saúde (PACS), 

com a aplicação de práticas preventivas que atenderam também os moradores da 

zona rural. Assim, houve progresso devido a investimentos com a finalidade de 

aprimorar o nível qualitativo de atendimento prestado à comunidade. Também houve 

expansão da oferta de serviços de saúde públicos na Gestão Plena da Atenção 

Básica, com um crescimento de 8,7% nos atendimentos de consultas, curativos, 

injeções, vacinas, entre outros, conforme a Secretaria Municipal da Saúde (2006, p. 

4). 

Ainda foram implantadas Unidades Básicas como hospitais e clínicas 

conveniadas com o SUS, Centro de Especialidades Médias – CEMAE, Centro de 
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Referência em DST / AIDS, Laboratório Municipal, Centro de Atenção Psicossocial em 

Álcool e Drogas – CAPS, entre outras. Houve uma melhoria no acesso e na qualidade 

no atendimento nos serviços de saúde, tanto devido à ampliação de estabelecimentos 

quanto em relação à melhor qualificação dos profissionais da área (SMS, 2006, p. 4). 

Em 2009, segundo estudo publicado pelo IBGE, o município possuía um 

total de 303 estabelecimentos de serviços de saúde, sendo 201 estabelecimentos 

públicos e 102 estabelecimentos privados. Esses dados evidenciam a maior 

participação do setor público municipal nos procedimentos de atendimento preventivo 

e curativo de saúde. Nesta perspectiva, Vitória da Conquista segue uma tendência 

nacional apontada por pesquisas recentes, em que os municípios têm sido 

absorvedores da maior parcela de profissionais da área de saúde e são responsáveis 

pelo maior número de atendimentos oferecidos. 

Não obstante este panorama, o setor público de saúde do município ainda 

apresenta gargalos de garantia de acesso ao atendimento, à promoção de equidade, 

de garantia da integralidade da atenção, racionalização dos gastos e à qualidade dos 

serviços prestados à população. A ausência de investimentos suficientes em 

infraestrutura no setor público tem ocasionado o crescimento do setor privado de 

saúde para atender à crescente demanda desses serviços (COUTO, 2004, p. 80-82). 

Outro vetor de desenvolvimento da economia local é o serviço educacional. 

Esta atividade também apresenta grande relevância na economia de Vitória da 

Conquista por oferecer grande número de vagas para estudantes, oferta de empregos 

para docentes e técnicos administrativos e também por atrair alunos e profissionais 

de outras localidades que gastam grande parte de sua renda no município, 

propiciando o crescimento de outras atividades econômicas. 

Um grande destaque quanto à educação no município tem sido a crescente 

oferta de vagas no ensino superior, e este segmento está se consolidando como vetor 

de desenvolvimento social, cultural e econômico na economia do município. Parte 

desta nova dinâmica se deve ao crescimento das Instituições de Ensino Superior (IES) 

privadas, que têm recebido incentivos do governo federal e estadual através do 

Programa de Financiamento Estudantil – FIES, Programa Faz Universitário (a partir 

de 2001) e o Programa Universidade para Todos – PROUNI (a partir de 2005). 

Acrescenta-se também uma maior flexibilidade e menor burocracia para abertura de 

instituições privadas, uma nova visão do mercado de trabalho em conciliar maiores 
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salários com maior grau de instrução e ainda o crescimento no índice de concluintes 

no ensino médio (BRITTO et al, 2005, p. 85). 

As IES promovem o desenvolvimento local por associar-se à formação de 

capital humano, auxiliando na dinamização da economia do município onde estão 

localizadas por movimentar recursos financeiros relacionados ao seu funcionamento. 

Dessa forma, atraem capitais e impulsionam o investimento em outras atividades 

econômicas que estão relacionadas direta ou indiretamente. 

A Universidade Estadual do sudoeste da Bahia (UESB) foi a pioneira no 

ensino superior em Vitória da Conquista. Com o aumento na procura por vagas e 

cursos ainda não oferecidos pela UESB, porém, muitos estudantes migraram para 

outros municípios, como Feira de Santana, Itabuna e Salvador, por estes possuírem 

maior diversificação de cursos e número de vagas. Este aumento na demanda por 

serviços de ensino superior se justifica pela maior exigência de mão de obra 

qualificada no mercado de trabalho. Sendo assim, os indivíduos, buscando inserção 

nesta nova dinâmica ocupacional, buscam novos cursos de educação superior. 

Devido ao aumento da demanda por educação superior, o setor público não foi capaz 

de oferecer a quantidade suficiente de vagas, abrindo espaço para a expansão de IES 

privadas no município. 

A UESB teve um total de 3.956 alunos matriculados em 2007, oferecendo 

21 cursos de graduação e 11 de pós-graduação, contando com 801 professores 

efetivos e 61 professores substitutos, sendo que 391 docentes eram mestres, 177 

eram doutores, 279 eram especialistas e apenas 15 apenas graduados. O corpo 

técnico administrativo era formado por 1.042 funcionários. Apenas pelo volume de 

empregos gerados e vagas para estudantes, esta instituição já se destaca no fomento 

da economia local (UESB, 2008). 

Com relação ao setor privado, os incentivos oferecidos pelo governo foram 

o principal catalisador para o investimento no ensino superior em Vitória da Conquista. 

Em 1999, foi implantada a primeira faculdade privada, a Faculdade Juvêncio Terra 

(FJT), oferecendo, em 2007, 5 cursos de graduação e 7 cursos de pós-graduação, 

com um total de 900 alunos matriculados. À época, possuía 39 funcionários técnicos 

administrativos contratados e apenas 2 estagiários. Contava com um quadro de 

docentes compostos por 39 especialistas, 15 mestres e 2 doutores (FJT, 2008). Esta 

instituição foi desativada em 2013. Seu espaço físico foi locado para a Faculdade 

Maurício de Nassau. 
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Um ano depois da FJT, instalou-se na cidade a Faculdade de Tecnologia e 

Ciências (FTC), oferecendo 17 cursos de graduação (FTC, 2008). Em 2001, chegou 

a Faculdade Independente do Nordeste (FAINOR), que oferecia, até 2007, 4 cursos 

de graduação, 4 cursos de pós-graduação, e um total de 1.164 alunos matriculados, 

possuindo 84 professores e 44 funcionários do corpo técnico-administrativo (FAINOR, 

2008). 

Em 2006, a Universidade Federal da Bahia (UFBA), instituição pública, foi 

instalada no Campus Anísio Teixeira, oferecendo os cursos de Nutrição, Enfermagem 

e Farmácia, tendo em 2007 um total de 232 matrículas, 35 professores efetivos e 1 

substituto. Do total dos docentes naquele ano, 15 eram doutores, 20 mestres e 1 

especialista, possuindo também 33 técnicos administrativos.  

O Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia (CEFET), outra 

instituição pública, também foi instalada no município, oferecendo o curso de 

engenharia elétrica, tendo em 2007 um total de 100 matrículas. À época, possuía 9 

professores efetivos e 3 professores substitutos, sendo que 7 eram doutores, 2 

mestres e 2 especialistas e contava com 17 técnicos administrativos (CEFET, 2008). 

Em dezembro de 2008, com a criação da lei nº. 11892, os antigos Centros Federais, 

Escolas Agrotécnicas e Escolas Técnicas vinculadas às universidades, passaram a 

compor a Rede Federal de Ensino Profissional, passando o CEFET à condição atual 

de Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA). 

A partir dessas informações, nota-se que Vitória da Conquista tem se 

destacado como principal fornecedora de serviços de educação superior na região 

Sudoeste da Bahia. As IES têm produzido externalidades positivas, como o aumento 

de empregos, renda e tributos e, ainda, captam recursos financeiros nacionais e 

internacionais. Sobre os impactos diretos na economia local, as IES têm ocasionado 

investimentos em obras e equipamentos, gastos realizados pelos docentes e 

funcionários, com recursos provenientes dos salários e gastos de estudantes oriundos 

de outras localidades. Em consequência disso, tem fomentado as atividades como 

hotéis, restaurantes, imobiliárias, livrarias, papelarias, bancos, farmácias, transportes 

coletivos, clínicas, hospitais, lojas de confecções e calçados, supermercados, serviços 

domésticos, lazer, materiais de construção, cursos de idiomas, água, eletricidade, 

telefonia, entre outros. 

Quanto aos impactos indiretos, as IES promovem o declínio da importação 

de serviços de educação superior, evitando o deslocamento de indivíduos para outras 

https://pt.wikipedia.org/wiki/2008
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cidades, e por consequência, fuga de renda, bem como têm promovido a abertura de 

postos de trabalho indiretamente ligados a elas. Nesta ótica, as IES têm promovido 

uma dinâmica de desenvolvimento regional endógeno em Vitória da Conquista. Isto 

se justifica pelo fato de ter favorecido o crescimento de empresas locais, promovido o 

crescimento da renda e emprego, ter ocasionado a exportação de serviços, ter retido 

o excedente (evitando a migração de indivíduos para outras localidades) e ainda atrai 

excedentes de estudantes provenientes de outras cidades que irão injetar recursos 

financeiros na economia do município (LOPES, 2003, p.113-125). 

De acordo com Barros (2006, p. 46), do total de 8.186 alunos matriculados 

em todas as IES públicas e privadas, em 2006, em Vitória da Conquista, 2.271 alunos 

eram provenientes de outros municípios. Ou seja, 27,74% dos alunos matriculados 

utilizam os serviços do ensino superior deste município. Esses dados confirmam a 

conjectura de que o serviço de educação superior é um dos fatores condicionantes 

para o crescimento do setor terciário em Vitória da Conquista por ter dinamizado a 

economia local, impactando paralelamente em outros setores econômicos. 

O destaque desta análise é que os serviços de saúde especializados e os 

serviços de educação superior, oferecidos pela rede pública e privada, em Vitória da 

Conquista, atendem tanto a população conquistense quanto a de vários municípios 

circunvizinhos. Isso reforça a afirmativa de que este município se tornou exportador 

tanto de serviços de saúde como educação, ocasionando o estímulo da economia 

local e, sobretudo, a predominância do setor de serviços. 

O comércio também tem ocupado lugar de destaque como vetor de 

desenvolvimento local, tendo a atividade varejista mais diversificada e expansiva do 

que a atacadista quanto à geração de emprego e renda. O varejo no município 

apresenta como principais atividades as confecções, calçados, material de 

construção, cereais, móveis, supermercados, autopeças, concessionárias de 

veículos, entre outros. Já o comércio atacadista apresenta como principais segmentos 

os alimentícios, bebidas, café, insumos agropecuários e madeiras. 

Segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas de Vitória da Conquista – CDL 

(2007), os meses de maior fluxo de vendas são maio, junho e dezembro por serem 

datas comemorativas significativas. Nestes períodos, há um aumento no número de 

empregos temporários nas lojas para atender o aumento no volume de vendas, que 

consequentemente dinamiza a economia local. Há também a contratação de 
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quantidade significativa de estagiários, podendo estes, após esses períodos de 

experiência, serem efetivados nas empresas em que estagiam. 

 

Comentários sobre o Desenvolvimento Econômico 

 

Vitória da Conquista, o terceiro maior município da Bahia, é um polo 

comercial importante. Seu produto interno bruto (PIB) per capta em 2014 foi de 

R$15.843, 31, ocupando a 38ª posição no Estado dentre as 417 cidades (IBGE, 

2017). 

A partir da década de 70, os incentivos à ampliação da cafeicultura geraram 

a implantação de uma produção agrícola comercial no município. Em paralelo, um 

polo industrial começou a se formar com a criação do Centro Industrial dos Imb orés. 

A partir dos anos 90, os setores de cerâmica, mármore, óleo vegetal, produtos de 

limpeza e estofados entram em expansão. 

Atualmente, o setor terciário de comércio e serviços é o que mais cresce, 

fortemente influenciado pelo fomento público de serviços de saúde e educação.  É 

também o setor mais dinâmico da economia municipal e o que mais tem gerado 

novos empregos. Vitória da Conquista é o principal centro regional na prestação de 

serviços na área de saúde e educação. 

Atestando o seu crescimento nas últimas duas décadas, o índice de 

desenvolvimento humano (IDH) de Vitória da Conquista saltou do 30º lugar na 

Bahia em 1991 (0,409) para 18º em 2000 (0,538) e 16º em 2010 (0,678 (IBGE, 2017). 

 

 

Mortalidade, Morbidade e Rede de Atenção à Saúde 

 

Mortalidade Geral 

No município de Vitória da Conquista, a mortalidade geral é maior nas faixas 

etárias mais avançadas, característica do envelhecimento da população brasileira. 

O risco de morrer por todas as causas aumenta exponencialmente com a idade, 

atingindo o máximo de 60,8% (1.253) a partir dos 60 anos (MS/DATASUS). Vale a 

pena destacar que a subnotificação dos óbitos é uma situação muito grave no 

município, a exemplo do restante do país. Prova disso é o coeficiente de mortalidade 

geral de 600 / 100.000 habitantes no ano de 2015. 
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A tendência   da mortalidade no município, na década de 2000, foi 

aproximadamente estável até o meio do decênio e pareceu estar entrando em 

leve declínio na segunda metade do período. Os coeficientes de mortalidade 

padronizados oscilaram entre 650 e 550 óbitos/100.000 habitantes, mas o aparente 

decréscimo de 7 óbitos /100.000 habitantes/ano não passa numa análise de 

regressão, nem mesmo com 90% de confiança. Pelo menos com este conjunto de 

dados, não foi possível afirmar que houve variação na mortalidade.  Da mesma 

forma e, considerando a subnotificação grave, não podemos afirmar se houve 

redução da mortalidade em 2015, baseado no coeficiente acima descrito. 

No período de 2000 a 2008 a mortalidade entre homens foi em todos os anos 

maior do que entre as mulheres, com a razão de mortalidade homem/mulher 

oscilando desde 1,3 até 1,8, ou seja, o risco de morrer para homens era em 1998 

130% do risco de morrer para as mulheres e em 2008, passou a ser de 180%. 

Na década passada, a mortalidade entre homens foi em todos os anos maior 

do que entre as mulheres; o risco de morrer para homens era de 142% do risco de 

morrer para as mulheres em 2008. Deste ano até 2014, o comportamento da razão 

de mortalidade homem/mulher continuou aumentando, com média foi de 1,5, ou seja, 

o risco de morrer para homens passou a ser de 155% em 2014, mas diminui para 

140% em 2015. 

As cinco principais causas de óbito, por capítulo da CID10, no período de 

2015 foram Doenças do Aparelho Circulatório (25%), Causas Externas (17%), 

Neoplasias (14%), Doenças do Aparelho Respiratório (7%) e Doenças Endócrinas 

Nutricionais e Metabólicas (6%). 

O padrão de distribuição dos óbitos no Município apresenta as mesmas 

características das outras grandes cidades do Estado (Salvador, Feira de Santana 

e Itabuna) e do Brasil, com predomínio das doenças crônicas sobre as causas 

externas. A diferença é que estas ocupam o 3º lugar no Brasil, enquanto que em 

Vitória da Conquista é o 2º, seguidas das neoplasias (Figura 01). 

Nas últimas décadas, o Brasil passou por intensa urbanização, industrialização 

e, mais recentemente, crescimento econômico acelerado. Para os epidemiologistas, 

estas mudanças influenciaram na configuração de um processo de transição 

epidemiológica: de um lado, queda da mortalidade por doenças infecciosas e 

aumento na expectativa de vida; do outro, a emergência das doenças crônico-

degenerativas e das causas externas de mortalidade.  Esta categoria inclui de 
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agressões a acidentes e suicídios, além de quedas, envenenamentos e 

afogamentos. 

 

O padrão de mortalidade segundo o gênero (Figura 02) apresenta semelhanças 

com os grandes centros urbanos no que se refere às causas externas, muito maiores 

entre homens do que em mulheres.  A mortalidade por causas externas em Vitória da 

Conquista entre homens, passou de 7 para 5 vezes maior do que entre as mulheres, 

em comparação com a última década. 

O máximo coeficiente de mortalidade bruto por acidentes e violência na 

década passada no município foi de 66 óbitos/100.000 habitantes em 2008, mas em 

2015 este número chegou a 104 óbitos/100.000 habitantes.  Os epidemiologistas 

apontam o trânsito como problema de saúde pública: a violência sobre rodas é a 

nona causa de lesões e de óbitos no mundo, sendo no Brasil a quinta causa. 

 

 

Figura 2 - Coeficiente de mortalidade bruto no município de Vitória da Conquista, segundo gênero e causa 
específica por capítulo da CID10, no período de 2015. MS/SVS/DASIS/SIM/TABNET 

Figura 1 - Coeficiente de mortalidade bruto no município de Vitória da Conquista/BA, segundo causa 
específica por capítulo da CID10, no período de 2015. MS/SVS/DASIS/SIM/TABNET 
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Há dez anos no município o risco de morrer por doenças do aparelho 

circulatório era ao redor de 130 óbitos/100.000 habitantes. Em 2015, tanto entre 

homens quanto entre mulheres, chegou a 150 óbitos / 100.000 habitantes. 

As neoplasias são a terceira principal causa de mortes em Vitória da 

Conquista e sua evolução em relação à idade é similar à grande maioria dos estudos 

já efetuados em outras cidades não acometidas por eventos extraordinários. 

Normalmente, o coeficiente de morte por neoplasias é baixíssimo até o final da 

adolescência, quando os casos começam a aumentar exponencialmente; para as 

faixas da terceira idade são quase sempre a principal causa de morte. 

Ao longo das últimas duas décadas, a mortalidade por neoplasias em Vitória 

da Conquista está em evidente elevação, 10% maior na população masculina, numa 

taxa de aumento de 7 óbitos/100.000 habitantes/ano. Mesmo o valor máximo da 

ordem de 84 óbitos/100.000 habitantes no ano de 2015 ainda é baixo quando 

comparado à média nacional, que já supera os 99 óbitos por 100.000 habitantes. 

 

Mortalidade Infantil 

A taxa de mortalidade infantil é obtida através do número de crianças de 

um determinado local (cidade, região, país, continente) que morrem antes de 

completar 1 ano de idade, a cada mil nascidas vivas. Esse dado é de fundamental 

importância para avaliar a qualidade de vida de determinada população, pois ele 

traduz de forma sensível e fidedigna o nível de eficácia dos serviços públicos, tais 

como: saneamento básico, sistema de saúde, educação, entre outros. 

A proporção dos óbitos infantis entre os menores de 1  ano  sofreu  uma 

crescente diminuição ao longo dos últimos 20 anos em Vitória da Conquista, 

acompanhando o Brasil (Figura 03). 

A razão entre óbitos de menores de 1 ano em relação ao total de óbitos do 

município caiu acentuadamente de 12% para 6% entre 2000 e 2008, diminuindo 

para 3,4% em 2015. 
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Vitória da Conquista foi a cidade baiana que recebeu melhor pontuação do 

Norte e Nordeste brasileiro no ranking do Saneamento 2014, ocupando o 32º lugar 

entre os 100   maiores   municípios   brasileiros (Instituto Trata   Brasil), com   

cobertura   de esgotamento em 85% da rede. 

Sem dúvida, além dos investimentos do município em ações de saneamento 

básico, a Atenção Primária à Saúde, a maternidade (Hospital Esaú Matos, com título 

de “Amigo da Criança”) com UTI neonatal, dentre outras, contribuíram decisivamente 

para a queda da mortalidade infantil de 26,62, em 2000, para 12,82 óbitos em 

menores de 01 ano/nascidos vivos em 2015, semelhante à média nacional 

contrabalançada pelas regiões Sul e Sudeste. Apesar do avanço, mais investimentos 

se fazem necessários para que seja atingida a taxa “aceitável” pela OMS de 10 

óbitos para cada mil nascidos vivos. 

 

 

 

Morbidade Hospitalar 

Na última década foram realizadas 315.984 internações hospitalares pelo 

SUS em Vitória da Conquista. As dez primeiras causas de internação no Município 

foram (Figura 04): Gravidez, Parto e Puerpério (25,6%), Doenças do Aparelho 

Respiratório (14,8%), Lesões de Causas Externas (10,8%), Doenças do Aparelho 

Digestivo (9,9%), Doenças do Aparelho Circulatório (9,6%), Doenças Infecciosas e 

Figura 3 - Taxa de mortalidade infantil no Brasil, no estado da Bahia e no município de Vitória da Conquista, no 
período de 2000 a 2015. Fonte: MS/SVS/DASIS/SINASC-SIM/TABNET 
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Parasitárias (5,7%), Doenças do Aparelho Geniturinário (5,3%), Neoplasias (4,1%), 

Doenças  Perinatais (2,5%), e Doenças de Pele (1,5%) (Figura 04). 

 

 

Para entender a tendência temporal das internações em Vitória da Conquista 

é necessária avaliar independentemente cada causa, de modo que serão separadas 

as causas que apresentam tendência à diminuição, as causas que apresentam 

tendência à elevação e as causas que permaneceram mais ou menos estáveis. 

As Doenças do Aparelho Respiratório e as Infecciosas e Parasitárias foram 

as únicas que diminuíram ao longo da década, 36% e 20%, respectivamente (Figura 

05). Apesar do clima nada ameno (seco e com baixíssimas temperaturas no inverno 

em contraste com o verão rigoroso), a ampliação da rede de Atenção Básica e de 

serviços especializados, impactaram numa melhor assistência e controle destas 

patologias. A queda das Doenças Infecciosas e Parasitárias segue o padrão da 

transição epidemiológica brasileira, já comentado neste capítulo, sendo interessante 

observar que, na década passada (2000 a 2009), estas doenças não apresentaram 

sinais de declínio, mas sim, de estabilidade. 

Figura 4 - Número de internações hospitalares pelo SUS no município de Vitória da Conquista, segundo causa 
específica da CID10, no período de 2007 a 2016. Fonte: MS/DATASUS/SIH/SUS/TABWIN 
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O aumento do número de internações ao longo da última década foi 

observado em 06 dos 10 principais motivos (Figura 06). O destaque é para as 

Doenças de Pele (126%), seguidas pelas doenças do Aparelho Digestivo (83%), 

com taxas altas de aumento. O crescimento de internações por Neoplasias (64%) 

não aconteceu década passada (2000 a 2009), e é esperado como tendência 

brasileira, com a crescente busca pelo diagnóstico precoce, ainda longe da realidade 

do nosso país. 

Afecções Originadas no Período Perinatal (52%) ficou em terceiro lugar, 

considerando que Gravidez, Parto e Puerpério correspondem a cerca de 26% de 

todas as internações. A qualidade do pré-natal e da assistência ao parto deve ser 

levada em conta nesta avaliação, como meta de ordem da saúde pública. Após, com 

taxas mais modestas do que as anteriores, vem Lesões de Causas Externas (24%) 

e Doenças do Aparelho Circulatório (23%). Observe que nestes últimos 10 anos, as 

Lesões de Causas Externas foram a terceira causa de internações e vem se 

mantendo em crescimento desde a década anterior. 

 

Figura 5 - Número de internações hospitalares pelo SUS no município de Vitória da Conquista, segundo causas 
específicas, conforme identificadas pela CID10, no período de 2007 a 2016. Fonte: 

MS/DATASUS/SIH/SUS/TABWIN 
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As outras 2 doenças, que completam a lista das 10 principais causas de 

internação em Vitória da Conquista, Gravidez, Parto e Puerpério e Doenças do 

Aparelho Geniturinário não apresentaram variações estatisticamente significantes 

ao  longo da última década e, dessa maneira, pode-se supor que permaneçam 

relativamente estáveis, com exceção de um ou outro pico de internações (Figura 07). 

 

A distribuição etária das principais causas de internação em Vitória da 

Conquista, apenas no período de 2016, é apresentada na Figura 08. Os aspectos 

mais relevantes nos valores brutos de internação hospitalar deste ano são ilustrados 

Figura 6 - Número de internações hospitalares pelo SUS no município de Vitória da Conquista, segundo causas 
específicas, conforme identificadas pela CID10, no período de 2007 a 2016. Fonte: 
MS/DATASUS/SIH/SUS/TABWIN. 

Figura 7 - Número de internações hospitalar-SUS no município de Vitória da Conquista, segundo causas 
específicas, conforme identificadas pela CID10, no período de 2007 a 2016. Fonte: 

MS/DATASUS/SIH/SUS/TABWIN 
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nos gráficos a partir da Figura 08, separados por causa de internação e faixa etária. 

Observa- se que, neste ano, as Lesões por Causas Externas ocupam o 2º lugar 

nas internações e não mais o 3º. As Neoplasias subiram do 8º para o 6º lugar, ao 

contrário das Doenças Infecciosas e Parasitárias, que desceram para o 8º. As 

Doenças de Pele não  mais aparecem entre as 10, sendo substituídas pelas Doenças 

do Sistema Nervoso. Um retrato fiel no município, da transição epidemiológica do 

país. 

 

 

 

A Figura 09 mostra que Gravidez, Parto e Puerpério é o principal motivo 

pelo qual as mulheres jovens de Vitória da Conquista são internadas. Observa-se 

nas duas figuras que esta causa de internação á a mais comum entre adolescentes 

(15 a 19 anos), o mesmo valendo para as mulheres jovens entre 20 a 29 anos e para 

as mulheres adultas entre 30 e 39 anos, inclusive entre as crianças pré-adolescentes 

com idade entre 10 e 14 anos. Chama atenção que, entre estas meninas de 10 a 

14 anos, Gravidez, Parto e Puerpério representa 10% do total de internações, em 

contraste com 2% observado na década passada, de 2000 a 2009, representando 

um aumento de 500%. 

 

Figura 8 - Classificação da morbidade hospitalar por classes da CID10 e faixas etárias no município de Vitória 
da Conquista, em 2016. Fonte: MS/DATASUS/SIH/SUS/TABWIN 
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As Lesões por Causas Externas distribuem-se entre todas as idades, 

constituindo, por isso, causa relativamente importante, inclusive para crianças, pré-

adolescentes e idosos (Figura 10). 

 

 

 

 

A Figura 11 mostra as internações por Doenças do Aparelho Digestivo, que 

também aparece em todas as faixas etárias, porém, ao contrário do padrão da 

década anterior (centrado na faixa dos 5 aos 9 anos e na faixa dos 50 aos 69 

anos), estas doenças tornaram-se prevalentes entre adultos em idade produtiva, 

numa provável relação com o estresse. As doenças infecciosas e intestinais 

Figura 9 - Número de internações hospitalares no  SUS  por  Gravidez,  Parto  e Puerpério, por faixa etária, no 
município de Vitória da Conquista, no período de 2016. Fonte: MS/DATASUS/SIH/SUS/TABWIN 

Figura 10 - Número de internações hospitalares no SUS por Lesões de Causas Externas, por faixa etária, no 
município de Vitória da Conquista, no período de 2016. Fonte: MS/DATASUS/SIH/SUS/TABWIN 
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representaram 6% das internações até os 14 anos de idade (420 de 6.725) e 

valores desprezíveis nas faixas etárias superiores (MS/DATASUS). 

 

 

 

As   internações   por Doenças   do   Aparelho Respiratório, conforme 

demonstra  a Figura 12, são causas importantes de internações, particularmente 

para as crianças até 14 anos. Também possuem significância para população idosa, 

acima dos 65 anos e não figura como doença especialmente consumidora de leitos 

de internação para população adulta em idade produtiva. 

 

 

 

As Doenças do Aparelho Circulatório (Figura 13) começam a tornar-se 

importantes como causas de internação a partir dos 40 anos e tendem a aumentar 

sua importância relativa com o aumento da idade da população. 

 

Figura 11 - Número de internações hospitalares no SUS por Doenças do Aparelho Digestivo, por faixa etária, 
no município de Vitória da Conquista, no período de 2016. Fonte: MS/DATASUS/SIH/SUS/TABWIN 

Figura 12 - Número de internações hospitalares no SUS por Doenças do Aparelho Respiratório, por faixa etária, 
no município de Vitória da Conquista, no período de 2016. Fonte: MS/DATASUS/SIH/SUS/TABWIN 
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As Neoplasias (Figura 14) também começam a tornar-se importantes como 

causa de internação no município com o aumento da idade, numa faixa etária menor 

que as Doenças do Aparelho Circulatório, partir dos 35 anos, com pico até os 54, se 

mantém e volta a crescer a partir dos 65 anos, provavelmente pelo câncer de 

próstata, que ocupa o 2º lugar na região Sudoeste da Bahia, ficando atrás apenas do 

câncer de mama. 

O câncer de mama incide com mais frequência na faixa etária de 50 a 69 

anos, em que pese o seu tratamento ambulatorial com quimioterapia, 

hormonioterapia e radioterapia, era de se esperar mais internações nesta faixa etária 

para o tratamento cirúrgico. Mas no ano de 2016 ocorreram apenas 40 internações 

desta modalidade pelo SUS no município e 17 em outras cidades da Bahia, com 

registro do município de origem Vitória da Conquista. Isso pode significar o 

diagnóstico avançado da patologia, entrando na rede para tratamento paliativo, já 

sem oportunidade da cirurgia (DATASUS/MS). 

Outro dado que merece consideração é que os cânceres que acometem 

as crianças e adolescentes não são tratados na cidade, contribuindo para a baixa 

internação por esta causa nesta faixa etária. 

Em 2011 foi habilitada a Unidades de Assistência de Alta Complexidade em 

Oncologia (UNACON) no Hospital Geral de Vitória da Conquista (HGVC), de natureza 

pública e gestão estadual, o que possivelmente contribuiu para o incremento das 

internações por Neoplasias. 

Figura 13 - Número de internações hospitalares no SUS por Doenças do Aparelho Circulatório, por faixa etária, 
no município de Vitória da Conquista, no período de 2016. Fonte: MS/DATASUS/SIH/SUS/TABWIN 



 
 
 
 

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE MEDICINA DA  
FACULDADE DE SAÚDE SANTO AGOSTINHO DE VITÓRIA DA CONQUISTA 

  
 

 

45 

 

 

 

O padrão bimodal que foi observado na relevância das internações relativas 

às Doenças do Aparelho Digestivo também é observado entre as Doenças do 

Aparelho Geniturinário (Figura 15), ou seja, trata-se de um tipo de internação 

significativa para a população produtiva. Incide em todas as faixas etárias, em 

especial na população acima de 65 anos, predominando o sexo feminino com 53% 

(MS/DATASUS). 

 

 

 

Em resumo, entre as causas que levam às internações dos conquistenses, 

pode- se dizer que na população adulta predominam as Lesões de Causas Externas 

Figura 14 - Número de internações hospitalares no SUS por Neoplasias, por faixa etária, no município de Vitória 
da Conquista, no período de 2016. Fonte: MS/DATASUS/SIH/SUS/TABWIN 

Figura 15 - Número de internações hospitalares no SUS por Doenças do Aparelho Geniturinário, por faixa 
etária, no município de Vitória da Conquista, no período de 2016. Fonte: MS/DATASUS/SIH/SUS/TABWIN 
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(especialmente os homens) e por Gravidez, Parto e Puerpério (mulheres). A 

população idosa   ocupa os   leitos de internação principalmente por   Doenças do 

Aparelho Circulatório e Geniturinário, seguidas das Doenças do Aparelho Digestivo 

e das Neoplasias.  A população mais jovem é internada com frequência por doenças  

do Aparelho Digestivo, Geniturinário e Respiratório (crianças), mas surpreende o 

número de casos de Lesões de Causas Externas e Gravidez, Parto e Puerpério nesta 

faixa etária. 

 

Doenças Infecciosas e Parasitárias 

 

Acidentes com animais peçonhentos 

Em 2015, dados   do SINAN (Sistema   de   Informação   de Agravos   de 

Notificação) mostram que o coeficiente de incidência com animais peçonhentos 

no Brasil foi de 52 casos por 100.000 habitantes, na Bahia 63 casos por 100.000 

habitantes e em Vitória da Conquista, este índice foi de 1,5 casos por 100.000 

habitantes (todos relacionados a acidentes por escorpião). 

Considerando a grande extensão da zona rural do município (3.500 Km de 

estradas e 284 povoados) e o alto volume de atividades agrícolas exercidas de forma 

artesanal, o baixo índice pode ser resultado de subnotificação grave, de forma que 

não é possível fazer maiores análises. (MS/SVS/SINAN). 

 

AIDS 

Os registros do SINAN demonstram que a incidência de AIDS em Vitória da 

Conquista está diminuindo ao longo dos últimos  04  anos,  ao  contrário  da  década 

passada em que ocorreu um franco crescimento. Em 2012 foram notificados 61 casos 

no município contra 24 do ano de 2016, reduzindo o coeficiente de incidência de 

19 para 

7/100.000 habitantes em 05 anos. Esta tendência reproduz a diminuição 

que está sendo observado em todo o país, com coeficientes de incidência 

semelhantes à média nacional e ao município de Salvador. O estado da Bahia, 

entretanto, apresenta um coeficiente baixo em comparação, de 03 casos/100.000 

habitantes, o que deve ser analisado com cuidado por causa da subnotificação, em 

que pese o grande investimento feito no país em campanhas de prevenção e alertas 

contra a AIDS. (MS/SVS/SINAN). 
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Dengue 

o período de 2007 a 2012 foram notificados um total de 1.818 casos de 

dengue entre os residentes de Vitória da Conquista. Ao longo deste período o 

coeficiente de incidência padronizado apresentou os valores mais elevados nos anos 

de 2009 e 2011 

(169 casos/100.000 habitantes), ainda assim menor que o estado da 

Bahia no mesmo período (258/100.000 habitantes). 

No último ano registrado no SINAN, 2012, observa-se um coeficiente de 

incidência de 116 casos de dengue para cada 100.000 habitantes no município, 

menos da metade da média nacional de 290/100.000 habitantes para o mesmo 

período. A faixa etária mais atingida em Vitória da Conquista foi a dos adultos jovens 

de 20 a 39 anos. 

Os dados demonstram que o serviço municipal de controle de zoonoses tem 

atuado de forma a coibir epidemias nos últimos 05 anos. (MS/SVS/SINAN). 

 

Esquistossomose 

A incidência de esquistossomose é decorrente de processos endêmicos 

que estão hoje globalmente espalhados. A esquistossomose desenvolve-se num 

ciclo parasitário que envolve pessoas e o caramujo Biopharia glabrota e, desta 

maneira, fica restrita   endemicamente   aos   locais   onde   existe   o   caramujo. 

Muitos   casos   de esquistossomose em sua forma hepato-esplênica, tem suas 

consequências (como a hemorragia digestiva e o hiperesplenismo) tratadas na rede 

pública e privada de Vitória da Conquista, polo de serviços de saúde, em cuja 

região existem áreas endêmicas; entretanto, não constam registros desta patologia 

no SINAN no período de 2011 a 2016 (MS/SVS/SINAN). 

 

Hanseníase 

O Brasil registrou no final de 2011 um coeficiente de prevalência de 

hanseníase de 0,06 casos/10.000 habitantes e um coeficiente de detecção de casos 

novos de 1 8 ,7/100.000   habitantes.   Em 2015   os dados do coeficiente d e  

p r e v a l ê n c i a  aumentaram muito, chegando a 1,02 casos/10.000 habitantes, 

enquanto o coeficiente de detecção de casos novos caiu para 14,7/100.000 

habitantes. Não se pode esquecer de levar em consideração a subnotificação grave 
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no país, mas, ainda assim, os coeficientes do Nordeste estão acima da média 

nacional, t e n d o  a  de t e cção  de  ca so s  n o vo s  22,56/100.000 habitantes, ficando 

atrás apenas da região Norte. 

A hanseníase constitui, sem dúvida, um problema de saúde pública no 

Brasil, longe da meta de erradicação preconizada pela OMS desde 2004. Em Vitória 

da Conquista a situação não é diferente e a incidência máxima da doença no passado 

ocorreu entre 2004 e 2008, com flutuação ao redor de 20 casos/100.000 

habitantes, maior que a média nacional. Houve um período de tendência a regressão 

na incidência da hanseníase em Vitória da Conquista, quando em 2009 o coeficiente 

foi de 13/100.000 habitantes e em 2012, 8,86/100.000 habitantes. Voltou a crescer 

em 2014 e chegou a 17,19/100.000 habitantes em 2015. Não é possível afirmar se 

este incremento deve-se ao aumento do número de casos ou a maior busca ativa e 

notificação. (MS/SVS/SINAN). 

 

Hepatites Virais 

As hepatites virais variam muito quanto à incidência nas diferentes regiões 

do país. A hepatite A normalmente é transmitida por alimentos contaminados e 

dessa forma, pode ser prevenida através de medidas gerais de higiene e no cuidado 

com os alimentos; por isso, a região Sudeste é menos propensa a este tipo de 

hepatite. As Hepatites do tipo B e C são normalmente transmitidas sexualmente ou 

por contato com sangue/fluidos contaminado, incidindo indiscriminadamente em 

todas as regiões. Quanto à hepatite C, o Nordeste parece ser menos acometido. 

Em 2015 o Brasil registrou uma incidência de 12 casos/100.000 habitantes, 

sendo 5,5 casos/100.000 habitantes na Bahia. Em Vitória da Conquista, entre 2004 

e 2006, a cidade apresentava índices bastante elevados desta doença, com valores 

muito superiores à média nordestina para qualquer dos tipos. Depois desse período, 

a cidade apresentou um decréscimo na incidência das hepatites atingindo valores 

abaixo da média nacional e da Bahia, de 03 casos/100.000 habitantes em 2015. 

(MS/SVS/SINAN). 

 

Meningite 

Segundo dados do SINAN, a Meningite tem sua incidência em declínio 

no Brasil e na Bahia nas últimas duas décadas, cujos coeficientes posicionam-se entre 

4,5 e 03   casos/100.000   habitantes, respectivamente, em 2015.  Esta diminuição 
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pode ser atribuída ao incremento das ações de Atenção Básica, com destaque para 

a cobertura vacinal garantida pelo PNI (Programa Nacional de Imunização). Vitória da 

Conquista apresenta coeficientes um pouco maiores que a média nacional para o 

mesmo período, ou seja, 7,5 casos/100.000 habitantes, implicando em algo da ordem 

de 26 casos/ano na cidade. (MS/SVS/SINAN). 

 

Tuberculose 

A incidência padronizada de tuberculose em Vitória da Conquista está em 

declínio ao longo da última década e de fato, este mesmo padrão é observado no 

Brasil e na Bahia. Entretanto, pode-se observar que a média nacional caiu de forma 

mais acentuada: de 42 para 11/100.000 habitantes entre 2012 e 2016, enquanto no 

município, os coeficientes foram, para o mesmo período, de 17 para 9/100.000 

habitantes. Ou seja, a média da queda da incidência de tuberculose nos residentes 

de Vitória da Conquista nos últimos 04 anos não alcançou a velocidade da média 

nacional, de quase 10 casos/ano/100.000 habitantes. (MS/SVS/SINAN). 

 

Vigilância Alimentar e Nutricional 

Em 2016, quase 96% das crianças acompanhadas nas Unidades Básicas de 

Saúde de Vitória da Conquista apresentaram peso adequado para sua idade em 

10 pontos acima da média nacional, do Nordeste e do Estado, segundo dados do 

Relatório do Estado Nutricional do Departamento de Atenção Básica do Ministério 

da Saúde. Ainda conforme este relatório, o número de crianças com peso baixo e 

muito baixo é muito menor que a média nacional e estadual, demonstrando o bom 

estado nutricional das crianças acompanhadas no município.  Quanto ao peso 

elevado, o número de crianças também está muito abaixo (cerca de 3 vezes menos) 

dos parâmetros analisados, o que sinaliza menor propensão à obesidade e suas 

complicações a longo prazo. 

O Programa Bolsa Família (PBF) beneficiou, no mês de agosto de 2017, 

22.136 famílias, representando uma cobertura de 83,4 % da estimativa de famílias 

pobres no município inscritas no Cadastro Único. As famílias pobres e extremamente 

pobres recebem benefícios com valor médio de R$ 173,98 e o valor total desta 

transferência condicionada de renda pelo governo federal alcançou R$ 3.851.233,00 

no mês, o que demonstra que as estratégias utilizadas pela Vigilância à Saúde 

em parceria com a Atenção Básica e Bolsa Família têm dado certo. 



 
 
 
 

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE MEDICINA DA  
FACULDADE DE SAÚDE SANTO AGOSTINHO DE VITÓRIA DA CONQUISTA 

  
 

 

50 

 
 Peso X Idade 

 
 

Abrangência 

Peso Muito 
Peso Baixo Peso Adequado Peso Elevado 

Baixo Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Vitória da 

Conquista 
37

 

Estado da Bahia 4.688 

Região Nordeste 20.434 

Brasil 59.234 

 
0.47 

 
1.08 

1.13 

1.25 

 
98 
 

13.177 

56.208 

139.848 

 
1.23 

 
3.03 

3.11 

2.95 

 
7.600 

 
382.056 

1.562.648 

4.149.425 

 
95.72 

 
87.99 

86.54 

87.66 

 
205 

 
34.300 

166.350 

385.181 

 
2.58 

 
7.9 

9.21 

8.14 

 
7.940 

 
434.221 

1.805.640 

4.733.688 

 

Assistência ao Nascimento 

A estabilidade no número de internações por Gravidez, Parto e Puerpério, 

vista no item Morbidades, reflete também nos números estáveis de nascidos vivos no 

período de 2012 a 2015, em 5.350/ano. O número de recém-nascidos com menos de 

2500g também se manteve estável no mesmo período analisado. 

As anomalias congênitas correspondem a menos de 1% dos nascimentos 

vivos. Em relação à assistência pré-natal, 85% das gestantes compareceram a mais 

de 4 consultas, e o número de gestantes com 7 ou mais consultas vem subindo ao 

longo dos 4 últimos anos (era 47% em 2012 e chegou a 55% em 2015). Por outro 

lado, o número de gestantes que não faz pré-natal, apesar de baixo, sofreu um 

aumento de 2013 (0,28%) para 2015 (1,4%), o que demanda empenho das equipes 

de Atenção Básica. 

Os partos vaginais correspondem a 57% dos nascimentos, e este número tem 

se mantido constante ao longo dos anos, com pequeno aumento em 2015. Um 

aspecto positivo acima da média nacional de 44%. 

A gestação de mulheres com idade inferior a 20 anos vem diminuindo 

historicamente a partir da virada do século. Em Vitória da Conquista existiu uma 

elevação, mesmo que discreta, no período de 2012 a 2015, ao contrário da Bahia e 

do Brasil, ambos com discreta diminuição. (MS/SVS/SISVAN). 

 

Cobertura Vacinal 

A cobertura vacinal de Vitória da Conquista em 2015, comparada com 

Bahia, Nordeste e Brasil, está demonstrada na Figura 17, onde observa-se um índice 

superior para o município, de 108,17%, contra 90,98% da média nacional. Neste 

cenário, a Bahia atingiu 93,46%, melhor que o Nordeste com 91,71%. Um dado de 

Figura 16 - Relatório do Estado Nutricional de crianças até 05 anos de idade, em Vitória da Conquista, 
Nordeste, Bahia e Brasil - no período de 2016. Fonte: MS/SAS/DAB/NTI/TABNET 
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extrema importância, que demonstra a atuação das equipes de Atenção Primária do 

município.  

 

 

 

Analisando por cada imunobiológico, a BCG (tuberculose) apresentou a maior 

cobertura (186, 49%) que, juntamente com a Hepatite B para menores de um mês 

(159,55%), supera a população alvo porque são aplicadas nas maternidades do 

município, que atende à toda a região. Pode também estar recebendo nas 

campanhas de vacinação pessoas de outros locais da região; a Febre Amarela em 

menores de 04 anos é um exemplo disso com 176% de cobertura. A DTP (difteria, 

tétano e coqueluche), tetra (DTP + haemophilus influenzae tipo B) e a Pentavalente 

(DTP + Hib + hepatite B) apresentaram 100% de cobertura em 2015. 

A   vacina   Tríplice Viral (sarampo,  caxumba e rubéola), Hepatite   A, 

Meningococo C (meningite) e Hepatite B, por ordem decrescente de cobertura, 

também ultrapassaram os 100%, mesmo pouco, demonstrando com cobertura plena. 

As demais vacinas ultrapassaram os 90%, com exceção da Tetra Viral 

que, além da proteção para as doenças previstas na Tríplice Viral, se soma a varicela 

zoster. 

 

Figura 17 - Cobertura de vacinação em Vitória da Conquista, Nordeste, Bahia e Brasil - no período de 2015. 
Fonte: MS/DATASUS/PNI/TABNET 
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Rede de Atenção à Saúde 

O município de Vitória da Conquista fechou o ano de 2016 com uma despesa 

em saúde, aproximadamente, 17 milhões de reais/mês (MS/SIOPS), investida nas 

seguintes áreas: Assistência Hospitalar e Ambulatorial - 44,76%; Atenção Básica 

23,06%; Suporte Profilático e Terapêutico - 17,66; Vigilância Epidemiológica - 4,02%; 

Vigilância Sanitária - 0,68%, dentre outros. O investimento do município no 6º 

bimestre do mesmo ano foi de 27,97%, bem acima do preconizado pela Lei 

Complementar 141/2012, de 15%. 

Em relação aos estabelecimentos de saúde, o município Vitória da Conquista 

possui 611 (seiscentos e onze), assim classificados, por natureza da gestão: 

01. Públicos de gestão municipal: 

- 39 Unidades Básicas de Saúde (UBS): 06 unidades tradicionais e 33 de 

saúde da família (USF), detalhadas mais adiante neste capítulo. 

- 01 Centro de Referência em especialidades médicas: o CEMAE. 

- 03 Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) que atendem aos portadores 

de transtornos mentais: 01  CAPS  II,  para adultos; 01  CAPS  ad  III,  para 

dependentes químicos e o CAPS ia, para o público infantil.  

- 01 Consultório de Rua, para atendimento de moradores de rua com transtorno 

Mental. 

Figura 18 - Cobertura de vacinação em Vitória da Conquista, por imunobiológico, período de 2015. Fonte: 
MS/DATASUS/PNI/TABNET 
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- 01 Centro de Referência em DST/AIDS: o CAAV – Centro de Atenção e Apoio 

à Vida Dr. Davi Capistrano Filho. 

- 01 Centro de Referência em Hepatite B: também funciona no CAAV. 

- 01 Centro de Referência em reabilitação física e auditiva: o CEMERF. 

- 01 Centro de Referência em Pneumologia e Dermatologia Sanitárias. 

- 01 Centro de Referência em especialidades odontológicas: o CEO. 

- 01 Centro de Referência em Saúde do Trabalhador: o CEREST. 

- 01 SAMU 192, Serviço de Atendimento Móvel às Urgências: com 04 unidades 

básicas (UBS), 01 avançada (USA) e 01 motolância. 

- 02 Centrais de Regulação: 01 ambulatorial e 01 de urgências. 

- 02 Academias da Cidade: 01 no bairro Vila Serrana e 01 no bairro Brasil. 

- 01 Unidade Móvel Terrestre; para atendimento itinerante na zona rural. 

- 01 Polo de Educação em Saúde: coordena todas as ações de educação 

permanente em saúde dos profissionais contratados e os campos de estágio dos 

estabelecimentos de ensino na rede. 

- 01 Pronto Socorro municipal: funciona no Hospital Unimec.  

- 01 Hospital  Municipal:  maternidade  de  referência  em  alto  risco  materno- 

infantil, com UTI neonatal e o título de “Amigo da Criança”. 

- 02 Farmácias da Família: farmácias centralizadas, 01 no Centro e 01 no 

bairro Brasil. 

 

02. Públicos de gestão estadual: 

- Centro de Referência Crescêncio Silveira: especialidades médicas e, 

recentemente, com leitos psiquiátricos e gerais, passando para o porte de hospital. 

- Hospital Geral de Vitória da Conquista (HGVC): detalhado mais adiante neste 

capítulo. 

- 01 Unidade de Pronto atendimento (UPA) tipo III. 

- 01 Central de Regulação de Leitos Hospitalares. 

- 01 Núcleo Regional de Saúde (NRS): antiga DIRES. 

 

03. Entidades sem fins lucrativos: 

- Núcleo de Apoio ao Paciente com Câncer (NAPO). 

- Comunidade Terapêutica Fazenda Vida e Esperança (COTEFAVE): 

internação prolongada de dependentes químicos. 
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- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE). 

- Centro de Atendimento Médico Infantil (CAMI): hospital pediátrico. 

 

04. Entidades filantrópicas 

- Hospital São Vicente: Santa Casa de Misericórdia (geral). 

 

05. Privados 

São 564 estabelecimentos de saúde, sendo 344 de natureza jurídica, com 

08 hospitais: Unimec (geral), IBR (geral), Samur (geral), Santa Clara, HOC, Casa 

de Saúde São Geraldo, Ortoclínica e Uroday. 

O município possui, assim, 11 estabelecimentos hospitalares, sendo:  05 

hospitais gerais (01 públicos, 01 filantrópicos e 03 de caráter privado) e 06 

especializados (01público e 05 privados). O total de leitos existentes no município 

em 2017 é 1.017, aumentou muito pouco em relação a 2010, quando existiam 980, 

apenas 37 a menos. Além destes 1.017 leitos clínicos e cirúrgicos, existem mais 143 

chamados complementares (isolamento, cuidados   intermediários   e UTI   - (30   

adultos, 05 pediátricos e 20 neonatais). Dos 1.017 leitos, 693 são destinados ao SUS, 

menos que os 745 leitos em 2010; esta redução da oferta de leitos para o SUS na 

rede privada é observada em todo o país, especialmente na área de clínica médica. 

Os leitos destinados ao SUS se distribuem em: 232 cirúrgicos; 210 clínicos; 

84 obstétricos; 125 pediátricos; 39 de outras especialidades (crônicos, reabilitação e 

acolhimento) e 03 de hospital-dia. Isso perfaz um total de 2,92 leitos/1.000 habitantes 

e 1,99 leitos SUS/1.000 habitantes. Este índice está abaixo da média nacional de 

2,66 leitos SUS/1.000 habitantes, estando também abaixo dos parâmetros 

recomendados pelo Ministério da Saúde (Portaria GM/MS nº. 1.631/2015) e pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS) de 3 a 5 leitos/1.000 habitantes. 

Um total de 2.178 equipamentos médicos e hospitalares estão em operação 

no Município, em 2017, conforme registros no Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde (CNES), do Ministério da Saúde. Destes, 931 (43%) 

estão disponíveis para o SUS, na rede própria e contratada. Dentre estes, estão: 

equipamentos de audiologia (01), diagnóstico por imagem (276), infraestrutura (43), 

odontologia (736), manutenção da vida (703), métodos gráficos (55), métodos ópticos 

(187) e outros (173). O total de cada equipamento está acima  dos  parâmetros  

estabelecidos  pelo  Ministério  da  Saúde (Portaria GM/MS nº. 1.631/2015). Dos 
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equipamentos disponíveis para o SUS, o problema não está na quantidade e sim na 

oferta contratada. Estão elencados abaixo (Figura 19) a relação de alguns dos 

equipamentos citados. 

 

 

 

 

CATEGORIA 

Equipamento 

Eletrocardiograma 44 15 

Eletroencefalograma 11 5 

Endoscópios 48 22 

Equipamento 

Hemodiálise 

77 73 

Mamógrafo 11 5 

Raios-X 29 16 

Respirador 56 34 

Ressonância 

Magnética 

8 6 

Tomógrafo 

Computadorizado 

11 7 

Ultrassom 93 32 

Videolaparoscópio 13 4 

Total 401 219 

 

Em 2016, a produção ambulatorial total do SUS em Vitória da Conquista foi 

cerca de 3,5 milhões de procedimentos, para a população própria e referenciada, 

ficando abaixo na Bahia apenas das cidades de Salvador, Feira de Santana e 

Itabuna. A Figura 20 mostra a comparação com as produções por habitante/ano entre 

as cidades baianas citadas, Estado e Brasil. Vale a pena ressaltar que o processo de 

descentralização da produção em saúde e, consequentemente, dos recursos é 

relativamente recente. 

Separando por grupo e subgrupo de produção ambulatorial, de acordo a 

Tabela do SUS, no Município as maiores produções foram os procedimentos com 

finalidade diagnóstica (4,32 exames por habitante), atendimentos prestados por 

profissionais da saúde   (4,06 consultas/habitante) e ações coletivas/individuais em 

saúde (0,52 procedimento/habitante). Comparando estes números com a produção 

de 2010, observa- se que houve aumento dos exames diagnósticos (era 

3,11/habitante), diminuição das consultas (era 6,48/habitante) e diminuição drástica 

das ações coletivas/individuais (era 3,57/habitante). Pode ter ocorrido subregistro, 

mas merece investigação pela gestão local. 

 

Figura 19 - Equipamentos médico-hospitalares em Vitória da Conquista, por categoria, período de 2017. 
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 Com relação às consultas médicas, básicas e especializadas, no período de 

2016 a média por habitante/ano de Vitória da Conquista também ficou abaixo das 

médias estadual e nacional, conforme demonstra a Figura 21. Com 0,65 

consulta/habitante/ano, o município apresentou pior desempenho do que em 2010, 

com 0,9 consultas/habitante/ ano. Este padrão indica um baixo acesso da população 

às consultas médicas, tanto da Atenção Básica quanto da Atenção Especializada, 

que, talvez, seja em consequência do  aumento  populacional  não  ter  sido  

acompanhado  de  perto  pelo aumento  da  cobertura  do  Programa  de  Saúde  

da  Família  (PSF)  nem  da  oferta especializada. 

 

 

 

Figura 20 - Produção ambulatorial total por habitante/ano, no Brasil, Bahia e alguns municípios, no ano de 
2016. Fonte: MS/DATASUS/SIA/POP TCU/TABNET 

Figura 21 - Produção ambulatorial total  por  habitante/ano,  no  Brasil,  Bahia  e  Vitória  da Conquista, no ano 
de 2016. Fonte: MS/DATASUS/SIA/POP TCU/TABNET 
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ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 

A formação do médico orientada para atuação na Atenção Primária à Saúde, 

especialmente na Estratégia Saúde da Família, torna-se essencial para reduzir a 

“carga” de adoecimento da população, cuja maioria é submetida aos condicionantes 

e determinantes propícios para tal. Além da assistência propriamente dita, as 

equipes de saúde da família também trabalham a promoção à saúde e a 

prevenção de doenças, numa população tão carente de informações para o 

autocuidado. 

A Atenção Primária à Saúde no município de Vitória da Conquista dispõe 

de uma rede de Unidades Básicas cuja organização segue três modelos distintos: 

▪ Unidades   Básica Tradicional:   unidade de S a ú d e  o n d e  s ã o  

feitas consultas médicas por clínicos, ginecologistas e pediatras, consultas e 

procedimentos de enfermagem (nebulização, imunização, curativos), além dos 

Agentes Comunitários de Saúde (PACS). São 06 unidades deste padrão. 

▪ Unidades de Saúde da Família (zona urbana): unidades de saúde com 

a estratégia de saúde da família implantada, com uma ou duas equipes, cada uma 

com seu território adscrito. Cada equipe conta com 01 médico, 01 enfermeiro, 02 a 

03 técnicos de enfermagem e 06 a 08 Agentes Comunitários de Saúde (ACS). As 

equipes também contam com a modalidade de equipe de saúde bucal, que possui 

01 cirurgião-dentista, 01 auxiliar de consultório dentário (ACD) e 01 técnico de 

higiene dentário (THD). São 17 unidades com este padrão na zona urbana, abrigando 

27 equipes de saúde da família. 

▪ Unidades de Saúde da Família (zona rural): para garantir uma 

atenção de qualidade à saúde do homem do campo numa zona rural extensa (80% 

do território do município, 3.500 Km de estradas e 294 povoados) e de baixa 

densidade demográfica, a administração municipal implantou, além das 16 unidades 

de saúde da família na sede dos distritos, uma série de “minipostos” de saúde. Eles 

facilitam o acesso dos moradores aos serviços básicos, permitindo à população 

resolver seus problemas sem sair da sua região, considerando que tem povoado que 

dista até 90 Km da sede. Além disso, são os pontos de apoio ao atendimento 

itinerante das equipes, a fim de facilitar o acesso dos usuários de áreas distantes e 

sem transporte. De 163 minipostos em 2010, saltou para 202 em 2016, espalhados 

pelo interior do município, formando uma ampla rede de assistência ao morador do 
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campo. As 16 unidades de saúde da família da zona rural abrigam 17 equipes, com 

cobertura de 100% da zona rural. 

Abaixo estão listadas as  unidades  de  saúde,  conforme  uma  das  

três modalidades descritas acima: 

 

UNIDADES BÁSICAS TRADICIONAIS: 

 

 Centro de Saúde Dr. Ademário Silva Santos 

 Centro de Saúde Dr. Hugo de Castro Lima  

 Centro de Saúde Dr. João Melo Filho 

 Centro de Saúde Regis Pacheco 

 Policlínica de Atenção Básica do Panorama 

 Policlínica São Vicente CAE II 

 

UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ZONA URBANA): 

 

 USF Bruno Barcelar 

 USF Miro Cairo 

 USF Urbis VI 

 USF Jardim Valéria 

 USF Urbis V 

 USF Solange Hortélio Franco (CSU)  

 USF Nestor Guimarães 

 USF José Gomes Novaes - Vila Serrana 

 USF Parque do Conveima I 

  USF Professor Nelson Barros  

 USF Pedrinhas 

 USF Nossa Senhora Aparecida 

 USF Recanto das Águas 

 USF Patagônia 

 USF Nova Cidade 

 USF Morada dos Pássaros 

 USF Vila América 
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UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ZONA RURAL): 

 

 USF de Bate-Pé USF de Cercadinho 

 USF de Iguá 

 USF de Inhobim 

 USF de José Gonçalves 

 USF de Lagoa das Flores 

 USF de Pradoso 

 USF de São João da Vitória 

 USF de São Joaquim  

 USF de São Sebastião  

 USF de Veredinha  

 USF do Capinal 

 USF do Simão 

 USF da Limeira 

 USF de Lagoa Formosa 

 USF da Roseira 

 

O número de famílias acompanhadas em 1998 era de 25.446, chegando 

a 68.328 em 2010, com 39 esquipes de saúde e cobertura de 44%. Em 2017, a 

ampliação foi de 05 equipes (em 07 anos), o que dá menos de uma equipe por ano. 

Hoje conta com 44 equipes de saúde da família, sendo 17 na zona rural e 27 na zona 

urbana, com 44,5% de cobertura (o cálculo desta cobertura foi feito no parâmetro do 

Ministério da Saúde de 3.500 habitantes por equipe; entretanto, na realidade, as 

equipes possuem mais do que esta população no território). A população que não é 

atendida pela estratégia de saúde da família em seu território, tem sua referência nas 

unidades de saúde tradicionais. 

O número de consultas médicas nas unidades de saúde da família apresentou 

um padrão de diminuição ao longo da década (2007 a 2010), apesar do aumento no 

número de equipes, podendo ser observado na Figura 22. Em 2008 foi o pico de 

produção, chegando a 202.862 consultas, número não mais alcançado. Em 2016 foi 

o cúmulo com 134.730 consultas, pior apenas que 2007, com 105.308 consultas. A 

carência do profissional médico para o PSF no município é uma realidade, como no 

restante do país, que foi razoavelmente suprida com o Programa Mais Médicos, a 
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partir de 2013. Vitória da Conquista conta hoje com 25 médicos do Programa, sendo 

06 de nacionalidade cubana. No momento (setembro/2017) nenhuma equipe está 

sem médico, mas pode não ter sido a situação dos anos passados, para justificar o 

mau desempenho no número de consultas médicas básicas. 

 

 

NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA / NASF 

Em 2017 o município conta com 05 equipes do NASF, que representa o apoio 

matricial às equipes de saúde da família nas atividades de assistência, promoção à 

saúde e prevenção de doenças na Rede de Atenção Básica. Os profissionais de 

saúde que compõem as equipes incluem: fisioterapeuta, psicólogo, educador físico, 

nutricionista e farmacêutico.  Estes profissionais realizam ações educativas, grupos 

de atividades físicas, grupos terapêuticos, controle do estoque e organização da 

farmácia básica, além das visitas domiciliares. 

 

ATENDIMENTO AMBULATORIAL ESPECIALIZADO 

O atendimento ambulatorial especializado é feito no Centro Municipal de 

Atenção Especializada (CEMAE); Centro de Referência em Pneumologia e 

Dermatologia Sanitária; Centro de Referência em DST/AIDS e Hepatite B (Centro de 

Apoio à Vida  Dr.  Davi Capistrano Filho  /  CAAV);  Centro  Regional de  Saúde  do 

Trabalhador (CEREST); Centro Municipal Especializado em Reabilitação Física e 

Auditiva (CEMERF); Centro Regional de Referência Crescêncio Silveira. 

  

Figura 22 - Consultas médicas nas Unidades de Saúde da Família, em Vitória da Conquista, no ano de 2016.  
Fonte: MS/DATASUS/SIA/TABNET 
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Centro Municipal de Atenção Especializada - CEMAE 

 

Implantado em 1999, ganhou instalações próprias  em 2006 no complexo 

de saúde construído na Avenida Olívia Flores. O CEMAE dispõe de 27 

especialidades médicas com 75 profissionais que atendem a população de Vitória da 

Conquista e dos municípios pactuados (PPI). O serviço conta com mais de 300 mil 

usuários cadastrados. 

 

Centro Municipal de Pneumologia e Dermatologia Sanitária 

Voltado para Tuberculose e Hanseníase, o Centro é uma importante 

retaguarda para as equipes do PSF, atua na busca ativa de casos,  no  diagnóstico  

precoce  e adequado, no tratamento da doença até a cura, no manejo das 

complicações e assistência das  famílias  dos  usuários.  Atende   a s u s p e i t a  

e n c a m i n h a d a  d e  T u b e r c u l o s e  o u  Hanseníase dentro de uma abordagem 

integral, bem como àquelas pessoas consideradas vulneráveis, em situações  de 

risco,  como  moradores  de  rua  e pessoas  privadas  de liberdade. 

 

Centro de Apoio à Vida Dr. Davi Capistrano Filho 
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O primeiro caso de AIDS em Vitória da Conquista foi notificado em 1985 num 

adulto do sexo masculino, já o primeiro caso em mulher adulta ocorreu nove 

anos depois, em 1994. O primeiro registro em criança data de 1997. Como estratégia 

de enfrentamento da epidemia que se anunciava, em 4 de fevereiro de 1999 foi 

implantado o Centro de Referência em DST/HIV, que depois denominado Centro de 

Atenção e Apoio à Vida (CAAV) Dr.  David Capistrano Filho,  em  homenagem  ao  

sanitarista paulista que contribuiu para a implantação do SUS no município. Este 

serviço atende a toda Região Sudoeste da Bahia (73 municípios) com áreas de 

influência que extrapolam seus limites geográficos, inclusive o norte de Minas Gerais. 

Por intermédio de uma equipe multiprofissional, a unidade atua no diagnóstico 

e assistência aos portadores não apenas de HIV/AIDS, mas também de outras 

infecções como Sífilis, Hepatite C, infecção por HTLV e outras DSTs. Desenvolve 

também ações de educação em saúde, inclusive extra-muro, nas populações 

vulneráveis. O CAAV dispõe do Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), do 

Serviço de Assistência Especializada (SAE), do Hospital Dia (HD) e da Assistência 

Domiciliar Terapêutica. 

 

Centro Regional de Saúde do Trabalhador 

 

 

Em Vitória da Conquista as ações de Saúde do Trabalhador, no âmbito da 

Secretaria Municipal de Saúde, tiveram início em 2001 com o NUSAT, implantando 

o projeto “Rede de Cuidados Integrais em LER/DORT” em parceria com o 

CESAT/SESAB. Em 2003, em função da Portaria GM/MS nº 1.679/02, que trata da 

RENAST, passou à condição de CEREST, com abrangência regional, atendendo a 

73 municípios. 

Com uma média 70 pacientes por semana, atendidos em acolhimento 

(triagem) ambulatório, o CEREST conta com uma equipe multidisciplinar para tal.  

O centro presta assistência especializada aos trabalhadores acometidos por doenças 
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e acidentes relacionados ao trabalho, realiza atividades para melhoria das 

condições de trabalho e da qualidade de vida do trabalhador através de ações de 

prevenção e vigilância. São atendidos trabalhadores encaminhados pela rede básica 

de saúde: trabalhador formal dos setores públicos e privados, autônomo, informal, 

desempregado, todos acometidos de doenças relacionadas ao trabalho. O Centro 

também realiza fiscalização das condições de trabalho nas empresas públicas e 

privadas e atende às denúncias de pessoas que encontram alguma situação de risco 

em seu ambiente de trabalho 

Além do atendimento ambulatorial, o serviço conta com atividades 

realizadas em grupo, como o Grupo de Atenção à Saúde do Trabalhador/GAT, que 

funciona uma vez por semana. O GAT é um grupo terapêutico que presta 

informações diversas sobre as doenças do trabalho, sobre a previdência, entre 

outros. Outras duas atividades importantes são: o Grupo de Fisioterapia, uma vez 

por semana, e o Coral do CEREST, cujo nome é “Não se espante, cante”, com o 

regente e médico do trabalho, Dr. Alberto Lima. 

 

Centro Municipal de Reabilitação Física - CEMERF 

 

 

É um serviço de referência em fisiatria e reabilitação, prestando assistência à 

pessoa portadora de deficiência física, auditiva e problemas motores. Foi 

implantando em Vitória da Conquista em 2002 e faz parte de uma série de serviços 

especializados mantidos pela Prefeitura Municipal através do Sistema Único de 

Saúde. 

No Centro de Reabilitação, as crianças recebem os cuidados necessários e 

são acompanhadas por toda a equipe composta por fisioterapeutas, terapeutas 

ocupacionais, nutricionistas, enfermeiros, médicos (otorrinolaringologistas, 
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ortopedistas e neonatologista), psicólogos, assistentes sociais e fonoaudiólogos. 

Estes profissionais atuam em conjunto para oferecer um atendimento humanizado, 

trabalhando aos aspectos físicos, cognitivos e emocionais de cada indivíduo. 

Utilizando atividades lúdicas, as crianças são estimuladas a melhorar a 

coordenação motora e a fala. Os pais são orientados e acompanham todas as 

sessões. 

Diariamente o Centro atende a cerca de 250 usuários oriundos do município 

de Vitória da Conquista e de toda a Região Sudoeste. Concede ainda órteses e 

próteses e materiais especiais de reabilitação, como cadeiras de rodas, cadeiras de 

banho, andadores e muletas. 

 

Centro Regional de Referência Crescêncio Silveira 

De gestão estadual, o Centro oferece atendimento médico especializado e 

exames diagnósticos. Neste momento (setembro/2017) está se estruturando para 

abrigar leitos de psiquiatria, após o fechamento do Hospital Afrânio Peixoto, e leitos 

clínicos para retaguarda do Hospital Geral de Vitória da Conquista. 

 

Programa Conquista Criança 

 

O Programa Conquista Criança foi a primeira política pública municipal para 

crianças e adolescentes em situação de risco. Criado em 1997, desenvolve um 

trabalho sociopedagógico baseado na Educação para o Exercício da Cidadania, 

visando atendimento às crianças e adolescentes com idade entre 6 e 18 anos, 

em situação de risco pessoal e social. Assegurados e garantidos os direitos 

estabelecidos pela lei nº 8.069/90, as crianças e os adolescentes do programa 

são inseridas em uma nova consciência social, que lhes proporciona a construção 

de uma cidadania plena. Oferece atividades educativas, culturais, esportivas e 
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profissionalizantes. Funciona como escola em tempo integral para os educandos de 

6 a 12 anos. 

No Programa, os educandos participam de oficinas de Teatro, Coral, Dança, 

Percussão, Artes plásticas, Artesanato, Karatê, Capoeira, Futebol de campo e 

Futsal. Nas oficinas profissionalizantes, os educandos aprendem Serigrafia, Costura 

industrial, Tecelagem e Reciclagem. Existe ainda oficina de Xadrez e as atividades 

Curumins, desenvolvida com as crianças de 7 a 11 anos, visando o resgate da cultura 

infantil. A unidade de atendimento conta também com profissionais de saúde: 

pediatra, psicólogo e cirurgião dentista. 

Nos 20 anos de existência o Programa Conquista Criança tem proporcionado 

novas perspectivas de vida e gerado oportunidades para crianças e jovens em 

situação de risco pessoal e social, com mais de 4.500 educandos beneficiados. O 

Programa se constituiu numa iniciativa bem-sucedida e alcançou reconhecimento 

nacional e internacional por importantes instituições como a Fundação Abrinq e o 

Unicef - Fundo das Nações Unidas para a Infância. 

 

SAÚDE MENTAL 

A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) em Vitória da Conquista é composta 

por: Centro de Atenção Psicossocial Adulto tipo II (CAPS II), Centro de Atenção 

Psicossocial da Infância e Adolescência (CAPS ia), Centro de Atenção Psicossocial 

em Álcool e Drogas, tipo III (CAPS ad III) e Consultório de Rua. 

 

Centro de Atenção Psicossocial de Vitória da Conquista para adultos 

– CAPS II 

 

 

Inaugurado em setembro de 2002, pela Prefeitura Municipal de Vitória da 

Conquista, o Centro de Atenção Psicossocial/CAPS II faz parte da política de saúde 



 
 
 
 

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE MEDICINA DA  
FACULDADE DE SAÚDE SANTO AGOSTINHO DE VITÓRIA DA CONQUISTA 

  
 

 

66 

mental do Ministério da Saúde, cujo objetivo é o atendimento, de forma integrada, de 

pessoas maiores de 18 anos portadoras de transtornos mentais. Em 2016, o número 

de cadastros chegou a 1.410, com uma frequência regular de 400 pacientes ao mês, 

atendidos por uma equipe composta por psiquiatra, homeopata, assistente social, 

terapeuta ocupacional, farmacêutico, pedagogos, psicólogas, enfermeira, monitores 

de oficinas e pessoal de apoio. 

Pacientes e familiares encontram apoio psiquiátrico, terapêutico e 

farmacológico, com um tratamento individualizado. Ao ser encaminhado ao Centro 

pela família ou por conta própria, o usuário participa de sua primeira reunião em 

grupo; em seguida é encaminhado para entrevista de coleta de dados, onde é 

feita a suspeita diagnóstica e traçado o projeto terapêutico individual. Para o 

tratamento atingir bons resultados é fundamental a participação da família. No CAPS 

cerca de 60% dos pacientes são acompanhados por seus parentes próximos. 

A terapia é dividida em grupo para facilitar o trabalho, com um grupo masculino, 

dois femininos, dois familiares e um grupo de obesidade. Os pacientes também 

contam com oficinas de teatro, bijuteria, expressão corporal, pintura, alfabetização, 

jogos, saúde, bordado, bonecas, bolsas e crochê. Em 2009 os usuários receberam 

um novo incentivo com a realização do programa de rádio, que vai ao ar uma vez 

por mês, aos domingos, às 15hs, onde são apresentadas poesias, músicas e 

entrevistas feitas pelos pacientes. 

A criação e o apoio à Associação de usuários, familiares, amigos e técnicos 

da Saúde Mental, em 2009, foi fundamental para articulação de apoio ao Centro, 

como a viabilização da horta comunitária, que já está em fase de conclusão e será 

cuidada pelos pacientes do Centro.  Durante todo ano, a parceria com comunidade 

universitária, através dos colegiados de medicina, nutrição, educação física, 

enfermagem e psicologia, foi uma via de mão dupla, onde todos se ajudaram, 

estudantes, técnicos e pacientes. 
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Centro de Atenção Psicossocial da Infância e Adolescência - CAPS ia 

 

 

O CAPS ia é um serviço de atenção diária voltado ao atendimento de crianças 

e adolescentes usuários de substâncias psicoativas e com transtornos mentais 

severos. Atualmente,  cerca  de 600 pacientes recebem 

acompanhamento na unidade. Recentemente o CAPS ia funciona em novo 

espaço com uma nova estrutura, reformulada para melhor atender aos usuários do 

serviço, inclusive com mini quadra e brinquedoteca. Conta com psiquiatra infantil, 

neuropediatra, pediatra, enfermeira, psicólogas, assistentes sociais. 

 

Centro de Atenção Psicossocial em Álcool e Drogas - CAPS AD III 

 

 

O Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas/CAPS ad de Vitória da 

Conquista, inaugurado em 2000, oferece atendimento à população usuária de álcool, 

crack e outras drogas. Conta com um quadro de profissionais de diversas áreas: 

médico clínico, psiquiatra, psicólogos, assistente social, enfermeiros, pedagogo, 

farmacêutico, oficineiros e auxiliares de administração. 
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Após o acolhimento, é elaborado o plano terapêutico individualizado de acordo 

com as demandas do usuário. Também são feitos encaminhamentos internos para 

terapia individual e/ou coletiva, participação em oficinas, encaminhamentos 

externos para a rede social (justiça, educação, social) e de saúde do município. 

Suas atividades buscam também a reinserção social, o exercício dos direitos civis e 

fortalecimento dos laços familiares e comunitários dos usuários, pois, na maioria das 

vezes, chegam ao CAPS completamente isolados da família e da sociedade. 

Desde o ano de 2013, este Centro evoluiu para CAPS ad tipo III, voltado para 

o tratamento   de   dependentes   químicos com   demanda   de   internação   por   

tempo determinado. O serviço oferece, além do acompanhamento clínico, 

acolhimento noturno por, no máximo, sete noites seguidas ou 14 noites alternadas 

durante um período de 30 dias; uma estrutura de 12 leitos; e suporte da equipe de 

saúde 24h, incluindo os feriados. 

Em 2013 também foi inaugurada a Unidade de Acolhimento Adulto, 

destinada aos pacientes que necessitam passar por um acolhimento mais 

prolongado. O local conta com 15 leitos, onde cada paciente poderá ficar, no máximo, 

por seis meses. 
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Consultório de Rua 

Um dos serviços que fazem parte da Rede de Atenção Psicossocial é o 

Consultório de Rua, funcionando desde 2015 em Vitória da Conquista. Ele tem 

como objetivo prestar atenção integral à saúde da população em situação de rua, 

considerando suas diferentes necessidades de saúde. O serviço é composto por 

uma equipe multiprofissional que trabalha junto aos usuários de álcool, crack e 

outras drogas, com a estratégia de redução de danos. O atendimento é 

realizado de forma itinerante, em parceria  com  as  Unidades  Básicas  de  

Saúde,  os  Centros  de  Atenção  Psicossocial (CAPS), os Serviços de Urgência 

e Emergência, entre outros pontos de atenção. 

 

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR 

 

A área de Urgência e Emergência constitui-se em um importante 

componente da assistência à saúde. No Município esta rede é composta pelas 

unidades: SAMU 192, Pronto Socorro Municipal de Vitória da Conquista, Hospital 

Municipal Esaú de Matos, Hospital Geral de Vitória da Conquista e Santa Casa 

de Misericórdia. 

 

SAMU 192 de Vitória da Conquista 

 

O Serviço Móvel de Urgência (Samu 192) municipal foi o primeiro do 

Nordeste, há 14 anos em operação no município, conta com uma equipe 

multidisciplinar entre médicos intervencionistas, enfermeiros, condutores 

socorristas, tele atendentes e  técnicos de enfermagem. O SAMU atua com 

quatro ambulâncias de suporte básico (USB), uma de suporte avançado – a UTI 

móvel (USA). 
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O serviço é mantido pela Prefeitura de Vitória da Conquista em convênio 

com os governos estadual e federal, atendendo mais de 10.000 ocorrências 

por ano. Nesse número estão: atendimentos clínicos em sua maioria, 

pediátricos, obstétricos, pessoas com transtornos mentais, entre outros casos. O 

número de ligações – mais de 70 mil por ano – bastante superior ao de 

atendimentos, conta com o trabalho do médico regulador, autoridade sanitária da 

Central de Regulação de Urgência/Emergência, que solicita o deslocamento   das   

ambulâncias   somente em casos necessários, após cuidadosa avaliação. 

 

Pronto Socorro Municipal de Vitória da Conquista 

Funcionando nas instalações do Hospital Unimec há 15 anos, o Pronto 

Socorro conta com: médico clínicos, cirurgiões gerais, pediatras, ortopedistas, 

anestesistas, Obstetra e enfermeiros. Realiza mais de 120 atendimentos por 

dia, funcionando 24 horas, com retaguarda para internação. 

 

Hospital Geral de Vitoria da Conquista - HGVC 

 

 

O Hospital Geral de Vitória da Conquista, popularmente conhecido como 

Hospital de Base, foi inaugurado em 02 de março de 1994 e, desde então, é 

considerado referência no atendimento à urgência e emergência na Região 

Sudoeste (73 municípios pactuados) e algumas cidades do norte de Minas 

Gerais, o que significa um número de 2 milhões de pessoas que dependem 

diretamente da unidade, para procedimentos das mais variadas especialidades. 

O HGVC é de gestão estadual e qualificado como hospital de urgência e 

emergência de porte 04 pela Secretaria de Saúde do Estado (SESAB), com nível 

de atenção em média e alta complexidade (Neuro e Oncologia). 
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É uma unidade de referência em neurotrauma e neurocirurgia, possui 

UTI adulto, pediátrica e neonatal, banco de sangue, 03 equipes de Atenção 

Domiciliar, além de ser o único hospital da Região Sudoeste da Bahia equipado 

para atendimentos a pacientes com doenças infectocontagiosas e vítimas de 

acidentes com animais peçonhentos.  Alcança, assim, números expressivos de 

atendimentos ambulatoriais (quase 30.000/mês em 2016, sendo 58% de 

exames diagnósticos) e internações, uma média de 700/mês em 2016, sendo 

metade cirúrgicos, nas mais diversas especialidades 

(MS/DATASUS/SIA/SIH/TABWIN).  Nos últimos anos aumentou 

gradativamente a quantidade e qualidade dos serviços e atendimentos, 

refletidos em indicadores positivos em várias áreas, tendo promovido avanços 

significantes a partir de ações estratégicas em setores como Almoxarifado, 

Comissão Permanente de Licitação (Copel), Serviços de Arquivamento Médico 

e Estatístico (SAME). No setor de bioimagem aumentou os serviços de 

tomografias, raios-X, endoscopias e mamografias.  Além disso, possui 

campo de estágios para estudantes das várias áreas da saúde e programas de 

residência médica em clínica médica, cirurgia e pediatria. 

Habilitado como UNACON (Unidade de Alta Complexidade em 

Oncologia) desde 2011, o HGVC possui atendimento especializado ambulatorial, 

serviços diagnósticos, de quimioterapia e cirurgias oncológicas para toda a 

população da Região Sudoeste da Bahia. 

Para tanto, possui 622 profissionais cadastrados e um total de 204 leitos, 

além dos leitos chamando complementares, de UTI adulto (20), UTI pediátrica 

(05), UTI neonatal (10) e de cuidados intermediários para as respectivas UTIs 

(27).  (MS/DATASUS/CNES). 
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Hospital Municipal Esaú Matos - HMEM 

 

 

O Hospital é da administração municipal, especializado em atendimento 

materno-infantil, inclusive para alto risco, com suporte diagnóstico e terapêutico. 

Os serviços oferecidos pelo HMEM incluem: atendimento de urgência 24h; 

atenção ao pré-natal, parto e nascimento; UTI neonatal; unidade de cuidados 

intermediários neonatal; serviços de diagnóstico por imagem; laboratório de 

patologia clínica, o Laboratório Central do Município; serviço de endoscopia; 

farmácia; fisioterapia; hemoterapia; suporte nutricional; banco de leite humano. É 

referência para os municípios da Região Sudoeste da Bahia (73) e do norte de 

Minas Gerais. 

Em 2004 recebeu do Ministério da Saúde e do Fundo das Nações Unidas 

para a Infância (UNICEF) o certificado na Iniciativa Hospital Amigo da Criança 

(IHAC), concedido a instituições de saúde públicas e privadas que cumprem os 

“Dez Passos para o Sucesso do Aleitamento Materno”, o “Cuidado Amigo da 

Mulher” e uma série de outros requisitos que buscam a adequada atenção à 

saúde da criança e da mulher. 

O HMEM é também campo de estágios para estudantes das várias 

áreas da saúde. Tem programa de residência médica em pediatria e 

neonatologia. 

Possui 371 profissionais cadastrados e um total de 88 leitos, além dos 

leitos chamando complementares, de UTI neonatal (10) e de cuidados 

intermediários neonatais (19) ((MS/DATASUS/CNES). 

Sua produção em 2016 foi de 140.000 atendimentos 

ambulatoriais/mês, sendo 47% de exames diagnósticos, além de clínicos – 50%, 

cirúrgicos e ações de prevenção e promoção em saúde. Além disso, realizou 
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uma média de 700 internações/mês, destas, 61% clínicas, que inclui os partos 

normais. Fonte: MS/DATASUS/SIA/SIH/TABWIN. 

 

Recursos Humanos em Saúde 

Vitória da Conquista é um município que pelo seu porte, localização, 

clima ameno e uma extensa rede prestação de serviços em saúde e educação, 

atrai muitos profissionais destas áreas. Entretanto, os recursos humanos em 

saúde ainda se caracterizam- por uma deficiência do profissional médico para a 

Medicina de Família e Comunidade, cujo índice é de 12 profissionais por 100.000 

habitantes. 

As clínicas básicas contam com atendimentos de: clínicos gerais, 

cirurgiões, ginecologistas e pediatras. Com exceção dos clínicos gerais, as 

demais especialidades estão acima do padrão estabelecido pelo Ministério da 

Saúde. A maior carência é em psiquiatria, radiologia, reumatologia, patologia, 

cirurgia pediátrica e oncologia.  Na saúde mental o município conta com poucos 

psiquiatras. 

A necessidade do profissional médico com visão generalista, integral, 

humanística, com compromisso e responsabilidade social, e adaptado à 

realidade dessa população passa a ser uma prioridade. Existe uma demanda 

de formação tanto na área de saúde da família como na de clínicas básicas. 

 

População das Mesorregiões do Estado da Bahia 

 

Mesorregião População 

Centro Norte 2.226.300 

Centro Sul 2.478.787 

Extremo Oeste 579.253 

Região Metropolitana 4.210.499 

Nordeste 1.545.922 

Sul 2.011.740 

Vale do São Francisco 964.405 

 

Figura 23 - Fonte: elaboração própria a partir de dados coletados no site oficial do IBGE: 
http://www.ibge.gov.br/cidadesat/xtras/uf.php?coduf=29 
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A partir do demonstrativo da população das Mesorregiões do Estado 

da Bahia observa-se que após a Região Metropolitana, a Região Centro Sul tem 

a maior população das Mesorregiões, sendo Vitória da Conquista a cidade onde 

centraliza a demanda comercial e de serviços da região, o que justifica a 

ampliação de vagas para a proposta da FASA na abertura de vagas para o Curso 

de Medicina, o que virá contribuir para a maior assistência da saúde da região. 
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3. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

3.1. Contexto Educacional 

Ciente de suas responsabilidades sociais, a Faculdade de Saúde Santo 

Agostinho de Vitória da Conquista-FASA tem se orientado no oferecimento de 

Cursos de Graduação e Pós-Graduação, em especial o curso de Medicina, 

compromissado com as demandas e necessidades sociais. Nesse sentido, se 

propõe a oferecer um curso diferenciado e único em vários aspectos a partir de 

seus pressupostos, dentre os quais se destacam os seguintes compromissos: 

 

1) Compromisso com o acesso da população à atenção médica e 

a serviços de saúde de qualidade. O Número de médicos no Brasil tem 

aumentado nos últimos anos. O número de habitantes por médico caiu de 893 em 

1990 para 595 em 2005, ou seja, aumentou o contingente de doutores no Brasil. 

Porém, em estudo realizado por Néri e colaboradores do Centro de Políticas 

Sociais da FGV – São Paulo (2008) mostrou que, embora a relação 

médico/habitantes tenha caído, as transformações do mundo do trabalho 

envolvendo aporte de novas tecnologias e demandas do mercado compensaram 

de forma inversa as tendências de incremento de oferta observadas. Assim sendo, 

do ponto de vista do mercado de trabalho e dos usuários dos serviços de saúde, 

ainda há falta de médicos. Complementarmente, nos dados do censo 2000, os 

médicos ocupam a liderança da escassez em todos os principais indicadores 

trabalhistas como taxa de ocupação, salário e jornada de trabalho. A pesquisa 

demonstra que as respostas acerca das perguntas se faltam médicos além de 

contemplar várias respostas afirmativas em nível nacional, a assimétrica 

distribuição espacial de médicos não se dá apenas entre os estados, mas também 

no interior dos mesmos.  

 

2) Compromisso com a terminalidade da formação profissional, 

não fazendo do curso um entreposto do vestibular e a Residência Médica e não 

levando o estudante a necessariamente buscar a especialização como única 

alternativa de entrada no mercado de trabalho. É inegável que os Programas de 

Residência Médica contribuem hoje de forma determinante para a qualidade da 

formação médica, porém estudos recentes (Ministério da Saúde, 2004) mostram 
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uma grande defasagem entre o número de egressos das Universidades de 

Medicina e a oferta de vagas para o ingresso na Residência Médica. Além disso, 

os estudos apontam para o maior aprofundamento dessa diferença até 2011 tendo 

em vista o crescimento do número de vagas e de escolas médicas sem o 

correspondente aumento da oferta de vagas nos Programas de Residência. Cabe 

à Faculdade de Saúde Santo Agostinho de Vitória - FASA explicitar seu propósito, 

imbuído de responsabilidade social, de formar profissionais que se insiram no 

mundo do trabalho com alta qualificação técnica, ética e humanística, voltados 

para o atendimento das necessidades de saúde da população brasileira.    

 

3) Compromisso com a resolutividade, por meio da formação geral 

sólida do médico, que terá competência técnica para dar solução a maior parte 

dos problemas de saúde de sua comunidade. Para tanto, o Curso de Medicina da 

Faculdade de Saúde Santo Agostinho de Vitória da Conquista-FASA adotará 

métodos inovadores que colocam o aluno como sujeito ativo no processo de 

ensino-aprendizagem, utilizando a Aprendizagem Baseada em Problemas e a 

inserção precoce de práticas na comunidade como principais estratégias para 

alcançar esses objetivos. O curso procurará atingir maior eficácia na qualificação 

da formação profissional reunindo três estratégias principais:  

a) Projeto pedagógico embasado em metodologias ativas de 

aprendizagem em especial a Aprendizagem Baseada em Problemas e a 

Metodologia da Problematização; 

 

b) Tecnologia educacional de ponta disponibilizando laboratórios 

de simulação com equipamentos sofisticados e de última geração aliados 

aos laboratórios convencionais de práticas profissionais; 

 

c) Orientação de todo o processo de formação em direção as 

necessidades sociais inserindo o curso em serviços de saúde-modelo 

ligados ao SUS com incorporação tecnológica adequada e atualizada para 

cada nível de atenção à saúde.  

 

4) Compromisso com a ética por meio da promoção da convivência 

contínua e prolongada do aluno com as comunidades, e sob supervisão do corpo 



 
 

 
 

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE MEDICINA DA  
FACULDADE DE SAÚDE SANTO AGOSTINHO DE VITÓRIA DA CONQUISTA 

 
 

77 

docente procurar-se-á trabalhar com o estudante, ao longo dos seis anos de 

duração do curso, o desenvolvimento de novos vínculos e atitudes na relação 

médico-paciente, calcadas no amor ao ser humano, respeito ao indivíduo e 

dedicação no cuidado à saúde. 

 

5) Compromisso com a Saúde da Família e com a integralidade da 

atenção à saúde, fazendo com que o estudante tenha capacidade e condições 

de exercer a profissão integrando equipes de Saúde da Família em qualquer parte 

ou região do país que venha a escolher como campo de trabalho. Para tanto o 

estudante, durante os 4 primeiros anos do curso, atuará no IESC (Programa de 

Integração Ensino-Serviços-Comunidade) e depois ao longo dos 2 anos de 

internato estará continuamente em contato com as famílias de diversas 

comunidades da microrregião de Vitória da Conquista, atuando no âmbito das 

equipes de saúde, voltados para a atenção integral do paciente, garantindo sua 

inserção no ambiente e contexto da família e da comunidade.  

 

6) Compromisso com a educação permanente formando 

profissionais conscientes da necessidade do contínuo aperfeiçoamento, além de 

reafirmar o papel da própria Faculdade na qualificação, dando ênfase no trabalho 

interdisciplinar e multiprofissional das equipes de saúde. Para tanto, é parte 

integrante do Projeto Pedagógico do curso a sequência de ações concomitantes 

à implantação da graduação, que envolvem a implementação dos Programas de 

Residência Médica em parceria com os serviços de saúde a serem apresentados 

pela Faculdade de Saúde Santo Agostinho de Vitória da Conquista-FASA a 

Comissão Nacional de Residência Médica, uma série de cursos de atualização, 

aperfeiçoamento e especialização que serão oferecidos a profissionais de saúde 

da região por meio das ações da FASA no âmbito do Colegiado de Gestão 

Regional e das Redes de Atenção à Saúde da microrregião de Vitória da 

Conquista, sob apoio da Secretaria de Saúde.  
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JUSTIFICATIVA MEDIANTE O PERFIL DO CURSO DE MEDICINA 

DA FASA E O ALINHAMENTO COM AS DIRETRIZES CURRICULARES 

NACIONAIS E COM A QUALIFICAÇÃO DE TRABALHADORES DE SAÚDE 

PARA O SUS 

 

No processo de implementação contínua do SUS iniciado em 1988, um 

dos objetivos é a formação de profissionais sensíveis às demandas populacionais, 

incorporando conceitos como promoção, proteção, recuperação e reabilitação da 

saúde, com vistas ao cuidado integral.  

No que concerne à educação, a Lei de Diretrizes e Bases para 

Educação (LDB) 9394/96 representou uma retomada da discussão da educação 

como prioridade política. A LDB propôs a substituição dos currículos mínimos 

pelas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para os cursos de graduação na 

saúde, possibilitando a inserção de mudanças na formação profissional, 

contribuindo para uma reflexão a respeito do relacionamento interpessoal, o 

atendimento humanizado e a centralidade nas necessidades de saúde da 

população. Este processo de repensar a saúde e, em especial, a educação dos 

futuros profissionais, culminou em 2001 na publicação das DCNs para os cursos 

de graduação em saúde. 

A aprovação de tais diretrizes pode ser entendida como resultado da 

atuação de educadores da área da saúde, corroborando com as necessidades do  

SUS, e reafirmaram a urgência e o dever das IES em formar profissionais de 

saúde que atuem de forma assertiva às necessidades de saúde da população 

brasileira. 

Baseado no diagnóstico situacional de saúde de Vitória da Conquista e 

sua microrregião, elaborado a partir das informações fornecidas pela Secretaria 

de Saúde da Bahia e dados colhidos junto ao DATASUS, é possível identificar 

quatro aspectos que fundamentam e valorizam a implantação do Curso de 

Medicina da FASA: a busca de soluções para os problemas de saúde da Região; 

a constituição de parcerias entre a FASA e os gestores do SUS da microrregião 

de Vitória da Conquista e pela adequação e qualificação do SUS; o enfrentamento 

da baixa resolubilidade dos serviços ambulatoriais e hospitalares e o compromisso 

com uma nova visão de formação profissional para a saúde. 
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1. Busca de soluções para problemas de saúde da microrregião de 

Vitória da Conquista 

Os dados disponíveis sobre a situação na saúde da microrregião de 

Vitória da Conquista revelam: o aumento progressivo das doenças emergentes e 

reemergentes; a precariedade de condições socioculturais, educacionais, de 

habitação, de saneamento ambiental e da efetividade do modelo assistencial que 

repercutem sobre as necessidades de saúde das pessoas; a desigualdade social 

embutida nos indicadores de mortalidade infantil e materna; o aumento da 

prevalência da infecção pelo HIV, e o aumento dos casos e descontrole dos casos 

de Diabetes e Hipertensão Arterial. Esse diagnóstico indica a necessidade da 

busca sistemática de soluções específicas.  

 

2. Constituição de parcerias entre a FASA e instituições e serviços de 

saúde. 

A parceria entre a Instituição de Ensino e os serviços de saúde deve 

dar respostas às necessidades concretas da população, por meio da formação 

profissional, da produção de conhecimento e da prestação de serviços, 

direcionados à construção e ao fortalecimento do SUS. O Curso de Medicina da 

FASA deverá contribuir para a ampliação e a qualificação da rede básica dos 

serviços de saúde, na programação de ações prioritárias na atenção primária, na 

vigilância em saúde, nos serviços especializados. 

 

3. Enfrentamento da baixa resolubilidade dos serviços ambulatoriais e 

hospitalares 

O Curso de Medicina da FASA deve contribuir para a melhoria dos 

serviços ambulatoriais e hospitalares, capacitando médicos e outros profissionais 

para a prática qualificada dentro do SUS. De acordo com documento do Ministério 

da Saúde (BRASIL, 2006), na maioria das microrregiões, essa baixa 

resolubilidade é destacada nos serviços de urgência e emergência, ortopedia e 

traumatologia, dentre outras especialidades, consoante ao que acontece na 

microrregião de Vitória da Conquista e na mesorregião do Centro-Sul da Bahia. 

 

4. Compromisso com uma nova visão de formação profissional para a 

saúde 
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A FASA, ciente de sua responsabilidade social na construção de um 

sistema de saúde efetivo, busca fomentar, em sua proposta, uma sistemática de 

formação de médicos integrada às necessidades sociais, individuais e coletivas, 

a partir do reconhecimento e da vivência cotidiana do estudante com suas 

responsabilidades e atribuições no campo prático da saúde. 

Desse modo, a FASA quer valorizar as ações de atenção primária sem 

subestimar a atenção secundária e a terciária. Ela visa formar profissionais 

capazes de superar o modelo medicalizante, com um olhar diferenciado para o 

modo de viver das pessoas, construindo a crítica do ponto de vista do cuidado 

integral, assegurando a qualidade e humanização da assistência aos indivíduos, 

famílias e coletividades. 

O Curso de Medicina da FASA compromete-se com as novas 

prerrogativas apontadas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais voltadas para a 

formação de profissionais comprometidos com o planejamento participativo e 

integrado, orientado por problemas e necessidades em saúde, com a constituição 

de ações para a promoção, a proteção, a recuperação e a reabilitação em saúde. 

Além disso, o curso responde a uma perspectiva de política de 

formação/educação/informação permanente e de qualidade, pautadas pela 

humanização e ampliação da resolubilidade na produção de serviços de saúde. O 

Curso de Medicina, seguindo as diretrizes em prática na FASA, deverá, em 

espaço mais curto possível, realizar pesquisa em saúde individual e coletiva, em 

gestão de serviços e sistemas de saúde e em práticas de educação inovadora, 

contribuindo para a intercomplementariedade do ensino de Graduação com a Pós-

Graduação (e também com a Educação Básica). 

 3.2. Políticas Institucionais no âmbito do curso 

O Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI – define a missão 

institucional e as estratégias para atingir suas metas e objetivos. O PDI busca 

manter coerência e a articulação entre as diversas ações, a manutenção de 

padrões de qualidade e, quando pertinente, o orçamento. Apresenta, ainda, a 

relação dos principais indicadores de desempenho, que possibilita comparar a 

situação atual e as perspectivas futuras. 

O PDI da FASA está intimamente articulado com a prática e com os 

resultados da avaliação institucional, realizada externamente e internamente, 
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como procedimento autoavaliativo, gerando resultados que balizam as ações para 

promover o efetivo desenvolvimento institucional. O trabalho da Comissão Própria 

de Avaliação é fundamental para esse compromisso, mantendo a coerência entre 

as políticas do PDI e os objetivos pedagógicos do PPC. 

A equipe colaborou também na discussão das características do curso, 

levando em conta, além das Diretrizes Curriculares Nacionais que norteiam o 

curso, o perfil do profissional adequado para a região em que o curso está inserido 

e os valores institucionais, bem como o referencial teórico-metodológico, os 

princípios, as diretrizes, as estratégias e as ações previstas no PDI. 

Desta forma, as políticas estabelecidas no PDI se concretizam no curso 

de graduação em Medicina ofertado pela FASA, a saber:  

3.2.1. Política de Ensino 

As Políticas de ensino estão implantadas e claramente voltadas no 

âmbito do curso, adotando práticas comprovadamente exitosas, inovadoras e 

ricas, as quais contribuem para a melhoria do processo de aprendizagem. 

O trabalho desenvolvido pelo curso proporciona aos acadêmicos 

recursos de ponta, criativos e adequados ao perfil profissional do formando, 

demonstrando um alinhamento entre o PDI e as políticas de ensino, considerando 

os métodos e técnicas didático-pedagógicas e metodológicas que favoreçam ao 

atendimento educacional especializado e as atividades de avaliação, traduzindo 

essas premissas nas práticas de ensino de graduação e pós- graduação, com 

utilização de avanços tecnológicos, com metodologias que incentivem a 

interdisciplinaridade promovendo ações essenciais na formação do cidadão. 

Os perfis dos cursos, orientados pelos seus PPCs, com base no PPI, 

assegurarão consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais de cada curso, 

favorecendo a formação de profissionais competentes e empreendedores, com 

uma ampla visão crítica da realidade regional e com vistas a uma ação 

transformadora do mundo que os cerca. 

O PPC do curso enfatiza uma formação generalista com caráter 

problematizador e continuado, propondo desenvolver nos acadêmicos um espírito 

crítico, criativo, multidirecional, com uma visão nos problemas sociais. 

Dessa forma, o ensino deve ser inter e transdisciplinar, com caráter 

inovador que permite o desenvolvimento acadêmico de modo criativo, 
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multidirecional e engajado socialmente, admitindo, todavia, habilitações 

profissionais específicas e considerando que a base da atuação profissional deve 

se assentar em sólidos conhecimentos das diversas áreas, relacionadas com 

cada profissão. 

A preocupação com a qualidade do ensino no curso de graduação da 

FASA tem um objetivo sempre renovado de forma a reiterar os princípios 

filosóficos, teóricos e metodológicos, promovendo as diversas áreas de 

conhecimento, de produção científica, tecnológica e social, confirmando a atuação 

da FASA no ensino superior. 

A pretensão da FASA é formar profissional de alto nível, preparado 

para a vida acadêmica, tanto quanto para a inserção no mercado de trabalho. A 

FASA ao longo do primeiro quinquênio de funcionamento vem inovando o 

processo de ensino com ferramentas importantes para maior efetividade no 

processo de aprendizagem, ampliando laboratórios, biblioteca, implantando uma 

nova dinâmica para o processo de ensino e aprendizagem demostrando a 

preocupação em construir uma nova cultura na comunidade acadêmica cada vez 

mais diversificada, compatível com o perfil do jovem atual. 

A FASA desenvolve as atividades de ensino buscando uma vinculação 

com a iniciação científica e a extensão, garantindo que a atividade de ensino 

envolva a perspectiva da produção do conhecimento e sua contribuição social.  

O curso de Medicina da FASA apresenta-se com um projeto 

pedagógico centrado no aluno como sujeito da aprendizagem e apoiado no 

professor como facilitador do processo de ensino e aprendizagem, privilegiando a 

aprendizagem baseada em problemas e a orientação voltada para a comunidade.  

A pedagogia da interação supera a pedagogia da transmissão passiva, 

do conhecimento, utilizada nos métodos tradicionais de ensino, possibilitando o 

aperfeiçoamento contínuo de atitudes, conhecimentos e habilidades dos 

estudantes. 

Outro conceito do modelo pedagógico apresentado é o de “aprender 

fazendo” propondo a mudança da sequência clássica teoria/prática para o 

processo de produção do conhecimento, ocorrendo de forma dinâmica através da 

ação-reflexão-ação.  

O modelo pedagógico é fundamentado nos princípios da pedagogia 

interativa de natureza democrática e pluralista, com um eixo metodológico 
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firmemente estabelecido e que prioriza metodologias ativas de ensino e 

aprendizagem. 

A prática médica baseada em evidências deve nortear o cotidiano 

clínico de diagnose e terapêutica, buscando sempre indicar quais são os 

procedimentos mais seguros e eficazes para os pacientes. 

A Instituição promove permanentemente a qualificação do corpo 

docente por meio do Programa de Formação de Professores (PROF), Programa 

de Formação de Professores Ingressantes (PROFI), Programa de Palestras 

Proferidas pelos Professores e o Programa de Aperfeiçoamento à Docência no 

Ensino Superior. 

A FASA vem otimizando ações pedagógicas de formação continuada 

para a comunidade docente, de modo a atender as necessidades do ato de 

ensinar. Tais ações são realizadas em formatos distintos como grupo de estudos, 

cursos, oficinas, seminários e encontros intermediados para a troca de 

experiências, visando ao desenvolvimento profissional do professor em questões 

pedagógicas para que aconteça a transposição didática em sala de aula. 

São realizadas, para os docentes, oficinas para a elaboração de 

questões objetivas e provas operatórias. A FASA procura assegurar a excelência 

na formação do seu corpo de professores. 

Outra Política de Ensino é a implementação de ações do processo de 

Avaliação Institucional na FASA como instrumento de acompanhamento 

operacional na execução de sua missão quanto ao ensino de qualidade e realizar 

avaliação anual do PDI, realizando melhorias institucionais contidas nas evidncias 

pontuadas pelos segmentos da comunidade acadêmica. 

Para o acadêmico, o Núcleo de Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão, 

Inovação e Internacionalização (NUPPEXII) juntamente com o NAPPSA e a 

Avaliação Institucional desenvolvem uma política de apoio psicopedagógico e 

social através de programas como: atendimento Psicopedagógico e de 

Acessibilidade, ações individuais e coletivas através de Plantões Psicológicos, 

Orientação para Rotinas de Estudo, Orientação Profissional, Formação do Aluno 

Ingressante, Formação de Líderes, Nivelamento em Português, Monitoria, Cursos 

de Aperfeiçoamento com Temáticas Específicas da Formação Acadêmica e 

Comissão de Análise de Provas. 
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A FASA desenvolve as atividades de ensino buscando uma vinculação 

com a iniciação científica e a extensão, garantindo que a atividade de ensino 

envolva a perspectiva da produção do conhecimento e sua contribuição social; 

que cada atividade de pesquisa se articule com o conhecimento existente e seja 

vinculada com a melhoria da qualidade de vida da população; que cada atividade 

de extensão seja um espaço privilegiado no qual docentes, discentes e 

comunidade articulem a difusão e a produção do conhecimento acadêmico e do 

conhecimento popular, possibilitando uma percepção enriquecida dos problemas 

sociais, bem como suas soluções de forma solidária e responsável. 

Os cursos orientam-se pelos princípios e diretrizes seguintes: 

 
I. Indissociabilidade das dimensões de ensino, iniciação à pesquisa e 

extensão, assegurando o projeto pedagógico de cada curso; 

II. Formação humanista, expressando a responsabilidade e compromisso 

com as demandas da sociedade; 

III. Consideração das dimensões formativa e informativa no processo de 

ensino e aprendizagem, compreendendo as inserções de classe social, de 

gênero e de religião, expressão de valores sociais, culturais, ideológicas e 

nas relações étnico-raciais; 

IV. Formação de um caráter generalista, com uma atuação crítica e 

competente, sem   perder de vista sua especialização; 

V. Fortalecimento das condições de acesso e permanência dos indivíduos de 

diferentes grupos sociais na IES, incluindo pessoas com necessidades 

especiais; sujeitos de diferentes experiências culturais e educacionais; 

VI. Apoio a convênios e parcerias que contribuem para a participação da IES 

nas políticas públicas, especialmente as voltadas para a formação de 

professores; 

VII. Reestruturação do projeto pedagógico de cada curso em sintonia com o 

PDI e PPI, bem como com as Diretrizes Curriculares Nacionais, 

respeitando a flexibilização dos currículos, interdisciplinaridade e 

avaliação, visando a um aprimoramento constante; 

VIII. Articulação das atividades de estágio como dimensão indissociável do 

processo de formação do estudante e do intercâmbio entre unidades de 

ensino e os espaços do mercado de trabalho; 
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IX. Apoio à internacionalização dos cursos, estimulando experiências de 

mobilidade em instituições de educação superior estrangeiras, ampliando 

o número de estudantes e docentes que participam de programas de 

intercâmbio, complementação dupla diplomação no exterior; 

X. Incentivo à formação continuada, por meio de oferta de condições e bolsas 

que permitam a atualização constante e aprimoramento técnico-

pedagógico;  

 

Políticas de Ensino e ações acadêmico-administrativas para os cursos de 

Pós-Graduação Latu-Sensu 

A FASA preocupa com a inserção do estudante no processo de 

educação continuada e de Pós Graduação Latu sensu. Para atingir essa Política, 

propõe a verticalização do ensino, a circulação e a interlocução dos saberes entre 

os diferentes níveis. Para isso, desenvolverá seus programas de Pós-Graduação 

com políticas de ensino que favoreçam a formação de profissionais 

multicomponentes e empreendedores, com uma ampla visão crítica da realidade 

regional, com vistas a uma ação transformadora do mundo que o cerca. 

Dessa forma, seus cursos têm por finalidade oferecer estudos de 

aprofundamento em alguns campos de conhecimento científico, técnico ou 

tecnológico a candidatos que concluíram a graduação, especialmente os seus 

egressos, com vista na educação continuada e atuação profissional, contribuindo 

assim com o desenvolvimento cognitivo, técnico e ético dos profissionais da área 

da saúde, adaptando as mudanças e novos paradigmas com desenvolvimento de 

modelos curriculares e estratégias educacionais que buscam cada vez mais 

conectar o cenário educacional ao da prática profissional, a fim de formar 

profissionais com habilidades indispensáveis para atuar nas situações 

apresentadas pelos sistemas de saúde do país. 

As ações acadêmico-administrativas constantes do PDI, estão 

relacionadas com as políticas de ensino para os cursos de pós-graduação lato 

sensu, considerando a aprovação pelos colegiados da IES, o acompanhamento e 

a avaliação dos cursos ofertados, o atendimento às demandas socioeconômicas 

da região de inserção da IES e a articulação da oferta dos cursos lato sensu com 

as áreas da graduação; adicionalmente, mais de 50% dos docentes são mestres 

ou doutores e há outras ações reconhecidamente exitosas ou inovadoras; ensino 
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e a pesquisa como atividade estratégica de verticalização do ensino, o 

atendimento às demandas sociais, do mundo do trabalho, o comprometimento 

com a inovação tecnológica e a sua transferência para a sociedade, a formação 

de recursos humanos para o mundo do trabalho. 

 

3.2.2. Política de Pesquisa 

As grandes transformações na sociedade exigem um profissional 

atento,  consciente da incompletude do seu conhecimento e com a capacidade de 

aprender permanentemente. Considerando que, a pesquisa não constitui uma 

tarefa exclusiva de docentes, a instituição procurará se engajar em linhas de 

pesquisa e áreas temáticas que irão servir como um direcionamento para 

desenvolvimento de programas de iniciação científica ao nível dos cursos.  

A FASA entende que as atividades de iniciação científica serão 

importantíssimas no processo de ensino e aprendizagem, bem como a formação 

e desenvolvimento do espírito crítico e investigativo. A iniciação científica 

contribuirá para que o acadêmico saia do seu papel passivo e assuma com mais 

vigor os destinos do seu processo de formação. 

Para a estimulação da produção, a Instituição propõe: o Programa 

Institucional de Apoio à Participação Docente e Discente em Eventos Científicos 

e em Publicações Científicas (PIAPCi); o Programa Café com Pesquisador; o 

Fórum de Pesquisa; o Convênio com o Grupo de Estudos e Pesquisas da UFMG; 

as Ligas Científicas, Seminário de Ensino, Serviço e Comunidade, bem como: 

Estimular a produção científica 

 

• Estratégias: 

– Divulgar a produção científica; 

– Criar projetos de iniciação à pesquisa, coerentes com os cursos 

oferecidos; 

– Apoiar a formação e consolidação dos grupos de iniciação à 

pesquisa; 

– Sistematizar o controle institucional da produção científica; 

– Desenvolver pesquisas que retomem a prática em forma de intervenção 

para melhoria do serviço de saúde na comunidade; 
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• Ações: 
– Apoiar a editoração da produção científica; 

– Estimular o cadastro da produção científica em rede; 

– Estimular a participação de pesquisadores em eventos para a 

divulgação de resultados obtidos; 

– Intensificar o envolvimento de alunos em projetos de iniciação 

científica; 

– Estimular o acadêmico a desenvolver ações de campo em unidades 

de saúde; 

 

Identificar áreas preferenciais para o aumento do mínimo de vagas 

nos cursos/programas de Pós-graduação. 

 

• Estratégias: 
– Estabelecer programas de expansão da Pós-Graduação, com criação 

futura de cursos de especialização e mestrado; 

– Abrir espaço para o desenvolvimento da Educação à Distância com 

qualidade; 

– Disponibilizar quadro de Professores Orientadores. 

 

• Ações: 
– Promover estudos com vistas à expansão dos Programas de Pós-

Graduação; 

– Implantar a educação à distância; 

– Estimular a qualificação docente; 

As atividades de iniciação científica nas Faculdades Santo Agostinho 

são realizadas nos diferentes cursos através dos grupos de pesquisa. Quando as 

pesquisas envolvem seres humanos os projetos e as atividades dos grupos de 

pesquisa e dos pesquisadores como um todo, são previamente aprovados pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa Santo Agostinho (CEPSA). Todos os projetos de 

pesquisas são aprovados pela Coordenadoria de Pesquisa, que avalia a 

relevância científica, tecnológica e educacional do projeto, dentre outros 

parâmetros. 
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O curso de graduação em Medicina da Faculdade de Saúde Santo 

Agostinho de Vitória da Conquista, apresenta como cerne do seu projeto 

pedagógico a metodologia de aprendizado baseado em problemas, centrada num 

aluno sujeito do processo de aprendizagem, voltada à formação de um egresso 

com visão geral, crítica, humanista, ético- reflexiva, habilitado a atuar em 

diferentes níveis de atenção à saúde. 

 

3.2.3. Política de Extensão 

A FASA em consonância com sua missão e considerando as diretrizes 

nacionais para as IES, propõe-se a discutir uma política de extensão universitária, 

articulada com o ensino e a iniciação científica, para concretizar a inclusão social, 

a formação cidadã e humanista, na perspectiva de desenvolvimento integral do 

ser humano. 

A extensão buscará desenvolver atividades de natureza desportiva, 

artística e cultural, por meio de eventos com significação regional. Promoverá, 

ainda, ações comunitárias, em parceria com diversos atores sociais, efetivando 

uma troca sistemática de saberes, numa comunicação efetiva entre a instituição 

e o meio, desenvolvendo assim ou desta forma, a ciência, a cultura e o saber. 

Para concretização da proposta, a FASA propõe: implementar a 

Extensão como fator de inserção da FASA na sociedade e como forma de 

sensibilizar o acadêmico para os problemas vividos pelas comunidades do 

seu entorno, tornando-o um cidadão capaz de contribuir para a melhoria e o 

desenvolvimento do outro.  

 

• Estratégias: 
– Implantar projetos sociais; 

– Definir uma política de realização de projetos sociais; 

– Implementar ações para captação de recursos em fontes de fomento 

para projetos sociais; 

– Manter parcerias para custeio de projetos sociais; 

– Implantar projetos de pesquisa científica e tecnológica como agente 

transformador da realidade social. 
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• Ações: 
– Incentivar a participação da comunidade acadêmica em projetos 

sociais; 

– Estimular a realização de projetos sociais que revertam em carga 

horária curricular; 

– Divulgar com eficiência os programas, subprogramas e ações de 

extensão da Instituição; 

– Melhorar a eficiência na difusão dos conhecimentos gerados e 

acumulados na Instituição; 

– Incentivar a participação dos acadêmicos nos cursos de extensão. 

 

Promover alternativas de acesso à FASA 
 

• Estratégias: 
- Implementar cursos de extensão que proporcionem a integração com 

a sociedade; 

- Promover a integração com as escolas de ensino médio. 

 

• Ações: 
-Criar e implantar cursos de extensão da área da saúde destinados à 

comunidade; 

-Intensificar o envolvimento de alunos em projetos de extensão; 

-Incentivar a participação de alunos, através de concessão de bolsas 

de estudos; 

-Aumentar o público atingido pelas ações extensionistas; 

- Promover visitas monitoradas. 
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3.3. Dados do Curso 

Curso: Medicina (Graduação em Medicina, bacharelado) 

Modalidade: Presencial 

Turno: Integral 

Carga Horária Total: 7393 horas-relógio (8872 horas-aula) 

Integralização  

 Mínima: 12 semestres 

 Máxima: 24 semestres 

Endereço de Oferta: Avenida Ivo Freire de Aguiar, S/N – Bairro Candeias 

– Vitória da Conquista – BA CEP 45028-095 

Vagas anuais: 100 

Atos autorizativos vigentes: o curso de Medicina foi autorizado pela 

Portaria nº 753, de 11 de dezembro de 2014, publicado no Diário Oficial da 

União Nº 241. 

Formas de Ingresso: processo seletivo, atualmente utilizando a nota do 

ENEM (ingressantes) ou prova específica da instituição, PROUNI, FIES e 

transferência externa de outras IES brasileiras e reconhecidas pelo MEC 

(processo seletivo e transferência ex officio, na forma da lei) 

 

3.3.1. Número de vagas 

O curso de Medicina da FASA de Vitória da Conquista possui 

atualmente 100 (cem) vagas anuais autorizadas. 

Para que os estudantes do curso tenham inserção na prática 

profissional em proporção adequada ao número de vagas, destacamos os 

seguintes convênios estabelecidos pela: Secretaria Municipal de Saúde de Vitória 

da Conquista, Secretaria Municipal de Saúde de Barra do Choça, Fundação de 

Saúde de Vitória da Conquista, Santa Casa de Misericórdia de Vitória da 

Conquista.  
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3.4. Objetivos do Curso 

3.4.1. Objetivo Geral 

Formar profissionais éticos e generalistas, com visão humanística, 

crítica e reflexiva, aptos para o exercício da medicina na Rede de Atenção à 

Saúde, com ênfase na Atenção Primária em Saúde e nos serviços de urgência e 

emergência, atuando nas áreas de Atenção à Saúde, Gestão em Saúde e 

Educação em Saúde; bem como prepará-los para a participação no 

desenvolvimento social, além de estimular o desenvolvimento da 

responsabilidade social, espírito científico, do pensamento reflexivo e da criação 

cultural. 

 

3.4.2. Objetivos Específicos 

Para que os objetivos gerais sejam atingidos, buscam-se os seguintes 

objetivos específicos: 

• promover ensino baseado na pedagogia da autonomia e da educação de 

adultos;  

• valorizar a aprendizagem significativa e transformadora; 

• estabelecer foco na interatividade; 

• possibilitar o contato com a realidade de saúde, socioeconômica e cultural das 

famílias e comunidades, desde o início do curso; 

• articular o desenvolvimento espiralar de conhecimentos, habilidades e atitudes; 

• integrar teoria e prática; 

• formar profissional para atuação responsável socialmente e conhecedor das 

necessidades dos País, mas em especial de FASA; 

• formar profissionais proativos em sua atuação frente a demandas emergentes 

da sociedade, em especial aquelas da região; 

• auxiliar a FASA no cumprimento de sua missão institucional através da formação 

de profissionais com perfil voltado para a atenção em saúde;  

• integrar os conhecimentos, habilidades e atitudes das ciências básicas, clínicas 

e humanas; 

• desenvolver um currículo nuclear e modular, de forma a garantir o 

desenvolvimento de competências gerais e específicas; 
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• possibilitar a construção de um percurso individual de aprendizado, centrado no 

estudante, por meio da oferta de um currículo que permita flexibilização; 

• buscar a interdisciplinaridade como eixo constante de construção e de busca, 

por parte de docentes e discentes;  

• oportunizar a prática interprofissional; 

• oportunizar as atividades de pesquisa e extensão; 

• praticar a educação permanente, entendendo-a como caminho de construção da 

prática educativa e da formação contínua ao longo da vida profissional; 

• conceber a avaliação como processo, com caráter, sobretudo, formativo, para o 

discente, docente e gestores da Instituição. 

 

3.5. Perfil Profissional do Egresso, Competências e Habilidades 

O egresso do curso de Medicina da FASA é um médico com formação 

generalista, humanista, crítica e reflexiva, capacitado a atuar, eticamente, de 

forma resolutiva no processo saúde-doença, em seus diferentes níveis de atenção 

- em especial no âmbito da atenção primária e na rede de urgência e emergência, 

com ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação em saúde, com 

foco nos indivíduos, na família e na comunidade, na perspectiva da integralidade 

e da abrangência do cuidado em saúde, desde o atendimento até a gestão, com 

senso de responsabilidade socioambiental, justiça, cidadania e defesa da 

dignidade humana.  

 

De acordo com o Capítulo II das DCN (2014), “competência é 

compreendida como a capacidade de mobilizar conhecimentos, habilidades e 

atitudes, com utilização dos recursos disponíveis, e exprimindo-se em iniciativas 

e ações que traduzem desempenhos capazes de solucionar, com pertinência, 

oportunidade e sucesso, os desafios que se apresentam à prática profissional, em 

diferentes contextos do trabalho em saúde”. Nesse aspecto, o referido documento 

prevê 3 (três) áreas gerais em que competências específicas e habilidades são 

desenvolvidas no curso médico da FASA: atenção à saúde, gestão em saúde e 

educação em saúde. 
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Quadro 1 - Eixos e módulos em que as competências específicas e as habilidades 

previstas nas DCN 2014 são atendidas no curso de Medicina da FASA 

ÁREAS 
(competências 
específicas e 
habilidades) 

Eixo  
Integração 
Ensino-
Serviço-
Comunidade 

Eixo  
Habilidades 
e Atitudes 
Médicas 

Eixo 
Sistemas 
Orgânicos 
Integrados 

Métodos 
de Estudo 
e Pesquisa 

Clínica 
Integradas e 
Estágios 
Curriculares 
Obrigatórios 

Atenção à 
Saúde 

     

Gestão em 
Saúde 

     

Educação 
em Saúde 

     

 

 

DOMÍNIO DE COMPETÊNCIA: ATENÇÃO À SAÚDE 

Prestar assistência à saúde em seus diferentes níveis de atenção, com 

ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação de saúde, a indivíduos 

e populações, de maneira ética, apropriada e eficaz, na perspectiva da 

integralidade da assistência, com senso de responsabilidade social e 

compromisso com a cidadania, como promotor da saúde integral do ser humano. 

1- Atenção às Necessidades Individuais de Saúde 

Identificação das Necessidades de Saúde 

I. Realização da História Clínica 

Objetivo de aprendizagem: realizar com proficiência a anamnese e a 

consequente construção da história clínica, obtendo dados relevantes, concisos e 

acurados, de maneira respeitosa, empática e cronologicamente adequada. 

Desempenho observável ao final das etapas: estabelece uma relação 

profissional ética no contato com pacientes, familiares e/ou responsáveis; 

identifica situações de emergência, desde o início do contato, atuando de modo a 

preservar a saúde e a integridade física e mental das pessoas sob cuidado; orienta 

o atendimento às necessidades de saúde do paciente; utiliza linguagem 

compreensível ao paciente, estimulando seu relato espontâneo e cuidando de sua 

privacidade e conforto; favorece a construção de vínculo, valorizando as 
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preocupações, expectativas, crenças e os valores relacionados aos problemas 

trazidos pelos pacientes e responsáveis; identifica os motivos e/ou queixas, 

evitando a explicitação de julgamentos, e considera o contexto de vida e os 

elementos biológicos, psicológicos, socioeconômicos e culturais relacionados ao 

processo saúde-doença; orienta e organiza a anamnese, utilizando o raciocínio 

clínico-epidemiológico e a técnica semiológica; investiga sintomas e sinais, 

repercussões da situação, hábitos, fatores de risco, condições correlatas e 

antecedentes pessoais e familiares; registra os dados relevantes da anamnese no 

prontuário de forma clara e legível. 

II. Realização do Exame Físico 

Objetivo de aprendizagem: realizar exame físico completo, preciso e 

devidamente direcionado para as queixas do paciente e seus problemas de 

saúde. 

Desempenho observável ao final das etapas: esclarece sobre os 

procedimentos, manobras ou técnicas do exame físico  ou  exames diagnósticos, 

obtendo consentimento do paciente ou do responsável; age com o máximo 

cuidado com a segurança, privacidade e conforto do paciente; apresenta postura 

ética e destreza técnica na inspeção, apalpação, ausculta e percussão, com 

precisão na aplicação das manobras e procedimentos do exame físico geral e 

específico, considerando a história clínica; esclarece, ao paciente ou ao 

responsável por ele, sobre os sinais verificados, registrando as informações no 

prontuário, de modo legível. 

III. Formulação de Hipóteses e Priorização de Problemas 

Objetivo de aprendizagem: integrar e organizar os dados da história e 

exame clínico para elaborar hipóteses diagnósticas fundamentadas no processo 

saúde-doença. 

Desempenho observável ao final das etapas: estabelece hipóteses 

diagnósticas mais prováveis, relacionando os dados da história e exame clínico; 

estabelece prognóstico dos problemas do paciente, considerando os contextos 

pessoal, familiar, do trabalho, epidemiológico, ambiental e outros pertinentes; 
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informa e esclarece as hipóteses estabelecidas de forma ética e humanizada, 

considerando dúvidas e questionamentos do paciente, familiares e responsáveis. 

IV. Promoção de Investigação Diagnóstica 

Objetivo de aprendizagem: solicitar e interpretar recursos 

complementares para confirmar ou afastar as hipóteses elaboradas, de maneira 

ética e baseada em evidências, na relação custo/efetividade, no acesso e no 

financiamento dos recursos. 

Desempenho observável ao final das etapas: propõe e explica, ao 

paciente ou responsável, sobre a investigação diagnóstica para ampliar, confirmar 

ou afastar hipóteses diagnósticas; solicita exames complementares com base nas 

melhores evidências; avalia as condições de segurança do paciente, eficiência e 

efetividade dos exames; interpreta os resultados dos exames realizados 

considerando as hipóteses diagnósticas, a condição clínica e o contexto do 

paciente; registra e atualiza no prontuário a investigação diagnóstica de forma 

clara e objetiva. 

Desenvolvimento, Aplicação e Avaliação de Planos Terapêuticos 

I. Elaboração e Implementação de Planos Terapêuticos 

Objetivo de aprendizagem: elaborar e executar um plano de cuidados 

terapêutico considerando as preferências do paciente, os princípios éticos, as 

evidências da literatura, o contexto de vida do paciente e da população em que 

ele se inclui, envolvendo a equipe multiprofissional e considerando os recursos do 

sistema de saúde. 

Desempenho observável ao final das etapas: estabelece, em contextos 

específicos, planos terapêuticos contemplando as dimensões de promoção, 

prevenção, tratamento e reabilitação; discute o referido plano, suas implicações e 

o prognóstico, segundo as melhores evidências científicas; promove o diálogo 

sobre as necessidades referidas pelo paciente ou responsável, com as 

necessidades percebidas pelos profissionais de saúde, estimulando o paciente a 

refletir sobre seus problemas e a promover o autocuidado; estabelece um pacto 

sobre as ações de cuidado, promovendo a participação de outros profissionais, 
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sempre que necessário; implementa as ações pactuadas, elaborando prescrições 

e orientações legíveis, estabelece e negocia o acompanhamento e/ou 

encaminhamento do paciente com justificativa; informa sobre situações de 

notificação compulsória aos setores responsáveis; considera a relação custo-

benefício de procedimentos médicos e provimento de explicações aos pacientes 

e familiares, tendo em vista as escolhas possíveis; atua autônoma e 

competentemente nas situações de emergência mais prevalentes de ameaça à 

vida; exerce a profissão em defesa da vida e dos direitos dos pacientes. 

II. Acompanhamento e Avaliação de Planos Terapêuticos 

Objetivo de aprendizagem: monitorar e avaliar a efetividade dos planos 

terapêuticos, estabelecendo objetivos, considerando riscos e benefícios e fazendo 

as modificações apropriadas no curso do tratamento, mantendo a comunicação e 

negociação com o paciente e com a equipe multiprofissional que o acompanha 

para a obtenção do melhor resultado. 

Desempenho observável ao final das etapas: acompanha e avalia a 

efetividade das intervenções realizadas e considera a avaliação do paciente ou 

responsável em relação aos resultados obtidos, analisando dificuldades e 

valorizando conquistas; favorece o envolvimento da equipe de saúde na análise 

das estratégias de cuidado e resultados obtidos; revisa o diagnóstico e o plano 

terapêutico, sempre que necessário; explica e orienta sobre os encaminhamentos 

ou a alta, verificando a compreensão do paciente ou responsável; registra o 

acompanhamento e a avaliação do plano no prontuário, buscando torná-lo um 

instrumento orientador do cuidado integral do paciente. 

2- Atenção às Necessidades de Saúde Coletiva 

I. Investigação de Problemas de Saúde Coletiva 

Objetivo de aprendizagem: analisar as necessidades de saúde de 

grupos de pessoas e as condições de vida e de saúde de comunidades a partir 

de dados demográficos, epidemiológicos, sanitários e ambientais, considerando 

risco, vulnerabilidade, incidência e prevalência das condições de saúde. 
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Desempenho observável ao final das etapas: acessa e utiliza dados 

secundários e/ou informações que incluam o contexto cultural, socioeconômico, 

ecológico e das relações, movimentos e valores de populações, em seu território, 

visando ampliar a explicação de causas, efeitos e determinantes no processo 

saúde-doença; relaciona os dados e as informações obtidas, articulando os 

aspectos biológicos, psicológicos, socioeconômicos e culturais relacionados ao 

adoecimento e à vulnerabilidade de grupos; estabelece diagnóstico de saúde e 

priorização de problemas segundo sua magnitude, existência de recursos para o 

seu enfrentamento e importância técnica, cultural e política do contexto. 

II. Desenvolvimento e Avaliação de Projetos de Intervenção Coletiva 

Objetivo de aprendizagem: elaborar, executar e monitorar ações de 

intervenção coletiva para resolver problemas de saúde coletiva, considerando 

critérios éticos e de viabilidade, factibilidade, vulnerabilidade, aplicando 

tecnologias apropriadas. 

Desempenho observável ao final das etapas: participa da discussão e 

da construção de projetos de intervenção em grupos sociais, orientando-se para 

melhoria dos indicadores de morbidade e mortalidade e a redução de riscos, 

danos e vulnerabilidades; estimula a inclusão da perspectiva de outros 

profissionais e representantes de segmentos sociais envolvidos na elaboração 

dos projetos em saúde; promove o desenvolvimento de planos orientados para os 

problemas priorizados; participa na implementação de ações, considerando 

metas, prazos, responsabilidades, orçamento e factibilidade; participa na 

avaliação dos projetos, prestando contas e promovendo ajustes orientados à 

melhoria da saúde coletiva. 

DOMÍNIO DE COMPETÊNCIA: GESTÃO EM SAÚDE 

Os egressos devem estar aptos a tomar iniciativas, fazer o 

gerenciamento e administração tanto da força de trabalho quanto dos recursos 

físicos e materiais e de informação, da mesma forma que devem estar aptos a 

serem empreendedores, gestores, empregadores ou lideranças na equipe de 

saúde, sempre tendo em vista o bem-estar da comunidade. 
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1- Organização do Trabalho em Saúde 

I. Identificação de Problemas no Processo de Trabalho 

Objetivo de aprendizagem: organizar e criar condições para 

implementação do trabalho coletivo, estabelecendo relação respeitosa e de 

colaboração com colegas e/ou membros da equipe, visando responder 

efetivamente às necessidades levantadas, tanto as individuais como aquelas da 

comunidade; mostrar assiduidade e responsabilidade no cumprimento das 

tarefas; respeitar normas institucionais; posicionar-se considerando, entre outros, 

valores de justiça, equidade e diversidade cultural e religiosa em sua prática 

profissional. 

Desempenho observável ao final das etapas: identifica oportunidades 

e desafios na organização do trabalho em saúde, considerando as diretrizes do 

SUS; utiliza diversas fontes para identificar problemas no processo de trabalho, 

incluindo a perspectiva dos profissionais e dos usuários, e a análise de indicadores 

e do modelo de gestão; participa na priorização de problemas, identificando a 

relevância, magnitude e urgência, as implicações imediatas e potenciais, a 

estrutura e os recursos disponíveis; tem abertura para opiniões diferentes e 

respeito à diversidade de valores, de papéis e de responsabilidades no cuidado à 

saúde; desenvolve trabalho colaborativo em equipes de saúde, respeitando 

normas institucionais dos ambientes de trabalho e agindo com compromisso ético-

profissional. 

II. Elaboração e Implementação de Planos de Intervenção 

Objetivo de aprendizagem: sensibilizar, planejar e implementar, em 

conjunto com outros profissionais e com a comunidade, projetos de intervenção 

que possam aprimorar, em algum aspecto, o processo de trabalho e/ou qualificar 

a assistência prestada ao indivíduo e à comunidade. 

Desempenho observável ao final das etapas: participa na elaboração 

de planos de intervenção para o enfrentamento dos problemas priorizados, 

visando a melhoria da organização do processo de trabalho e da atenção à saúde; 

apoia a criatividade e a inovação na construção de planos de intervenção; 
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participa na implementação das ações, favorecendo a tomada de decisão 

baseada em evidências científicas, na eficiência e na efetividade do trabalho em 

saúde; participa da negociação de metas para os planos de intervenção, 

considerando os colegiados de gestão e de controle social. 

2- Acompanhamento e Avaliação do Trabalho em Saúde 

I. Gerenciamento do Cuidado em Saúde 

Objetivo de aprendizagem: promover a organização dos sistemas 

integrados de saúde para a formulação e desenvolvimento de planos de ação em 

saúde individual e coletiva, usando as melhores evidências e incorporando novas 

tecnologias. 

Desempenho observável ao final das etapas: promove a integralidade 

da atenção à saúde individual e coletiva, articulando as ações de cuidado, no 

contexto dos serviços próprios e conveniados ao SUS; utiliza as melhores 

evidências e os protocolos de diretrizes cientificamente reconhecidas para 

promover o máximo benefício à saúde das pessoas e coletivos, segundo padrões 

de qualidade e de segurança; favorece a articulação de ações, profissionais e 

serviços, apoiando a implantação de dispositivos e ferramentas que promovam a 

organização de sistemas integrados de saúde. 

II. Monitoramento de Planos e Avaliação do Trabalho em Saúde 

Objetivo de aprendizagem: avaliar o processo, resultados e impacto 

das ações desenvolvidas, utilizando indicadores de qualidade do serviço de saúde 

do qual participa; propõe ações de melhoria. 

Desempenho observável ao final das etapas: participa em espaços 

formais de reflexão coletiva sobre o processo de trabalho em saúde e sobre os 

planos de intervenção; monitora a realização de planos, identificando conquistas 

e dificuldades; avalia o trabalho em saúde utilizando indicadores e relatórios de 

produção, ouvidoria, auditorias e processos de acreditação e certificação; utiliza 

os resultados da avaliação para promover ajustes e novas ações, mantendo os 

planos permanentemente atualizados e o trabalho em saúde em constante 

aprimoramento; formula e recebe críticas de modo respeitoso, valorizando o 
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esforço de cada um e favorecendo a construção de um ambiente solidário de 

trabalho; estimula o compromisso de todos com a transformação das práticas e 

da cultura organizacional, no sentido da defesa da cidadania e do direito à saúde. 

DOMÍNIO DE COMPETÊNCIA: EDUCAÇÃO EM SAÚDE 

O graduando estará apto à corresponsabilidade com a própria 

formação inicial e continuada, para conquistar autonomia intelectual, 

responsabilidade social, bem como para compromisso com a formação das 

futuras gerações de profissionais de saúde, de modo a estimular a promoção da 

mobilidade acadêmica e profissional. 

1. Identificação de Necessidades de Aprendizagem Individual e Coletiva 

I. Aprendizagem Individual e Coletiva 

Objetivo de aprendizagem: manter continuamente o próprio 

aprendizado e colaborar para a educação de pacientes e da equipe de saúde. 

Desempenho observável ao final das etapas: estimula a curiosidade e 

o desenvolvimento da capacidade de aprender com todos os envolvidos, em todos 

os momentos do trabalho em saúde; identifica as necessidades de aprendizagem 

próprias, dos pacientes e responsáveis, dos cuidadores, dos familiares, da equipe 

multiprofissional de trabalho, de grupos sociais e/ou da comunidade, a partir de 

uma situação significativa e respeitando o conhecimento prévio e o contexto 

sociocultural de cada um. 

II. Promoção da Construção e Socialização do Conhecimento 

Objetivo de aprendizagem: promover a construção do conhecimento e 

permitir que ele possa ser distribuído para todos os envolvidos na equipe de 

saúde, bem como na comunidade. 

Desempenho observável ao final das etapas: apresenta postura aberta 

à transformação do conhecimento e da própria prática; escolhe estratégias 

interativas para a construção e socialização de conhecimentos, segundo as 

necessidades de aprendizagem identificadas, considerando idade, escolaridade e 

inserção sociocultural das pessoas; orienta e compartilha conhecimentos com 
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pacientes, responsáveis, familiares, grupos e outros profissionais, levando em 

conta o interesse de cada segmento, no sentido de construir novos significados 

para o cuidado à saúde; estimula a construção coletiva de conhecimento em todas 

as oportunidades do processo de trabalho, favorecendo espaços formais de 

educação continuada e participando da formação de futuros profissionais. 

III. Promoção do Pensamento Científico e Crítico e Apoio à Produção 

de Novos Conhecimentos 

Objetivo de aprendizagem: propiciar a ampliação das oportunidades de 

aprendizagem, pesquisa e trabalho, a todos os atores envolvidos na equipe de 

saúde, buscando a identificação de novos desafios da área, estabelecendo 

compromissos de corresponsabilidade pela vida nos âmbitos nacional e 

internacional. 

Desempenho observável ao final das etapas: utiliza desafios do 

trabalho para estimular e aplicar o raciocínio científico, formulando perguntas e 

hipóteses e buscando dados e informações; analisa criticamente fontes, métodos 

e resultados, no sentido de avaliar evidências e práticas no cuidado, na gestão do 

trabalho e na educação de profissionais de saúde, pacientes, famílias e 

responsáveis; identifica a necessidade de produção de novos conhecimentos em 

saúde, a partir do diálogo entre a própria prática, a produção científica e os 

desenvolvimentos tecnológicos disponíveis; favorece o desenvolvimento científico 

e tecnológico voltado para a atenção às necessidades de saúde individuais e 

coletivas, por meio da disseminação das melhores práticas e do apoio à realização 

de pesquisas de interesse da sociedade 

 

3.6. Estrutura Curricular 

A estrutura curricular do curso de Medicina da FASA se fundamenta e 

se organiza para contemplar os aspectos de inovação e flexibilidade, entendidos 

como a construção de um currículo não segmentado ou linear, mas, ao contrário, 

integrado, modular, moderno e inovador.  

Nessa direção, a forma como o currículo do Curso de Medicina da 

FASA está estruturado no sentido vertical e horizontal, por meio de módulos que 
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se integram na perspectiva interdisciplinar, temas transversais, metodologia 

escolhida, e práticas, presentes desde a primeira até a última fase do curso.   

Além disso, o aluno tem a oportunidade de vivenciar experiências em 

diversos cenários de ensino-aprendizagem que ensejam a formação de 

profissionais com a competência e a qualidade exigida para acompanhar as 

transformações sociais da atualidade.  

Para garantia da flexibilidade curricular no âmbito do curso de Medicina 

na definição da estrutura curricular do curso especial atenção se deu a: busca 

pela articulação da teoria e prática desde os momentos mais precoces do curso 

quando o aluno é inserido no SUS para vivenciar realidades distintas; na garantia 

do ensino centrado na produtividade dos alunos; na viabilização de uma formação 

articulada, mas principalmente integrada à realidade cultural, econômica e social 

do Brasil mas, em especial, de Vitória da Conquista; no fomento à permeabilidade 

de informações, conhecimentos, saberes e práticas entre os componentes 

curriculares; na promoção da interdisciplinaridade. Para que isto seja possível é 

necessário, entretanto, entender que a flexibilidade curricular depende de 

estruturas flexíveis exercitadas na IES e no curso de Medicina que englobam a 

flexibilização espacial (salas de aula especialmente desenhadas para a 

metodologia, por exemplo) e a flexibilização temporal (cronogramas diferenciados 

e flexíveis de aprendizado). 

Vale destacar que dentro das premissas descritas, no âmbito do curso 

definem-se unidades curriculares específicas vocacionadas à flexibilização, como 

os componentes curriculares eletivos que permitem que o futuro médico, 

ressalvadas as premissas legais, “escolha” o que cursará e num segundo 

momento, permite ao NDE do curso a determinação de plano adaptável às 

necessidades formativas e ou do mercado de trabalho. Isto logicamente seguida 

da flexibilização inerentes à integralização do Estágio Supervisionado e ao 

Trabalho de Conclusão de Curso. Além disso, os estágios extra-curriculares 

reconhecidos e mediados pela IES podem permitir, ao aluno, o aprofundamento 

de estudos em áreas de maior interesse, enriquecendo seu percurso acadêmico. 

A flexibilização curricular permite também a adaptação às diferenças 

individuais, respeitando os diversos ritmos de aprendizagem, integrando as 

dessemelhanças locais e os distintos contextos culturais, garantindo um currículo 
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que funcione como um fluxo articulado de aquisição de saber, num período, tendo 

como base a diversidade e o dinamismo. 

A flexibilidade curricular está presente ainda na inclusão de disciplinas 

eletivas e no uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), com o 

objetivo de inserir o formando no contexto diversificado e atualizado da profissão.  

As Atividades Complementares também apresentam-se como 

estratégias de flexibilização e são indicadas como componente obrigatório do 

currículo. Os alunos são envolvidos em experiências didáticas, sociais e 

profissionais nas áreas de ensino, pesquisa e extensão, capazes de contribuir 

seguramente para a formação do profissional com o perfil pretendido. 

Além das exigências acima, as atividades curriculares devem 

possibilitar o desenvolvimento de uma consciência crítica, que valorize os bens 

culturais e sociais construídos e conquistados pela humanidade, assim como os 

aspectos éticos, morais e o meio natural.  

A metodologia de ensino é centrada no aluno, capaz de tornar o 

acadêmico partícipe na construção do seu aprendizado e de desenvolver as 

habilidades de “aprender a aprender” e autorregulação da 

aprendizagem/metacognição, além de indutora do profissionalismo e da 

incorporação de sólidos princípios éticos. 

A estrutura curricular ainda garante o exercício da  interdisciplinaridade 

que propicia o diálogo entre os vários campos do conhecimento e a integração do 

saber. Da forma como foi projetada, supera a organização curricular tradicional, 

que coloca as disciplinas como realidades estanques, fragmentadas, isoladas e 

dificulta a apropriação do conhecimento pelo discente.  

O ensino baseado na interdisciplinaridade tem poder estruturador, pois, 

as definições, os contextos e os procedimentos estudados pelos discentes serão 

organizados em torno de unidades mais globais, que agregam estruturas de 

conceitos e metodologias compartilhadas por várias disciplinas, capacitando os 

discentes para enfrentar problemas que transcendem os limitem de uma disciplina 

concreta.  

Além disso, a interdisciplinaridade favorece a realização de 

transferências das aprendizagens adquiridas em outros contextos e amplia a 

motivação para aprender. Adicionalmente, as disciplinas do curso estão inter-



 
 

 
 

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE MEDICINA DA  
FACULDADE DE SAÚDE SANTO AGOSTINHO DE VITÓRIA DA CONQUISTA 

 
 

104 

relacionadas e se integram em função dos objetivos do curso e do perfil do 

egresso.  

Busca-se ainda no âmbito do curso a contextualização do aprendizado, 

permitindo que a teoria seja vinculada às características dos discentes e do 

ambiente socioeconômico e cultural que está inserido, permitindo relacionar as 

atividades curriculares com o cotidiano e com o contexto social.  

Para atender a esse princípio, busca-se adequar o processo ensino-

aprendizagem à realidade locorregional, articulando as diferentes ações 

curriculares às características, demandas e necessidades de cada contexto. 

Desenvolvem-se estratégias para articular o processo de ensino à realidade dos 

discentes, propiciando uma aprendizagem referida aos diferentes âmbitos e 

dimensões da vida pessoal, social e cultural dos discentes. 

Todo o exposto é ancorado no uso sistemático de metodologias ativas 

empregadas no currículo do curso de Medicina de Vitória da Conquista que 

pressupõe como referenciais teóricos e norteadores das práticas educacionais: a 

Teoria da Complexidade (Edgar Morin), Teoria da Aprendizagem Significativa 

(Ausubel), Andragogia (Malcolm Knowles), Construtivismo/Sócio-interacionismo 

(Dewey/Piaget), Aprendizagem por Descoberta (Bruner) e Autonomia do 

Estudante/Abordagem Crítico-social da Educação (Paulo Freire). 

As iniciativas de Pesquisa e Extensão estão presentes na estrutura 

curricular do curso de Medicina. Em relação à Pesquisa, o TCC (Trabalho de 

Conclusão de Curso) permite que os estudantes, embasados nas competências 

desenvolvidas nos módulos curriculares de Métodos de Estudo e Pesquisa, 

desenvolvam projetos alicerçados nos princípios de Metodologia Científica, 

Epidemiologia, Saúde Baseada em Evidências e Bioestatística. O TCC prevê a 

elaboração de trabalho a ser defendido em Banca. Quanto à Extensão, por meio 

de iniciativa emanada da NUPPEXII, também são ofertadas bolsas como objetivo 

estimular docentes e discentes a desenvolverem programas/projetos de extensão, 

articulando o ensino e a pesquisa de forma indissociável, viabilizando a relação 

integradora e transformadora entre a universidade e a sociedade. 

3.6.1. Organização da Estrutura e Semana Padrão 

A estrutura e os conteúdos essenciais para o curso de graduação em 

Medicina devem estar, conforme as DCNs 2014, relacionados com todo o 
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processo saúde-doença do cidadão, da família e da comunidade, e integrados à 

realidade epidemiológica e profissional, proporcionando a integralidade das ações 

do cuidar em Medicina. Para tanto, o currículo do curso de Medicina da FASA 

trabalha com os EIXOS ESTRUTURANTES: 

 

Eixo Estruturante I: Integração Ensino-Serviço-Comunidade 

Eixo Estruturante II: Habilidades e Atitudes Médicas 

Eixo Estruturante III: Sistemas Orgânicos Integrados 

 

Este componente permeia os oito primeiros períodos do curso, com 

carga horária pré-Internato de 620 horas de atividades teórico-práticas e 568 

horas de imersão em regime de Estágio Curricular Obrigatório. No primeiro 

período do curso os estudantes são inseridos em uma Unidade Básica de Saúde, 

junto a uma equipe de saúde da família, sendo acompanhados por preceptores e 

docentes com formação nas áreas de Medicina de Família e Comunidade e Saúde 

Pública. Em atendimento aos atributos da Atenção Primária em Saúde - 

longitudinalidade e coordenação do cuidado, integralidade, foco na família e 

orientação comunitária - os acadêmicos permanecem na mesma Unidade de 

Saúde e, portanto, na mesma equipe e no mesmo território até o 8º período do 

curso, desenvolvendo competências para a gestão, o trabalho em equipe e para 

o atendimento das necessidades de saúde do indivíduo, da família e da 

comunidade. 
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IESC I IESC II IESC III IESCIV IESC V IESC VI IESC VII
Estágio 

Curricular 

Eixo Estruturante
Integração Ensino-Serviço-Comunidade

1º ANO
O SUS, o território 

e as Redes de 
Atenção

2º ANO
Epidemiologia, Vigilância 
em Saúde, Promoção e 

Prevenção da saúde, 
Ferramentas em MFC

3º ANO

Atenção 
integral à 

saúde

4º ANO
Atenção 
integral à 

saúde

5º ANO
Internato

APS

Abordagem 
Comunitária

Abordagem 
Familiar

Abordagem 
Individual

 

O curso de Medicina da FASA, atento aos serviços oferecidos pelo SUS 

e à necessidade de garantir as competências requeridas para a área de Atenção 

à Saúde (DCNs 2014), incluiu o Eixo de Habilidades e Atitudes Médicas em sua 

matriz curricular. Nesse contexto, vários módulos foram concebidos a fim de 

contemplar os aspectos técnicos dos cuidados e procedimentos médicos em seus 

vários níveis de atuação e complexidade, além dos cuidados éticos que os 

estudantes, futuros médicos, devem adotar nas relações com os pacientes nos 

mais diversificados cenários de aprendizagem, desde o início do curso.  

Estas atividades são iniciadas com noções de biossegurança, cuidados 

e procedimentos básicos de enfermagem, atendimento pré-hospitalar, habilidades 

de comunicação, passando por atividades e cuidados especiais em diferentes 

níveis e graus de complexidade, incluindo a Semiologia e a Semiotécnica, 

culminando com a oferta de módulos que capacitam o aluno para a atuação em 

situações de urgência/emergência em ambiente intra-hospitalar. O eixo central 

deste Programa está contemplado nos módulos de Habilidades e Atitudes 

Médicas I a VIII, ofertados em todo o ciclo pré-internato, com diferentes conteúdos, 

mas centrado no atendimento pré-hospitalar básico e avançado; nos cuidados 

inerentes aos atendimentos domiciliares e ambulatoriais; na Semiologia Médica 
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em ambiente simulado, nível ambulatorial e hospitalar; e nos pressupostos éticos 

e bioéticos do exercício profissional, considerando sempre os aspectos 

humanísticos, o profissionalismo e as habilidades de comunicação para a sua 

consecução. 

Os referidos módulos contemplam o treinamento sistemático, interativo 

e espiralar de habilidades técnicas, procedimentos e atitudes requeridas desde os 

aspectos básicos da profissão até os atendimentos hospitalares de 

urgência/emergência, como o ATLS (Advanced Trauma Life Support) e o ACLS 

(Advanced Cardiac Life Support) ofertados para estudantes. Portanto, os cenários 

de treinamento prático para os alunos são constituídos, principalmente, pelo 

Laboratório de Habilidades e Simulação Realística, além de unidades 

ambulatoriais, domicílios, emergências dos hospitais conveniados e unidade do 

SAMU, com a presença dos alunos do Curso de Medicina em escala de plantão, 

sob responsabilidade dos médicos, nas etapas finais do Eixo. 

HAM I HAM II
HAM 

III
HAM 

IV
HAM V

HAM 
VI

HAM 
VII

HAM 
VIII

Eixo Estruturante
Habilidades e Atitudes Médicas

1º PER
Habilidades 
básicas de 

comunicação, 
Primeiros 
Socorros, 

Sinais Vitais.
Exame clínico 
em ambiente 

simulado -
Sistemas:

Circulatório, 
hemolinfo-

poietico
respiratório    
e digestório

2º PER
Exame 

Clínico em 
ambiente 
simulado -

Sistemas:

Nervoso, 
órgãos dos 
sentidos, 

endocrino, 
urinário, 

reprodutor,  
osteomus-

cular e 
tegumentar

3º PER
Exame clínico 
em pacientes 
reais (adultos 

e idosos) -

Sistemas:

Circulatório,
hemolinfopoi-

etico e 
respiratório

4º PER
Exame clínico 
em pacientes 

reais :
adultos e 
idosos -
sistemas 
tegumentar,  
endócrino, 
digestório, 
urinário e 
reprodutor.
crianças  e 
adolescentes 
-
todos os 
sistemas

5º PER
Exame 

clínico em 
pacientes 

reais 
(adultos e 
idosos) -
Sistemas: 

osteomuscu-
lar,

nervoso e 
órgãos dos 

sentidos

6º PER

BLS/PHTLS
(ambiente 
simulado)

7º PER

ATLS/PALS
(ambiente 
simulado)

8º PER

ACLS/NALS
(ambiente 
simulado)

 

As disciplinas das áreas básicas e pré-clínicas foram integradas nos 

módulos de Sistemas Orgânicos Integrados, presentes nos cinco primeiros 

períodos do curso. Os módulos trabalham a medicina baseada em problemas, 

trazendo para debate, em grupos, os temas abordados. É incentivada pelo 
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docente a solução de situações-problema, particularmente por meio da utilização 

sistemática de metodologias ativas (PBL), com ênfase no estímulo à auto-

aprendizagem e à busca da reflexão sobre questões levantadas individualmente 

ou nas discussões em grupo. A compreensão do processo saúde-doença a partir 

da discussão de situações-problema e de casos clínicos, principalmente no que 

tange à fisiopatologia das doenças, com ensino centrado no aluno como elemento 

ativo (principal) no processo de aprendizagem, é o objetivo primordial desse eixo 

formador. 

O Eixo de Sistemas Orgânicos Integrados (SOI) é organizado de forma 

a abordar, no primeiro ano (1º e 2º períodos), as bases moleculares e celulares 

dos processos normais e alterados, da estrutura e função dos tecidos e órgãos 

pertencentes a todos os sistemas do corpo humano, aplicados aos problemas 

prevalentes do desenvolvimento humano. 

No segundo e terceiro anos (3º ao 5º período), a fisiopatologia, a 

propedêutica clínica, radiológica e laboratorial e as bases farmacológicas e não-

farmacológicas da terapêutica são estudadas, conferindo níveis maiores de 

profundidade e o desenvolvimento espiralar de competências relacionadas aos 

sistemas orgânicos abordados no primeiro ano do curso. 

SOI I SOI II SOI III SOI IV SOI V

Eixo Estruturante
SISTEMAS ORGÂNICOS INTEGRADOS

1º PER
Sistemas Orgânicos:

Circulatório, 
Hemolinfopoietico

Respiratório e 
Digestório

2º PER
Sistemas Orgânicos:

Nervoso,
Órgãos dos 
sentidos,   

Endocrino,
Urinário, 

Reprodutor,  
Osteomuscular

Tegumentar

3º PER
Sistemas Orgânicos:

Circulatório,
Hemolinfopoietico

e Respiratório

4º PER
Sistemas Orgânicos:

Tegumentar, 
Digestório,
Urinário, 

Reprodutor, 
Endócrino

5º PER
Sistemas Orgânicos:

Osteomuscular , 
nervoso

e
órgãos dos sentidos

NORMAL PATOLÓGICO
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Além desses eixos e diferenciais, as áreas fundamentais para a 

formação médica, como a Clínica Médica, Pediatria, Saúde Mental e Ginecologia 

e Obstetrícia são contempladas por meio dos módulos denominados “Clínica 

Integrada” que, juntamente com a Clínica Cirúrgica e a Cirurgia Ambulatorial, são 

desenvolvidos do 6º ao 8º período em atividades predominantemente práticas, na 

presença de professores especialistas, nos períodos que antecedem os estágios 

curriculares obrigatórios. 

As atividades educacionais pré-Internato foram distribuídas em dois 

modelos de Semana-Padrão (Figuras 24 e 25), considerando-se a necessidade 

de organização dos horários para o trabalho com metodologias ativas. Nesse 

sentido, pelo menos 3 áreas livres de atividades acadêmicas (“áreas verdes”), 

sem contar o período noturno, foram planejadas como forma de garantir o 

alinhamento com a concepção pedagógica adotada. 

 

  



 
 

 
 

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE MEDICINA DA  
FACULDADE DE SAÚDE SANTO AGOSTINHO DE VITÓRIA DA CONQUISTA 

 
 

110 

 Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado 

Manhã APG 
MEP 

Teórico 
IESC APG Eletivas 

Protegido 

para 

estudo 

Tarde MEP HAM  

TICs / 

Técnicas 

cirúrgicas 

Laboratório 

Integrado 

 

Noite Palestra 
IESC 

Teórico 
 Palestra  

 

 

* Técnica Cirúrgica: apenas no 5º período 

APG: Aprendizagem em Pequenos Grupos (baseada no PBL) 

TICs: Tecnologias de Informação e Comunicação 

IESC: Integração Ensino-Serviço-Comunidade 

HAM: Habilidades e Atitudes Médicas 

MEP: Métodos de Estudo e Pesquisa (** 1º e 2º períodos) 

 

 Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

Manhã 
Clínica 

Integrada 
Cirurgia 

Clínica 

Integrada 

Clínica 

Integrada 
IESC 

Tarde MARC 

Tempo 

pró-

estudo 

Tempo pró-

estudo  

TICs 

MARC HAB 

 

MARC: Método de Aprendizagem por Raciocínio Clínico 

TICs: Tecnologias de Informação e Comunicação 

IESC: Integração Ensino-Serviço-Comunidade 

HAB: Habilidades e Atitudes Médicas 

 

A carga horária total do curso, a carga horária destinada às atividades 

práticas e ao Internato contemplam as DCNs 2014 e estão descritas na Matriz 

Curricular (Anexo 9.2).  

 

Figura 24 - Modelo de Semana-padrão do 1º ao 5º período 

Figura 25 - Modelo de Semana-padrão do 6º ao 8º período 
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3.7. Conteúdos Curriculares 

Os conteúdos curriculares previstos para o curso de Medicina permitem 

o efetivo desenvolvimento do perfil do egresso pretendido e, em sua definição, 

foram considerados aspectos relacionados à atualização dos conteúdos a serem 

integralizados na Medicina, à adequação da carga horária, e ao suporte dado pela 

bibliografia indicada. Tais aspectos podem ser verificados na seção ementário e 

bibliografia do presente projeto. O planejamento curricular idealizado é resultante 

fundamentalmente, da reflexão sobre sua missão, concepção e seus objetivos e 

baseia-se nas orientações da legislação. 

Ainda, de forma a atender às necessidades formativas mais atuais, 

globais e, logicamente, exercitar as políticas institucionais no âmbito do curso, as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-Raciais e 

para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira, Africana e Indígenas estão 

inclusas como conteúdos disciplinares e nas atividades complementares em 

consonância com a Resolução CNE/CP N° 01, de 17/6/2004. O Curso contempla, 

ainda, os Direitos Humanos e as Políticas de Educação Ambiental, conforme a 

determinação da Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e do Decreto Nº 4.281, de 

25 de junho de 2002. Há integração da educação ambiental às disciplinas do curso 

e às atividades complementares e de extensão de modo transversal, contínuo e 

permanente. 

Adicionalmente, de acordo com o Cap. III das Diretrizes Curriculares 

Nacionais de 2014, o curso de graduação em Medicina deve contemplar, em seu 

currículo, os conteúdos essenciais relacionados com o processo saúde-doença 

do cidadão, da família e da comunidade, integrado à realidade epidemiológica e 

profissional, proporcionando a integralidade das ações do cuidar em Medicina.  

Nessa perspectiva, a estruturação do Curso de Medicina de Vitória da 

Conquista contempla os referidos conteúdos, os quais encontram-se distribuídos 

nos módulos componentes da matriz curricular, ao longo do curso, conforme o 

seguinte: 

  



 
 

 
 

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE MEDICINA DA  
FACULDADE DE SAÚDE SANTO AGOSTINHO DE VITÓRIA DA CONQUISTA 

 
 

112 

 

Conteúdos curriculares, de acordo com as DCN 

2014 (Cap.III) 
Módulos 

I. conhecimento das bases moleculares e celulares dos 

processos normais e alterados, da estrutura e função dos 

tecidos, órgãos, sistemas e aparelhos, aplicados aos 

problemas de sua prática e na forma como o médico o 

utiliza; 

Sistemas Orgânicos 

Integrados 

II. compreensão dos determinantes sociais, culturais, 

comportamentais, psicológicos, ecológicos, éticos e 

legais, nos níveis individual e coletivo, do processo 

saúde-doença; 

Integração Ensino-

Serviço-

Comunidade; 

Habilidades e 

Atitudes Médicas, 

Sistemas Orgânicos 

Integrados 

III. abordagem do processo saúde-doença do indivíduo e 

da população, em seus múltiplos aspectos de 

determinação, ocorrência e intervenção; 

Integração Ensino-

Serviço-Comunidade 

IV. compreensão e domínio da propedêutica médica - 

capacidade de realizar história clínica, exame físico, 

conhecimento fisiopatológico dos sinais e sintomas; 

capacidade reflexiva e compreensão ética, psicológica e 

humanística da relação médico-paciente; 

Sistemas Orgânicos 

Integrados, 

Habilidades e 

Atitudes Médicas, 

Clínica Integrada, 

Clínica Cirúrgica 

V. diagnóstico, prognóstico e conduta terapêutica nas 

doenças que acometem o ser humano em todas as fases 

do ciclo biológico, considerando-se os critérios da 

prevalência, letalidade, potencial de prevenção e 

importância pedagógica;  

Sistemas Orgânicos 

Integrados, Clínica 

Integrada, Clínica 

Cirúrgica 

VI. promoção da saúde e compreensão dos processos 

fisiológicos dos seres humanos gestação, nascimento, 

crescimento e desenvolvimento, envelhecimento e do 

processo de morte, atividades físicas, desportivas e as 

relacionadas ao meio social e ambiental; 

Integração Ensino-

Serviço-

Comunidade, 

Sistemas Orgânicos 

Integrados, Clínica 

Integrada 

VII - abordagem de temas transversais no currículo que 

envolvam conhecimentos, vivências e reflexões 

sistematizadas acerca dos direitos humanos e de 

pessoas com deficiência, educação ambiental, ensino de 

Libras (Língua Brasileira de Sinais), educação das 

relações étnico-raciais e história da cultura afro-brasileira 

e indígena; e 

Relações Étnico-

raciais, Libras, 

Sistemas Orgânicos 

Integrados, Clínica 

Integrada, 

Habilidades e 

Atitudes Médicas 
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VIII. compreensão e domínio das novas tecnologias da 

comunicação para acesso a bases remotas de dados e 

domínio de, pelo menos, uma língua estrangeira, que 

seja, 

preferencialmente, uma língua franca. 

Métodos de Estudo e 

Pesquisa, Inglês 

Instrumental, 

Sistemas Orgânicos 

Integrados (TICs) 

 

Nos primeiros dois anos do Curso são valorizados os conteúdos 

considerados fundamentais para a compreensão do processo saúde-doença 

como biologia celular e molecular, bioquímica, morfologia, fisiologia, imunologia, 

microbiologia, patologia, semiologia, farmacologia e propedêutica. Porém, 

entende-se que estes conteúdos devem ser ministrados de forma contextualizada 

e integrada com a área clínica e a saúde coletiva, em oposição à dissociação 

básico-clínica, para que o processo de aprendizagem seja mais dinâmico e 

estimulante.  

Procurou-se inserir o aluno na rede de saúde e nos serviços de Atenção 

Básica/Medicina de Família e Comunidade desde as primeiras fases do curso 

médico, permitindo o contato oportuno com a atividade profissional e o 

entendimento dos determinantes sociais, culturais, comportamentais, 

psicológicos, ecológicos, éticos e legais, nos níveis individual e coletivo, do 

processo saúde-doença. Desde o primeiro ano do curso, o ensino das habilidades 

e atitudes médicas e a elaboração do raciocínio clínico são estimulados por meio 

das atividades práticas e do próprio método de ensino. 

Durante o terceiro e quarto ano a carga horária de atividades práticas 

é ainda mais significativa, principalmente nos módulos de Clínica Integrada I, II e 

III, em que são previstas atividades ambulatoriais nas grandes áreas da Medicina: 

Saúde Mental, Saúde da Criança e Adolescente, Saúde do Adulto e Idoso e Saúde 

da Mulher, além de treinamento específico em Cirurgia Ambulatorial e Clínica 

Cirúrgica voltado para a atuação generalista. 

No quinto e sexto ano o aluno colocará em prática tudo o que aprendeu, 

tendo quase que exclusivamente atividades práticas no estágio curricular 

obrigatório em serviços conveniados, nos níveis primário, secundário e terciário 

de atenção, sob supervisão direta dos docentes do próprio curso. É oferecido aos 

estudantes que integralizam todas as disciplinas dos primeiros 8 períodos do 

curso, tendo duração de 24 meses. 
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Conteúdos curriculares relevantes para a formação geral do médico 

tais como Segurança do Paciente, Habilidades de Comunicação, Educação 

Ambiental, Educação em Direitos Humanos, Educação das Relações Étnico-

Raciais, Ética e Bioética estão contemplados transversalmente no currículo e 

presentes em vários módulos eletivos e obrigatórios. 

O rol de módulos eletivos, cuja carga horária deve ser cumprida até o 

8º período do curso, representa mais um mecanismo de flexibilização curricular, 

possibilitando a vivência em áreas do conhecimento de maior interesse pelo 

estudante. Nesse contexto, são ofertados os módulos: 1 – Libras, 2- Língua 

Portuguesa, 3- Relações Étnico-Raciais e 4- Inglês Instrumental. 

A educação interprofissional/interprofissionalidade também é levada 

em consideração na formação do egresso médico da FASA e oferecida aos 

acadêmicos a partir de vivências no trabalho em equipe, sobretudo na Atenção 

Primária em Saúde. A interprofissionalidade é uma oportunidade em que duas ou 

mais profissões aprendem sobre os outros, com os outros e entre si. O curso de 

Medicina da FASA entende que a educação interprofissional envolve o 

desenvolvimento de competências como comunicação interprofissional, cuidado 

centrado no paciente/família/comunidade, clarificação de papéis, trabalho e 

liderança colaborativa, gerenciamento de conflitos e reconhecimento do 

funcionamento do processo de trabalho em equipe/time. A partir desse 

entendimento, o curso de medicina da FASA prevê que seus alunos, em conjunto 

com estudantes de outros cursos da área da saúde, realizem atendimentos 

domiciliares, no âmbito do Eixo de Integração Ensino-Serviço-Comunidade, com 

vistas a uma abordagem integral da família e a uma construção coletiva de projeto 

de intervenção. Objetiva ainda o desenvolvimento de competências comuns como 

comunicação, escuta ativa e acolhimento, observação e análise, colaboração 

mútua, identificação de demandas, tomada de decisão, construção compartilhada 

de plano de cuidado, dentre outras. Esses atendimentos incluem desde a visita 

domiciliar mais básica, nas fases iniciais do curso, até a internação domiciliar, nos 

últimos módulos do Eixo, onde os procedimentos e as intervenções de várias 

profissões (nutrição, psicologia, enfermagem, fisioterapia, serviço social, etc.) 

confluem para um cuidado qualificado. 

Finalizando, o curso de Medicina da FASA contempla uma matriz de 

módulos curriculares, cujas ementas se sustentam numa bibliografia básica, 
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enriquecida com a bibliografia complementar, constituindo-se em referenciais 

clássicos e atualizados, necessários à efetivação do processo ensino-

aprendizagem exigido para a formação profissional pretendida para o egresso.  
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3.8. Matriz Curricular 

A matriz curricular empregada no curso de Medicina da FASA, as 

cargas horárias (horas) empregadas em cada componente curricular, bem como 

a distribuição destes nos períodos é apresentada a seguir. 

Per 
Eixos 

Estruturantes 
Componentes Curriculares                                                     

(Módulos) 

CARGA HORÁRIA (Componentes Curriculares + Eletivas) 

Atividades Educacionais (hora relógio) 
Eleti 
vas 

TCC Total 
Teóricas TICs Práticas APG 

Sub 
total 

1° 

Si
st

em
as

 O
rg

ân
ic

o
s 

In
te

gr
ad

o
s 

    Sistemas Orgânicos Integrados I 33,3 16,7 100,0 100,0 250,0     250 

In
te

gr
aç

ão
 E

n
si

n
o

-S
er

vi
ço

-C
o

m
u

n
id

ad
e

 

  Integração Ensino-Serviço-Comunidade I 16,7   33,3   50,0     50 

H
ab

ili
d

ad
es

 e
 A

ti
tu

d
e

s 
M

éd
ic

as
 

Habilidades e Atitudes Médicas I 16,7   16,7   33,3     33 

Métodos de Estudo e Pesquisa I 16,7   33,3   50,0     50 

Subtotal 83,3 16,7 183,3 100,0 383,3 33,3   416,7 

2° 

Sistemas Orgânicos Integrados II 33,3 16,7 100,0 100,0 250,0     250,0 

Integração Ensino-Serviço-Comunidade II 16,7   33,3   50,0     50,0 

Habilidades e Atitudes Médicas II 16,7   16,7   33,3     33,3 

Métodos de Estudo e Pesquisa II 16,7   33,3   50,0     50,0 

Subtotal 83,3 16,7 183,3 100,0 383,3 33,3   416,7 

3° 

Sistemas Orgânicos Integrados III 50,0 33,3 100,0 100,0 283,3     283,3 

Integração Ensino-Serviço-Comunidade III 16,7   33,3   50,0     50,0 

Habilidades e Atitudes Médicas III 33,3   66,7   100,0     100,0 

Subtotal 100,0 33,3 200,0 100,0 433,3 33,3   466,7 

4° 

Sistemas Orgânicos Integrados IV 50,0 33,3 100,0 100,0 283,3     283,3 

Integração Ensino-Serviço-Comunidade IV 16,7   33,3   50,0     50,0 

Habilidades e Atitudes Médicas IV 33,3   100,0   133,3     133,3 

Subtotal 100,0 33,3 233,3 100,0 466,7 33,3   500,0 

5° 

Sistemas Orgânicos Integrados V 50,0 33,3 100,0 100,0 283,3     283,3 

Integração Ensino-Serviço-Comunidade V 16,7   50,0   66,7     66,7 

Habilidades e Atitudes Médicas V 16,7   50,0   66,7     66,7 

Clínica Cirúrgica I 16,7   33,3   50,0     50,0 

Subtotal 100,0 33,3 233,3 100,0 466,7  16,7 483,3 

6° 

  Integração Ensino-Serviço-Comunidade VI 16,7   66,7   83,3     83,3 

  Habilidades e Atitudes Médicas VI 16,7   33,3   50,0     50,0 

  Clínica Cirúrgica II 33,3   50,0   83,3     83,3 

  Clínica Integrada I 50,0 33,3 200,0 100,0 383,3     383,3 

  Subtotal 116,7 33,3 350,0 100,0 600,0     600,0 

7° 

  Integração Ensino-Serviço-Comunidade VII 16,7   66,7   83,3     83,3 

  Habilidades e Atitudes Médicas VII 16,7   33,3   50,0     50,0 

  Clínica Cirúrgica III 33,3   33,3   66,7       

  Clínica Integrada II 50,0 33,3 200,0 100,0 383,3     383,3 

  Subtotal 116,7 33,3 333,3 100,0 583,3   16,7 600,0 

      Integração Ensino-Serviço-Comunidade VIII 33,3   33,3   66,0       

8° 

    Habilidades e Atitudes Médicas VIII 16,7   33,3   50,0     50,0 

     Clínica Cirúrgica IV 33,3   66,7   100,0     100,0 

     Clínica Integrada III 50,0 33,3 200,0 100,0 383,3     383,3 

      Subtotal 133,3 33,3 333,3 100,0 599,3     599,3 

TOTAL (Componentes Curriculares Obrigatórios+ Eletivas) hora-relógio 833 233 2.050 800 3.917 133 33 4.083 

TOTAL (Componentes Curriculares Obrigatórios+ Eletivas) hora-aula 1.000 280 2.460 960 4.700 160 40 4.900 

      1°- 8° Atividades Complementares (hora-relógio)               210 
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      Obs.: para ingressar no Internato, o aluno deve ser aprovado em todos os módulos anteriores 

        CARGA HORÁRIA (HORA-RELÓGIO) 

      
IN

TE
R

N
A

TO
 

Estágio Curricular em Urgências e Emergências I 210 

      Estágio Curricular em Urgências e Emergências II 210 

      Estágio Curricular em Saúde Mental 96 

      Estágio Curricular em Atenção Primária em Saúde I 260 

      Estágio Curricular em Atenção Primária em Saúde II 260 

      Estágio Curricular em Saúde Coletiva 48 

      Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar em Ginecologia e Obstetrícia I 210 

      Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar em Ginecologia e Obstetrícia II 258 

      Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar em Pediatria I 258 

      Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar em Pediatria II 258 

      Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar em Clínica Médica I 258 

      Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar em Clínica Médica II 258 

      Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar em Clínica Cirúrgica I 258 

      Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar em Clínica Cirúrgica II 258 

      
Subtotal 

      
3.100  

    CARGA HORÁRIA TOTAL DA MATRIZ EM HORA-RELÓGIO 

      Composição da Carga Horária Hora-relógio Hora-aula 

      Teórica TICs Práticas APG Total Total 

    
Componentes Curriculares Obrigatórios 

         
833  

         
233  

      2.050  
         

800  
                         

3.917  
                         

4.700  

    
Disciplinas Eletivas          

                            
133  

                             
160  

    
TCC  

        

                              
33  

                               
40  

    
Atividades Complementares          

                            
210  

                             
252  

    
Internato          

                         
3.100  

                         
3.720  

    
Total         

                         
7.393  

                         
8.872  

    INTERNATO  

         41,9  % da CH total           

    Destas, 940 horas (30,3%) na APS e na Urgência/Emergência, sendo a carga horária na APS predominante (55,3%) 
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3.9. Ementário e Bibliografia 

Ementas e Bibliografias para o 1º Ano 

1º Período 

Integração Ensino-Serviço-Comunidade I 

Ementa  

Planejamento de ações educativas em saúde. Reforma sanitária. Redes de 
atenção à saúde. Política nacional de atenção integral à saúde de adolescentes e 
jovens. Necessidades de saúde. Identidade humana. Educação em Direitos 
Humanos. Dependência química. Doenças sexualmente transmissíveis. Gravidez 
na adolescência. 

 

Bibliografia básica 
CARRIÓ FB. Entrevista clínica: habilidades de comunicação para 
profissionais da saúde. 1º ed. Porto Alegre: Artmed, 2012. 

GUSSO, G.; LOPES, J. M. C. Tratado de medicina de família e comunidade: 
princípios, formação e prática. Porto Alegre: Artmed, 2012. 2222 p. V 1(24) e 
2(24). 

ALMEIDA FILHO, N. de; BARRETO, M. L. Epidemiologia e saúde: 
fundamentos, métodos, aplicações. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 

 

Bibliografia complementar 

KIDD, Michael. A contribuição da medicina de família e comunidade para os 
sistemas de saúde : um guia da Organização Mundial de Médicos de Família 
(WONCA) / Michael Kidd ; tradução: André Garcia Islabão ; revisão técnica: Luiz 
Fernando Nicz. – 2. ed. – Porto Alegre : Artmed, 2016. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582713273/cfi/6/2!/4/2@
0:0>. 

SOLHA, Raphaela Karla Toledo. Sistema Único de Saúde - Componentes, 
Diretrizes e Políticas Públicas. Érica, 06/2014. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536513232/pageid/3>. 

SILVA, José Vítor. Bioética – Visão Multidimensional. São Paulo. Iátria, 2010. 
Disponível em: < 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788576140863>. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Atenção Básica. Brasília: 
Ministério da Saúde, 2017. (Série E. Legislação em Saúde). Disponível em: 
<http://www.brasilsus.com.br/index.php/legislacoes/gabinete-do-ministro/16247-
portaria-n-2-436-de-21-de-setembro-de-2017>. 

GALLEGUILLOS, Tatiana Gabriela Brassea. Epidemiologia : indicadores de 
saúde e análise de dados. São Paulo : Érica, 2014. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536520889/cfi/2!/4/4@0.
00:0.00>. 

 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582713273/cfi/6/2!/4/2@0:0
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582713273/cfi/6/2!/4/2@0:0
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Sistemas Orgânicos Integrados I  

Ementa 

Abordagem das bases moleculares e celulares dos processos normais e 
alterados, da estrutura e função dos tecidos e órgãos pertencentes aos sistemas 
circulatório, linfo-hematopoiético, respiratório e digestório, aplicados aos 
problemas prevalentes do desenvolvimento humano. 

 

Bibliografia Básica 

HALL, John E.; GUYTON, Arthur C. Guyton & Hall tratado de fisiologia médica. 
13. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2017. 

PAULSEN, Friedrich ; WASCHKE, Jens. Sobotta: atlas de anatomia humana. 
23. ed. Rio de Janeiro: Guanabara,2012. Vol I e II 

AIRES, Margarida de Mello. Fisiologia. 4.ed.  Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2018. 

 

Bibliografia Complementar 

MARIEB, Elaine N.; HOEHN, Katja. Anatomia e fisiologia. 3. ed. Porto Alegre: 
ArtMed, 2009. 1 recurso online. ISBN 9788536318097. Disponível em: 
<http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536318097>. Acesso em: 17 
jun. 2017. 

MARTINI, Frederic H.; TIMMONS, Michael J.; TALLITSCH, Robert B. Atlas do 
corpo humano. Porto Alegre: ArtMed, 2009. 1 recurso online. (Martini). ISBN 
9788536320199. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536320199>. Acesso em: 
17 jun. 2017. 

SANTOS, Nívea Cristina Moreira. Anatomia e fisiologia humana. 2. ed. São 
Paulo: Erica, 2014. 1 recurso online. ISBN 9788536510958. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536510958>. Acesso em: 
17 jun. 2017. 

TORTORA, Gerard J.; DERRICKSON, Bryan. Corpo humano fundamentos de 
anatomia e fisiologia. 8. ed. Porto Alegre: ArtMed, 2012. 1 recurso online. ISBN 
9788536327181. Disponível em: 
<http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536327181>. Acesso em: 17 
jun. 2017. 

TORTORA, Gerard J.; NIELSEN, Mark T. Princípios de anatomia humana. 12. 
ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 1 recurso online. ISBN 978-85-277-
2301-5. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-
277-2301-5>. Acesso em: 17 jun. 2017. 

 

Métodos de Estudo e Pesquisa I 

Ementa 
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Introdução à pesquisa científica e aos tipos de conhecimento. Análise crítica da 
pesquisa em Medicina por meio da abordagem de métodos quantitativos e 
qualitativos, permeando as normas e técnicas para avaliação e desenvolvimento 
de um projeto de pesquisa, visando interdisciplinaridade curricular e 
internacionalização. 

 

Bibliografia Básica 

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de 
metodologia cientifica. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2017 

LAKATOS, Eva Maria. Metodologia científica. 7. ed. – São Paulo: Atlas, 2017.  

MEDEIROS, João Bosco. Redação Científica: a prática de fichamentos, 
resumos, resenhas. 12. Ed. São Paulo: Atlas, 2017 

 

Bibliografia Complementar 

BRASIL. Conselho Nacional de Saúde. Resolução 466/12. Trata de pesquisas 
em seres humanos e atualiza a resolução 196. [Internet]. Diário Oficial da União. 
12 dez. 2012 (acesso 25 jun. 2017). 
<Disponível: http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2012/Reso466.pdf>. 

GALLEGUILLOS, Tatiana Gabriela Brassea. Epidemiologia: indicadores de 
saúde e análise de dados. São Paulo: Erica, 2014. 1 recurso online. ISBN 
9788536520889. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536520889>. Acesso em: 
22 set. 2017. 

JACQUES, Sidia M. Callegari. Bioestatística: princípios e aplicações. Porto 
Alegre: ArtMed, 2011. 1 recurso online. ISBN 9788536311449. Disponível em: 
<http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536311449>. Acesso em: 19 
set. 2017. 

PAGANO, Marcelo. Princípios de bioestatística. São Paulo: Cengage Learning, 
2012. 1 recurso online. ISBN 9788522109203. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522109203>. Acesso em: 
19 set. 2017. 

ROSNER, Bernard. Fundamentos de bioestatística. São Paulo, SP : Cengage 
Learning, 2016. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522126668/cfi/2!/4/4@0.
00:55.5>. 

 

Habilidades e Atitudes Médicas I 

Ementa 

Estudo de aspectos relativos às precauções universais, ao prontuário do paciente, 
ao cuidado e ao cuidador na área médica. Habilidades básicas de comunicação, 
incluindo a comunicação verbal e não-verbal, preceitos éticos, direitos humanos e 
valorização da vida que envolvem a relação médico-paciente-família-comunidade. 
Avaliação dos sinais vitais e medidas antropométricas. Estudo dos primeiros 
socorros a serem dispensados no atendimento de emergência. Noções de exame 
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clínico e estudo das técnicas do exame físico geral, com ênfase nos sistemas 
circulatório, hemolinfopoiético, respiratório e digestório. 

 

Bibliografia Básica 

PORTO, Celmo Celeno; PORTO, Arnaldo Lemos. Semiologia médica. 6. ed. Rio 
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 

BICKLEY, Lynn S.; SZILAGYI, Peter G. Bates: Propedêutica médica. 10. ed. Rio 
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.  

ATTA, José Antônio. Semiologia clínica. São Paulo: Sarvier, 2009. 

 

Bibliografia Complementar 

PORTO, C. C.; PORTO, A.L. Exame Clínico. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2013. 

DUNCAN. Medicina Ambulatorial: Condutas de Atenção Primária Baseadas em 
Evidências, 4 edição. 2013. Disponível 
em <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582711149/> 

QUILICI, Ana Paula; TIMERMAN, Sergio (Ed.). Suporte básico de vida: primeiro 
atendimento na emergência para profissionais da saúde. São Paulo: Manole, 
2011. recurso online. ISBN 9788520444924. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520444924> 

ANDRIS, Deborah A. et al. Semiologia: bases para a prática assistencial. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-2421-0/cfi/6/6> 

WACHTER, Robert M. Compreendendo a segurança do paciente. 2. ed. Porto 
Alegre: AMGH, 2013. 1 recurso online. ISBN 9788580552546. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788580552546> 

 

2º Período 

Sistemas Orgânicos Integrados II 

Ementa 

Abordagem das bases moleculares e celulares dos processos normais e 
alterados, da estrutura e função dos tecidos e órgãos pertencentes aos sistemas 
nervoso, endócrino, urinário, reprodutor, osteomuscular e tegumentar, aplicados 
aos problemas prevalentes do desenvolvimento humano. 

 

Bibliografia Básica 

HALL, John E.; GUYTON, Arthur C. Guyton & Hall tratado de fisiologia médica. 
13. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2017. 

PAULSEN, Friedrich ; WASCHKE, Jens. Sobotta: atlas de anatomia humana. 
23. ed. Rio de Janeiro: Guanabara,2012. Vol I e II 
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AIRES, Margarida de Mello. Fisiologia. 4.ed.  Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2018. 

 

Bibliografia Complementar 

MARIEB, Elaine N.; HOEHN, Katja. Anatomia e fisiologia. 3. ed. Porto Alegre: 
ArtMed, 2009. 1 recurso online. ISBN 9788536318097. Disponível em: 
<http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536318097>. Acesso em: 17 
jun. 2017. 

MARTINI, Frederic H.; TIMMONS, Michael J.; TALLITSCH, Robert B. Atlas do 
corpo humano. Porto Alegre: ArtMed, 2009. 1 recurso online. (Martini). ISBN 
9788536320199. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536320199>. Acesso em: 
17 jun. 2017. 

SANTOS, Nívea Cristina Moreira. Anatomia e fisiologia humana. 2. ed. São 
Paulo: Erica, 2014. 1 recurso online. ISBN 9788536510958. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536510958>. Acesso em: 
17 jun. 2017. 

TORTORA, Gerard J.; DERRICKSON, Bryan. Corpo humano fundamentos de 
anatomia e fisiologia. 8. ed. Porto Alegre: ArtMed, 2012. 1 recurso online. ISBN 
9788536327181. Disponível em: 
<http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536327181>. Acesso em: 17 
jun. 2017. 

TORTORA, Gerard J.; NIELSEN, Mark T. Princípios de anatomia humana. 12. 
ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 1 recurso online. ISBN 978-85-277-
2301-5. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-
277-2301-5>. Acesso em: 17 jun. 2017. 

 

Integração Ensino-Serviço-Comunidade II 

Ementa 

Educação em saúde na gestação e planejamento familiar. Programas de saúde. 
Política Nacional de Atenção Básica. Planejamento de ações educativas em 
saúde. Programa Saúde na Escola. Promoção de estilos de vida saudáveis. 
Processo saúde-doença. Aspectos pragmáticos da comunicação: comunicação 
com a criança. Direitos da criança e do adolescente. Teorias unicausal, ecológica, 
multicausal e social. História natural das doenças. Atenção primária em saúde. 
Promoção da Saúde. Ética e transdisciplinaridade. Educação popular em saúde. 

 

Bibliografia básica 
GUSSO, G.; LOPES, J. M. C. Tratado de medicina de família e comunidade: 
princípios, formação e prática. Porto Alegre: Artmed, 2012. 2222 p. 2 v. 

CARRIÓ FB. Entrevista clínica: habilidades de comunicação para profissionais 
da saúde. 1º ed. Porto Alegre: Artmed, 2012. 

ROTHMAN, Kenneth J; GREENLAND, Sander; LASH, Timothy L.Epidemiologia 
moderna. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2011. 887 p. 
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Bibliografia complementar 
HULLEY, Stephen B. et al. Delineando a pesquisa clínica. 4. ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2015. Disponível em: < 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582712030/recent> 

SOLHA, Raphaela Karla Toledo. Sistema Único de Saúde - Componentes, 
Diretrizes e Políticas Públicas. Érica, 06/2014. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536513232/pageid/3>. 

FILHO, ALMEIDA, Naomar de, BARRETO, Mauricio L. Epidemiologia & Saúde - 
Fundamentos, Métodos e Aplicações. Guanabara Koogan, 2013. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536513232/pageid/3>. 

LA TAILLE, Y. Formação ética: do tédio ao respeito de si. Porto Alegre: Artmed, 
2009. 316 p. Disponível em: < 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536318707/recent>  

GALLEGUILLOS, Tatiana Gabriela Brassea. Epidemiologia: indicadores de 
saúde e análise de dados. São Paulo : Érica, 2014. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536520889/cfi/2!/4/4@0.
00:0.00>. 

 

Métodos de Estudo e Pesquisa II 

Ementa 

Introdução à pesquisa científica e às bases da epidemiologia. Análise crítica da 
pesquisa em Medicina por meio de ferramentas da bioestatística, abrangendo 
análise da dados, estruturação de tabelas e interpretação de gráficos. permeando 
as normas e técnicas para avaliação e desenvolvimento de um projeto de 
pesquisa, visando interdisciplinaridade curricular e internacionalização. 

 

Bibliografia Básica 

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de 
metodologia cientifica. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2017 

LAKATOS, Eva Maria. Metodologia científica. 7. ed. – São Paulo: Atlas, 2017.  

MEDEIROS, João Bosco. Redação Científica: a prática de fichamentos, 
resumos, resenhas. 12. Ed. São Paulo: Atlas, 2017 

 

Bibliografia Complementar 

BRASIL. Conselho Nacional de Saúde. Resolução 466/12. Trata de pesquisas 
em seres humanos e atualiza a resolução 196. [Internet]. Diário Oficial da União. 
12 dez. 2012 (acesso 25 jun. 2017). 
<Disponível: http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2012/Reso466.pdf>. 

GALLEGUILLOS, Tatiana Gabriela Brassea. Epidemiologia: indicadores de 
saúde e análise de dados. São Paulo: Erica, 2014. 1 recurso online. ISBN 
9788536520889. Disponível em: 
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<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536520889>. Acesso em: 
22 set. 2017. 

JACQUES, Sidia M. Callegari. Bioestatística: princípios e aplicações. Porto 
Alegre: ArtMed, 2011. 1 recurso online. ISBN 9788536311449. Disponível em: 
<http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536311449>. Acesso em: 19 
set. 2017. 

PAGANO, Marcelo. Princípios de bioestatística. São Paulo: Cengage Learning, 
2012. 1 recurso online. ISBN 9788522109203. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522109203>. Acesso em: 
19 set. 2017. 

ROSNER, Bernard. Fundamentos de bioestatística. São Paulo, SP : Cengage 
Learning, 2016. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522126668/cfi/2!/4/4@0.
00:55.5>. 

 

Habilidades e Atitudes Médicas II 

Ementa 

Estudo dos primeiros socorros a serem dispensados no atendimento de 
emergência. Segurança do Paciente. Habilidades básicas de comunicação, 
incluindo a comunicação verbal e não-verbal, preceitos éticos, direitos humanos e 
valorização da vida que envolvem a relação médico-paciente-família-comunidade. 
Noções de exame clínico e estudo das técnicas do exame físico geral, com ênfase 
nos sistemas nervoso, osteomuscular, urinário, reprodutor, tegumentar e 
endócrino. 

 

Bibliografia Básica 

PORTO, Celmo Celeno; PORTO, Arnaldo Lemos. Semiologia médica. 6. ed. Rio 
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 

BICKLEY, Lynn S.; SZILAGYI, Peter G. Bates: Propedêutica médica. 10. ed. Rio 
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.  

ATTA, José Antônio. Semiologia clínica. São Paulo: Sarvier, 2009. 

 

Bibliografia Complementar 

PORTO, C. C.; PORTO, A.L. Exame Clínico. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2013. 

DUNCAN. Medicina Ambulatorial: Condutas de Atenção Primária Baseadas em 
Evidências, 4 edição. 2013. Disponível 
em <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582711149/> 

QUILICI, Ana Paula; TIMERMAN, Sergio (Ed.). Suporte básico de vida: primeiro 
atendimento na emergência para profissionais da saúde. São Paulo: Manole, 
2011. recurso online. ISBN 9788520444924. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520444924> 
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ANDRIS, Deborah A. et al. Semiologia: bases para a prática assistencial. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-2421-0/cfi/6/6> 

WACHTER, Robert M. Compreendendo a segurança do paciente. 2. ed. Porto 
Alegre: AMGH, 2013. 1 recurso online. ISBN 9788580552546. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788580552546> 

 

Ementas e Bibliografias para o 2º Ano 

3º Período 

Integração Ensino-Serviço-Comunidade III 

Ementa 

Políticas públicas em saúde. Programa Saúde na Escola. Ações preventivas 
básicas: hidratação oral, vacinação, incentivo ao aleitamento materno e condutas 
em infecções respiratórias agudas, crescimento e desenvolvimento da criança. 
Direitos da criança e do adolescente. Ações preventivas básicas. Educação em 
saúde. Metodologia da pesquisa epidemiológica. Medidas de associação de risco. 

 
Bibliografia básica 
ROTHMAN, Kenneth J; GREENLAND, Sander; LASH, Timothy L. Epidemiologia 
moderna. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2011.  
DUNCAN, B. B. et al. Medicina ambulatorial: condutas de atenção primária 
baseadas em evidências. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2013.  

ALMEIDA FILHO, Naomar de; BARRETO, Mauricio Lima.  Epidemiologia & 
saúde: fundamentos, métodos, aplicações .Rio de Janeiro : Guanabara Koogan, 
2013. 

 

Bibliografia complementar 
CAMPOS, G.W.S. et. al. (org). Tratado de Saúde Coletiva. 3a. ed. Rio de 
Janeiro: Editora Hucitec, 2015. 

LEITE, Á. J. M.; CAPRARA, A.; COELHO FILHO, J.M. (Orgs.). Habilidades de 
comunicação com pacientes e famílias. São Paulo: Sarvier, 2007. 

GALLEGUILLOS, Tatiana Gabriela Brassea. Epidemiologia: indicadores de 
saúde e análise de dados. São Paulo : Érica, 2014. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-277-2119-6/pageid/0>. 

PAIM, J.S. Saúde Coletiva: Teoria e Prática. Rio de Janeiro: MedBook, 2014. 

SOLHA, Raphaela Karla de Toledo. Vigilância em saúde ambiental e sanitária. 
1. ed. São Paulo: Érica, 2014. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536513232/pageid/3>. 

 

Sistemas Orgânicos Integrados III 

Ementa 
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Abordagem integrada dos principais mecanismos de agressão e defesa, bases 
fisiopatológicas, fundamentos da terapêutica, propedêutica radiológica e 
laboratorial aplicada aos problemas prevalentes do desenvolvimento humano e do 
meio ambiente relacionados aos sistemas circulatório, respiratório e digestório. 

 

Bibliografia Básica 

ABBAS, Abul K., LICHTMAN, Andrew H. Imunologia Celular e Molecular. 7. ed. 
Elsevier, 2011 

BRASILEIRO FILHO, Geraldo. Bogliolo: Patologia geral. 8. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2012.  

JUHL, J. H.; CRUMMY, A. B.; KUHLMAN, J. E. (Ed.). Paul e Juhl Interpretação 
Radiológica. 7.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014. 

 

Bibliografia Complementar 

FUCHS, Flávio Danni; WANNMACHER, Lenita. Farmacologia clínica e 
terapêutica. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017. 1 recurso online. 
ISBN 9788527731324. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788527731324>. Acesso em: 
19 set. 2017. 

HERRING, William. Radiologia básica: aspectos fundamentais 3 eds. Rio de 
Janeiro: elsevier 2017 

MCPHERSON, Richard A.; PINCUS, Matthew R. (Ed.). Diagnósticos clínicos e 
tratamento por métodos laboratoriais de Henry. 21. ed. São Paulo: Manole, 
2012. 1 recurso online. ISBN 9788520451854. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520451854>. Acesso em: 
19 set. 2017. 

MORAES, Sandra do Lago; FERREIRA, Antonio Walter. Diagnóstico 
laboratorial das principais doenças infecciosas e autoimunes. 3. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 1 recurso online. ISBN 978-85-277-2308-4. 
Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-277-
2308-4>. Acesso em: 19 set. 2017. 

REISNER, Howard M. Patologia: uma abordagem por estudos de casos [recurso 
eletrônico] / Howard M. Reisner ; [tradução: Jeanne Ramos, Soraya Imon de 
Oliveira; revisão técnica: Carlos Thadeu Schmidt Cerski, Raquel Camara Rivero]. 
– Porto Alegre : AMGH, 2016. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580555479/cfi/1!/4/4@0.
00:62.5>. 

 

Habilidades e Atitudes Médicas III 

Ementa 

Exame clínico, incluindo a entrevista médica e o exame físico geral e dos 
aparelhos circulatório, respiratório e digestivo, em ambiente simulado e em 
pacientes reais (ambulatório e enfermaria), baseado nos princípios éticos e dos 
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direitos humanos, direito das pessoas com deficiência e das relações étnico-
raciais, que permitam o estabelecimento de uma boa relação médico-paciente.  

 

Bibliografia Básica 

PORTO, Celmo Celeno; PORTO, Arnaldo Lemos. Semiologia médica. 6. ed. Rio 
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 

BICKLEY, Lynn S.; SZILAGYI, Peter G. Bates: Propedêutica médica. 10. ed. Rio 
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.  

ATTA, J. A. Semiologia clínica. São Paulo: Sarvier, 2009. 

 

Bibliografia Complementar 

ANDRIS, Deborah A. et al. Semiologia: bases para a prática assistencial. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-2421-0/cfi/6/6>. 

JUNQUEIRA, Lília. Anatomia palpatória e seus aspectos clínicos. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. 1 recurso online. ISBN 978-85-277-1987-2. 
Disponível em: <http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-277-1987-
2>. Acesso em: 19 set. 2017. 

PUCCINI, Rosana Fiorini; HILÁRIO, Maria Odete Esteves. Semiologia da 
criança e do adolescente. Rio de Janeiro : Guanabara Koogan, 2008. Disponível 
em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-2024-
3/cfi/0!/4/2@100:0.00>. 

QUILICI, Ana Paula; TIMERMAN, Sergio (Ed.). Suporte básico de vida: primeiro 
atendimento na emergência para profissionais da saúde. São Paulo: Manole, 
2011. 1 recurso online. ISBN 9788520444924. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520444924>. Acesso em: 
17 jul. 2017. 

WACHTER, Robert M. Compreendendo a segurança do paciente. 2. ed. Porto 
Alegre: AMGH, 2013. 1 recurso online. ISBN 9788580552546. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788580552546>. Acesso em: 
19 set. 2017. 

 

4º Período 

Integração Ensino-Serviço-Comunidade IV 

Ementa 

Saúde do homem. Política de atenção integral à saúde do homem. Doenças 
transmissíveis. Doenças não transmissíveis. Uso de álcool e outras drogas. Saúde 
do trabalhador. Obesidade. Violência intrafamiliar. Tabagismo.  

 

Bibliografia básica 
DUNCAN, B. B. et al. Medicina ambulatorial: condutas de atenção primária 
baseadas em evidências. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2013.  

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-2024-3/cfi/0!/4/2@100:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-2024-3/cfi/0!/4/2@100:0.00
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ALMEIDA FILHO, N. de; BARRETO, M. L. Epidemiologia e saúde: fundamentos, 
métodos, aplicações. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 

GARCIA, Maria Lúcia Bueno. Manual de saúde da família. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2015.  

 
Bibliografia complementar 
ASEN, Eia et al. 10 minutos para a família: intervenções sistêmicas em atenção 
primária à saúde. Porto Alegre: ArtMed, 2012. Disponível em: 
<http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536327747>. 

KIDD, M. A contribuição da medicina de família e comunidade para os 
sistemas de saúde: um guia da Organização Mundial dos Médicos de Família 
(WONCA). 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2016. V. 1 e 2. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788582711149>. 

ROLLNICK, Stephen; MILLER, William R.; BUTLER, Christopher C. Entrevista 
motivacional no cuidado da saúde. Porto Alegre: ArtMed, 2009. Disponível em: 
<http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536318660>. 

STEWART, M. et al. Medicina centrada na pessoa: transformando o método 
clínico. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017.  

TOY, Eugene C.; BRISCOE, Donald; BRITTON, Bruce. Casos clínicos em 
medicina de família e comunidade. 3. ed. Porto Alegre: AMGH, 2013. Disponível 
em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788580552706>. 

 

Sistemas Orgânicos Integrados IV  

Ementa 

Abordagem integrada dos principais mecanismos de agressão e defesa, bases 
fisiopatológicas, fundamentos da terapêutica, propedêutica radiológica e 
laboratorial aplicada aos problemas prevalentes do dese 

nvolvimento humano e do meio ambiente relacionados aos sistemas endócrino, 
reprodutor, nefro-urinário, tegumentar e hemolinfopoiético. 

 

Bibliografia Básica 

ABBAS, Abul K., LICHTMAN, Andrew H. Imunologia Celular e Molecular. 7. ed. 
Elsevier, 2011 

BRASILEIRO FILHO, Geraldo. Bogliolo: Patologia geral. 8. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2012.  

RANG, H. P.; et. al. Rang e Dale: farmacologia. 7.ed. Rio de Janeiro: 2012. 

 

Bibliografia Complementar 

FUNARI, Marcelo Buarque de Gusmão et al. Princípios básicos de diagnóstico 
por imagem. São Paulo: Manole, 2013. Recurso online. ISBN 9788520439852. 
Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520439852> 
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MCPHERSON, Richard A.; PINCUS, Matthew R. (Ed.). Diagnósticos clínicos e 
tratamento por métodos laboratoriais de Henry. 21. ed. São Paulo: Manole, 
2012. 1 recurso online. ISBN 9788520451854. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520451854> 

MORAES, Sandra do Lago; FERREIRA, Antonio Walter. Diagnóstico 
laboratorial das principais doenças infecciosas e autoimunes. 3. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 1 recurso online. ISBN 978-85-277-2308-4. 
Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-277-
2308-4> 

SZEJNFELD, Jacob; ABDALA, Nitamar; AJZEN, Sergio (Coord.). Diagnóstico 
por imagem. 2. ed. São Paulo: Manole, 2016. 1 recurso online. ISBN 
9788520447239. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520447239> 

CURRENT.Cirurgia:diagnóstico e tratamento.14ed.Porto Alegre:AMGH,2017. 

 

Habilidades e Atitudes Médicas IV 

Ementa 

Semiologia da Criança e do Adolescente. Semiologia do Idoso. Semiologia do 
Adulto, caracterizando e interpretando as síndromes mais prevalentes na prática 
médica, com ênfase nos sistemas nervoso, locomotor, endócrino, reprodutor, 
nefro-urinário, tegumentar e hemolinfopoiético, baseado nos princípios éticos e 
dos direitos humanos, direito das pessoas com deficiência e das relações étnico-
raciais. 

 

Bibliografia Básica 

BICKLEY, Lynn S.; SZILAGYI, Peter G. Bates: propedêutica médica. 10. ed. Rio 
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 

PORTO, C. C.; PORTO, A.L. Exame Clínico. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2017. 

 

Bibliografia Complementar 

ANDRIS, Deborah A. et al. Semiologia: bases para a prática assistencial. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-2421-0/cfi/6/6>. 

DUNCAN. Medicina Ambulatorial: Condutas de Atenção Primária Baseadas em 
Evidências, 4th edição. Disponível 
em <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582711149/>.  

JUNQUEIRA, Lília. Anatomia palpatória e seus aspectos clínicos. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. 1 recurso online. ISBN 978-85-277-1987-2. 
Disponível em: <http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-277-1987-
2>. Acesso em: 19 set. 2017. 

MORAES, Sandra do Lago; FERREIRA, Antonio Walter. Diagnóstico 
laboratorial das principais doenças infecciosas e autoimunes. 3. ed. Rio de 



 
 

 
 

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE MEDICINA DA  
FACULDADE DE SAÚDE SANTO AGOSTINHO DE VITÓRIA DA CONQUISTA 

 
 

130 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 1 recurso online. ISBN 978-85-277-2308-4. 
Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-277-
2308-4>. Acesso em: 19 set. 2017. 

LÓPEZ, Mario; MEDEIROS, José de Laurentys. Semiologia médica: as bases do 
diagnóstico clínico. 5. ed. Rio de Janeiro: Revinter, 2004. 1233 p. 

 

Ementas e Bibliografias para o 3º Ano 

5º Período 

Integração Ensino-Serviço-Comunidade V 

Ementa 

Territorialização de riscos. Programas de saúde. Aprendizagem Baseada em 
Projetos. Promoção de estilos de vida saudáveis. Políticas públicas em saúde: 
mulher. Programa de Saúde da Família. Fundamentos e práticas na medicina de 
família e comunidade. Atenção à mulher. Relações étnico-raciais e direitos 
étnicos-raciais. Diversidade de etnias, gêneros e culturas e sua relação com a 
saúde. Temas de História e cultura Afro-Brasileira e indígena. Grupos étnicos. 
Processos sócio-culturais de construção de identidade étnicas. Particularidades 
históricas e processos de diferenciação. Etnicidades e questões raciais, 
acomodações e conflitos. Sociedades pluriétnicas, cultura e política. 

 
Bibliografia básica 
PEREIRA, Maurício Gomes; GALVÁO, Taís Freire; SILVA, Marcus 
Tolentino. Saúde baseada em evidências. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2016. Recurso online. ISBN 9788527728843. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788527728843>. 

ALMEIDA FILHO, N. de; BARRETO, M. L. Epidemiologia e saúde: 
fundamentos, métodos, aplicações. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 

PHILIPPI JUNIOR, A (Ed.). Saneamento, saúde e ambiente: fundamento para 
um desenvolvimento sustentável. São Paulo: Manole, 2005. 
 
Bibliografia complementar 
STEWART, M. et al. Medicina centrada na pessoa: transformando o método 
clínico. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017. 

MORAES, Sandra do Lago; FERREIRA, Antonio Walter. Diagnóstico 
laboratorial das principais doenças infecciosas e autoimunes. 3. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 1 recurso online. ISBN 978-85-277-2308-4. 
Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-277-
2308-4>.  

SOLHA, Raphaela Karla Toledo. Sistema Único de Saúde - Componentes, 
Diretrizes e Políticas Públicas. Érica, 06/2014. [Minha Biblioteca]. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536513232/cfi/0!/4/2@10
0:0.00>. 

TOY, Eugene C.; BRISCOE, Donald; BRITTON, Bruce. Casos clínicos em 
medicina de família e comunidade. 3. ed. Porto Alegre: AMGH, 2013. 1 recurso 
online. ISBN 9788580552706. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536513232/cfi/0!/4/2@100:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536513232/cfi/0!/4/2@100:0.00
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<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580552706/cfi/0!/4/4@0.
00:0.00>. 

GARCIA, Maria Lúcia Bueno. Manual de saúde da família. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2015. 1 recurso online. ISBN 978-85-277-2778-5. Disponível 
em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-277-2778-5>.  

 

Sistemas Orgânicos Integrados V  

Ementa 

Abordagem integrada dos principais mecanismos de agressão e defesa, bases 
fisiopatológicas, fundamentos da terapêutica, propedêutica radiológica e 
laboratorial aplicada aos problemas prevalentes do desenvolvimento humano e do 
meio ambiente relacionados aos sistemas nervoso e locomotor. 

 

Bibliografia Básica 

BRASILEIRO FILHO, G. (Ed.) Bogliolo patologia. 8. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2012.  

FUCHS, Flávio Danni; WANNMACHER, Lenita. Farmacologia clínica e 
terapêutica. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017. 1 recurso online. 
ISBN 9788527731324. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788527731324>. 

REISNER, Howard M. Patologia: uma abordagem por estudos de casos [recurso 
eletrônico] / Howard M. Reisner ; [tradução: Jeanne Ramos, Soraya Imon de 
Oliveira; revisão técnica: Carlos Thadeu Schmidt Cerski, Raquel Camara Rivero]. 
– Porto Alegre : AMGH, 2016. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580555479/cfi/1!/4/4@0.
00:62.5>. 

 

Bibliografia Complementar 

FERREIRA, Antonio Walter; MORAES, Sandra do Lago. Diagnóstico 
laboratorial das principais doenças infecciosas e autoimunes. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2013. 

FUNARI, Marcelo Buarque de Gusmão et al. Princípios básicos de diagnóstico 
por imagem. São Paulo: Manole, 2013. 1 recurso online. ISBN 9788520439852. 
Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520439852>. 

MCPHERSON, Richard A.; PINCUS, Matthew R. (Ed.). Diagnósticos clínicos e 
tratamento por métodos laboratoriais de Henry. 21. ed. São Paulo: Manole, 
2012. 1 recurso online. ISBN 9788520451854. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520451854>.  

MORAES, Sandra do Lago; FERREIRA, Antonio Walter. Diagnóstico 
laboratorial das principais doenças infecciosas e autoimunes. 3. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 1 recurso online. ISBN 978-85-277-2308-4. 
Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-277-
2308-4>.  

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580552706/cfi/0!/4/4@0.00:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580552706/cfi/0!/4/4@0.00:0.00
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SZEJNFELD, Jacob; ABDALA, Nitamar; AJZEN, Sergio (Coord.). Diagnóstico 
por imagem. 2. ed. São Paulo: Manole, 2016. 1 recurso online. ISBN 
9788520447239. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520447239>. 

 

Habilidades e Atitudes Médicas V 

Ementa 

Psicologia do Desenvolvimento Humano. Transtornos do Espectro do Autismo. 
Psicologia Médica. Habilidades de Comunicação. Emissão de documentos 
médicos. Obtenção de consentimento informado nas situações requeridas. 
Comunicação de más notícias. Identificação de problemas com a família. 
Identificação de problemas em situação de crise. Princípios éticos e dos direitos 
humanos, direito das pessoas com deficiência e das relações étnico-raciais 
aplicados à saúde mental. 

 

Bibliografia Básica 

BICKLEY, Lynn S; SZILAGYI, Peter G. Bates: propedêutica médica. 10. ed. Rio 
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 

CARRIÓ, Francisco Borrel. Entrevista Clínica: habilidades de comunicação para 
profissionais de saúde. Artmed, 2012. 

DUNCAN. Medicina Ambulatorial: Condutas de Atenção Primária Baseadas em 
Evidências, 4 edição, 2013. Disponível 
em <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582711149/>. 

 

Bibliografia Complementar 

HELMAN, C.G. Cultura, saúde e doença. 4ª ed. São Paulo: Artmed, 2009.  

PUCCINI, Rosana Fiorini; ESTEVES, Maria Odete.(Edits). Semiologia da 
criança e do adolescente. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. Disponível 
em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-2024-
3/cfi/4!/4/4@0.00:56.3>. 

FUNASA – FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE. Manual de instruções para o 
preenchimento da declaração de óbito. 3. ed. . Brasília: Ministério da Saúde, 
2001. Disponível em: 
<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_declaracao_obitos.pdf>. 

MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, CENTRO 
BRASILEIRO DE CLASSIFICAÇÃO DE DOENÇAS. Declaração de óbito: 
documento necessário e importante. Brasília: Ministério da Saúde, 2006. 
Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/declaracao_de_obito_final.pdf 

SILVA, Rose Mary Ferreira Lisboa da. Tratado de semiologia médica. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2014. 1 recurso online. ISBN 978-85-277-2636-8. 
Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-277-
2636-8>. Acesso em: 17 jul. 2017. 
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Clínica Cirúrgica I 

Ementa 

Técnicas operatórias relevantes e atuais de aplicabilidade na medicina humana. 

 

Bibliografia Básica 

MARQUES, R. G. Técnica operatória e cirurgia experimental. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2005.  

TOWNSEND JR., C. M.; EVERS, B. M. Atlas de técnicas cirúrgicas. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2011. 

TOWNSEND JR., C. M. et al. Sabiston Tratado de cirurgia: a base biológica da 
prática cirúrgica moderna. 19.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015. V.1.e V.2 

 

Bibliografia Complementar 

MAIA, Daniel Eichemberg Fernandes e. Manual de condutas básicas em 
cirurgia . São Paulo : Santos, 2013. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-412-0248-
0/cfi/5!/4/4@0.00:40.0>. 

OLIVEIRA, Adriana Cristina de; SILVA, Maria Virginia Godoy da (Org.). Teoria e 
prática na prevenção da infecção do sítio cirúrgico. São Paulo: Manole, 2015. 
1 recurso online. ISBN 9788520451588. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520451588>. Acesso em: 
19 set. 2017. 

POSSARI, João Francisco. Centro cirúrgico: planejamento, organização e 
gestão. 5. ed. São Paulo: Iátria, 2011. 1 recurso online. ISBN 9788576140887. 
Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788576140887>. Acesso em: 
19 set. 2017. 

SHAPIRO, Fred E. Manual de procedimentos em anestesiologia 
ambulatorial. Porto Alegre: ArtMed, 2015. 1 recurso online. ISBN 
9788536322797. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536322797>. Acesso em: 
19 set. 2017. 

WACHTER, Robert M. Compreendendo a segurança do paciente. 2. ed. Porto 
Alegre: AMGH, 2013. 1 recurso online. ISBN 9788580552546. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788580552546>. Acesso em: 
19 set. 2017. 

 

Trabalho de Conclusão de Curso I 

Ementa 
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Pergunta de pesquisa. Metodologia de Pesquisa. Escrita científica. Busca e 
acesso à informação. Fases do trabalho de pesquisa. Ética em pesquisa. Comitê 
de Ética em Pesquisa em Seres Humanos. Instrumento de coleta de dados. 

 

Bibliografia básica 

FILHO, ALMEIDA, Naomar de, BARRETO, Mauricio L. Epidemiologia & Saúde - 
Fundamentos, Métodos e Aplicações. Guanabara Koogan,2013.  

LAKATOS, Eva Maria. Metodologia científica. 7. ed. – São Paulo: Atlas, 2017.  

MEDEIROS, João Bosco. Redação Científica: a prática de fichamentos, resumos, 
resenhas. 12. Ed. São Paulo: Atlas, 2017 

 

Bibliografia complementar 

JACQUES, Sidia M. Callegari. Bioestatística: princípios e aplicações. Porto 
Alegre: ArtMed, 2011. 1 recurso online. ISBN 9788536311449. Disponível em: 
<http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536311449>. Acesso em: 19 
set. 2017. 

PEREIRA. Saúde baseada em evidências. 1º ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2016. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527728843/cfi/6/10!/4/2/4
@0:0>. 

MATTAR, João. Metodologia científica na era digital. 4 ed. São Paulo: Saraiva, 
2017. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547220334/cfi/4!/4/4@0.
00:0.00>. 

SAMPIERI, R. H.; COLLADO, C. F.; LUCIO, M. P. B. Metodologia de pesquisa. 
5. ed. Porto Alegre: AMGH, 2013. 624p. (Série Métodos de Pesquisa). Disponível 
em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788565848367/cfi/2!/4/4@0.
00:0.00>. 

ROSNER, Bernard. Fundamentos de bioestatística. São Paulo, SP : Cengage 
Learning, 2016. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522126668/cfi/2!/4/4@0.
00:55.5>. 

 

6º Período 

Integração Ensino-Serviço-Comunidade VI 

Ementa 

Processo saúde doença. Políticas de saúde. Educação e saúde. Demografia e 
epidemiologia. Indicadores demográficos. Modelo de atenção à saúde. 
Planejamento em saúde. Atenção primária em saúde. Aprendizagem Atenção à 
saúde do idoso. Estatuto do Idoso. Direitos da pessoa idosa. 
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Bibliografia básica 
GARCIA, Maria Lúcia Bueno. Manual de saúde da família. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2015. 1 recurso online. ISBN 978-85-277-2778-5. Disponível 
em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-277-2778-5> 

GUSSO, G.; LOPES, J. M. C. Tratado de medicina de família e comunidade: 
princípios, formação e prática. Porto Alegre: Artmed, 2012.  

ARMOND, Guilherme Augusto. Epidemiologia, prevenção e controle de 
infecções relacionadas à assistência à saúde. Belo Horizonte: COOPMED, 
2013. 
 
Bibliografia complementar 
DUNCAN, B. B. et al. Medicina ambulatorial: condutas de atenção primária 
baseadas em evidências. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2013.  

FILHO, ALMEIDA, Naomar de, BARRETO, Mauricio L. Epidemiologia & Saúde - 
Fundamentos, Métodos e Aplicações. Guanabara Koogan, 2013. [Minha 
Biblioteca]. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-
85-277-2119-6/pageid/0>. 

SOLHA, Raphaela Karla Toledo. Sistema Único de Saúde - Componentes, 
Diretrizes e Políticas Públicas. Érica, 06/2014. [Minha Biblioteca]. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536513232/pageid/3>.  

TOY, Eugene C.; BRISCOE, Donald; BRITTON, Bruce. Casos clínicos em 
medicina de família e comunidade. 3. ed. Porto Alegre: AMGH, 2013. 1 recurso 
online. ISBN 9788580552706. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580552706/cfi/0!/4/2@10
0:0.00>. 

STEWART, M. et al. Medicina centrada na pessoa: transformando o método 
clínico. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017 

 

Habilidades e Atitudes Médicas VI 

Ementa 

Suporte Básico de Vida (BLS). Estudo introdutório do atendimento inicial de 
urgência e emergência aos adultos, com o aprendizado de primeiros socorros nas 
áreas de parada cardiorrespiratória, obstrução de vias aéreas, acidente vascular 
cerebral (AVC), traumas, queimaduras, fraturas, quase afogamento e atendimento 
pré-hospitalar (PHTLS). 

 

Bibliografia Básica 

ABIB, Vieira, S.D. C., PERFEITO, (coords.), J.A. J. Guia de Trauma. São Paulo: 
Manole, 2012. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520437933/> 

RASSLAN, Zied (Coord.). Medicina de urgência. São Paulo: Manole, 2016. 1 
recurso online. ISBN 9788520450598. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520450598>. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580552706/cfi/0!/4/2@100:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580552706/cfi/0!/4/2@100:0.00
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TOWNSEND JR., C. M. et al. Sabiston Tratado de cirurgia: a base biológica da 
prática cirúrgica moderna. 19.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015. V.1. e V.2 

 

Bibliografia Complementar 

GONZALEZ M.M., TIMERMAN S., GIANOTTO-OLIVEIRA R., POLASTRI T.F., 
CANESIN M.F., LAGE S.G., et al. Sociedade Brasileira de Cardiologia. I Diretriz 
de Ressuscitação Cardiopulmonar e Cuidados Cardiovasculares de 
Emergência da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Arq. Bras. Cardiol. 2013, 
Volume 101, Nº 2, Supl. 3, Agosto 2013. Disponível em: 
<http://publicacoes.cardiol.br/consenso/2013/Diretriz_Emergencia.pdf>. 

FLEGEL, Melinda J. Primeiros socorros no esporte. 5. ed. São Paulo: Manole, 
2015. 1 recurso online. ISBN 9788520450208. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520450208>. Acesso em: 
19 set. 2017. 

MORAES, Márcia Vilma Gonçalvez de. Atendimento pré-
hospitalar: treinamento da brigada de emergência do suporte básico ao 
avançado. São Paulo: Iátria, 2010. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788576140849>. 

SCALABRINI NETO, Augusto; DIAS, Roger Daglius; VELASCO, Irineu Tadeu 
(Ed.). Procedimentos em emergências. 2. ed. São Paulo: Manole, 2016. 1 
recurso online. ISBN 9788520452110. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520452110>. Acesso em: 
19 set. 2017. 

SOEIRO, ALEXANDRE DE MATOS ET AL. Cardiologia de emergência em 
fluxogramas2 ed , Barueri Manole, 2018 Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520457139/cfi/6/2!/4/2/2
@0:0.00>. 

 

Clínica Cirúrgica II 

Ementa 

Principais afecções cirúrgicas ambulatoriais e suas conduções terapêuticas. 
Habilidades técnicas em procedimento operatório ambulatorial nível I (cirurgia 
com anestesia local). Postura profissional em bloco cirúrgico. 

 

Bibliografia Básica 

MARQUES, R. G. Técnica operatória e cirurgia experimental. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2005.  

MINTER, Rebecca M.; DOHERTY, Gerard M. Current procedimentos: cirurgia. 
Porto Alegre: AMGH, 2012. 1 recurso online. ISBN 9788580550658. Disponível 
em: <http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788580550658>. 

SHAPIRO, Fred E. Manual de procedimentos em anestesiologia 
ambulatorial. Porto Alegre: ArtMed, 2015. 1 recurso online. ISBN 
9788536322797. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520457139/cfi/6/2!/4/2/2@0:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520457139/cfi/6/2!/4/2/2@0:0.00
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<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536322797>. Acesso em: 
19 set. 2017. 

 

Bibliografia Complementar 

LOPES, Ricardo Matias; TAJRA, Luis Carlos Feitosa. Atlas de pequenas 
cirurgias em urologia. Rio de Janeiro: Roca, 2011. 1 recurso online. ISBN 978-
85-412-0034-9. Disponível em: 
<http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-412-0034-9>. Acesso em: 
19 set. 2017. 

MORAES, Sandra do Lago; FERREIRA, Antonio Walter. Diagnóstico 
laboratorial das principais doenças infecciosas e autoimunes. 3. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 1 recurso online. ISBN 978-85-277-2308-4. 
Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-277-
2308-4>. Acesso em: 19 set. 2017. 

MORETTI, Miguel Antonio; BAPTISTA FILHO, Mario Lúcio Alves (Ed.). Manual 
de cuidados perioperatórios. São Paulo: Manole, 2014. 1 recurso online. ISBN 
9788520451663. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520451663>. Acesso em: 
19 set. 2017. 

RIVITTI, Evandro A. Manual de dermatologia clínica de Sampaio e 
Rivitti. Porto Alegre: ArtMed, 2014. 1 recurso online. ISBN 9788536702360. 
Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536702360>. Acesso em: 
19 set. 2017. 

ROCHA, P. R. S.; SANCHES, S. R. de A.; ROCHA, A. L. Cirurgia de 
ambulatório. Rio de Janeiro: Medbook , 2013. 

 

Clínica Integrada I 

Ementa 

Doenças mais prevalentes em clínica médica geral, enfatizando a anamnese, o 
exame físico, o diagnóstico, as indicações de exames complementares, a conduta 
terapêutica,  destacando os aspectos preventivos. Promoção da saúde do recém-
nascido, lactente, criança e adolescente, recomendando a imunização e nutrição 
adequadas e diagnosticando,  tratando  e orientando a prevenção das patologias 
pediátricas mais frequentes. Saúde da mulher, compreendendo o funcionamento 
normal do aparelho reprodutor feminino, os aspectos preventivos, diagnósticos e 
terapêuticos das patologias ginecológicas. 

 

Bibliografia Básica 

RESENDE FILHO, Jorge de; MONTENEGRO, Carlos Antonio Barbosa. Rezende, 
Obstetrícia. 12. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.  

CUNNINGHAM, F. G. et al. Obstetrícia de Williams. 23. ed. Porto Alegre: AMGH, 
2012.  
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KLIEGMAN, R. M. et al. Nelson: tratado de pediatria. 18.ed. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2009. V.1. e V.2 

 

Bibliografia Complementar 

BIROLINI, Dario; ATALLAH, Álvaro Nagib (Coord.). Atualização terapêutica de 
Prado, Ramos e Valle: diagnóstico e tratamento, 2014/2015, v.2. 2. ed. Porto 
Alegre: Artes Médicas, 2014. 1 recurso online. ISBN 9788536702438. Disponível 
em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536702698/cfi/0!/4/4@0.
00:0.00>. 

LOPES, Antonio Carlos. Tratado de clínica médica. 3. ed. Rio de Janeiro: Roca, 
2015. 1 recurso online. ISBN 978-85-277-2832-4. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-277-2832-4>.  

RODRIGUES, Luciana Silva. Diagnóstico em pediatria. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2009. 1 recurso online. ISBN 978-85-277-1999-5. Disponível 
em: <http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-277-1999-5>.  

TOY, Eugene C.; PATLAN JR, John T. Casos clínicos em medicina interna. 4. 
ed. Porto Alegre: ArtMed, 2013. 1 recurso online. ISBN 9788580552799. 
Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788580552799>.  

ZUGAIB, Marcelo.Zugaib obstetrícia.3. ed. Barueri, SP: Manole, 2016. 

 

 

Ementas e Bibliografias para o 4º Ano 

7º Período 

Trabalho de Conclusão de Curso II 

Ementa 

Escrita científica. Ética em pesquisa. Instrumento de coleta de dados. Análise de 
dados qualitativos: análise temática. Análise de dados quantitativos: estatística 
descritiva.  

 

Bibliografia básica 

FILHO, ALMEIDA, Naomar de, BARRETO, Mauricio L. Epidemiologia & Saúde - 
Fundamentos, Métodos e Aplicações. Guanabara Koogan, 2013.  

LAKATOS, Eva Maria. Metodologia científica. 7. ed. – São Paulo: Atlas, 2017.  

MEDEIROS, João Bosco. Redação Científica: a prática de fichamentos, resumos, 
resenhas. 12. Ed. São Paulo: Atlas, 2017 

 

Bibliografia complementar 

JACQUES, Sidia M. Callegari. Bioestatística: princípios e aplicações. Porto 
Alegre: ArtMed, 2011. 1 recurso online. ISBN 9788536311449. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536702698/cfi/0!/4/4@0.00:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536702698/cfi/0!/4/4@0.00:0.00
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<http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536311449>. Acesso em: 19 
set. 2017. 

PEREIRA. Saúde baseada em evidências. 1º ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2016. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527728843/cfi/6/10!/4/2/4
@0:0>. 

MATTAR, João. Metodologia científica na era digital. 4 ed. São Paulo: Saraiva, 
2017. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547220334/cfi/4!/4/4@0.
00:0.00>. 

SAMPIERI, R. H.; COLLADO, C. F.; LUCIO, M. P. B. Metodologia de pesquisa. 
5. ed. Porto Alegre: AMGH, 2013. 624p. (Série Métodos de Pesquisa). Disponível 
em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788565848367/cfi/2!/4/4@0.
00:0.00>. 

ROSNER, Bernard. Fundamentos de bioestatística. São Paulo, SP : Cengage 
Learning, 2016. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522126668/cfi/2!/4/4@0.
00:55.5>. 

 

Integração Ensino-Serviço-Comunidade VII 

Ementa 

Políticas de saúde. Fundamentos e práticas na medicina de família e comunidade. 
Planejamento em saúde. Gerenciamento em saúde. Regionalização e 
municipalização. Níveis de complexidade e organização/hierarquização do 
Sistema de saúde brasileiro. A promoção da saúde e a responsabilidade do Poder 
Público. Controle social no SUS. Organização e gestão de Sistema local de saúde 
- SILOS. A gestão do trabalho na saúde. Emenda Constitucional 29. 

 

Bibliografia básica 
 

DUNCAN, B. B. et al. Medicina ambulatorial: condutas de atenção primária 
baseadas em evidências. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2013. 1976p. Disponível 
em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788582711149>. 

FILHO, ALMEIDA, Naomar de, BARRETO, Mauricio L. Epidemiologia & Saúde - 
Fundamentos, Métodos e Aplicações. Guanabara Koogan, 2013. 

GUSSO, G.; LOPES, J. M. C. Tratado de medicina de família e comunidade: 
princípios, formação e prática. Porto Alegre: Artmed, 2012. 2222 p. V 1 e 2. 

 
Bibliografia complementar 
AMATO. Procedimentos médicos – técnica e tática. 2º ed. Ed. Roca, 2016. 
Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788527729949>. 
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MOSSER, G.; BEGUN, J. W. Compreendendo o trabalho em equipe na saúde. 
Porto Alegre: AMGH, 2015. 328 p. (Lange). Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788580554281>. 

STEWART, M. et al. Medicina centrada na pessoa: transformando o método 
clínico. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788582714256>. 

ROSNER, Bernard. Fundamentos de bioestatística. São Paulo, SP: Cengage 
Learning, 2016. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522126668/cfi/2!/4/4@0.
00:55.5>. 

CHRISTENSEN, C. M.; GROSSMAN, J. H.; HWANG, J. Inovação na gestão da 
saúde: solução disruptivas para reduzir custos e aumentar qualidade. Porto 
Alegre: Bookman, 2008. 422p. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577804382/cfi/0!/4/2@10
0:0.00>. 

 

 

Habilidades e Atitudes Médicas VII 

Ementa 

Estudo do suporte avançado de vida focado nos pacientes adultos e neonatais 
com treinamento em ambientes de simulação realística, sobretudo destacando a 
importância do trabalho em equipe e o uso dos protocolos. 

 

Bibliografia Básica 

HEBERT, S. K. et al. Ortopedia e traumatologia: princípios e prática. 5. ed. Porto 
Alegre: Artmed, 2017. 

KLIEGMAN, R. M. et al. Nelson: tratado de pediatria. 18.ed. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2009. V.1. e V2. 

MANN, D. L. et al. (Ed.). Braunwald tratado de doenças cardiovasculares. 10. ed. 
Rio de Janeiro: Elsevier, 2018. V.1. e V.2 

 

Bibliografia Complementar 

LA TORRE, Fabíola Peixoto Ferreira (Coord.) et al. Emergências em 
pediatria: protocolos da Santa Casa. 2. ed. São Paulo: Manole, 2013. 1 recurso 
online. ISBN 9788520437568. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520437568>. Acesso em: 
20 set. 2017. 

MARTINS, Herlon Saraiva; BRANDÃO NETO, Rodrigo Antonio; VELASCO, Irineu 
Tadeu. Medicina de emergência: abordagem prática. 11. ed. São Paulo: Manole, 
2016. 1 recurso online. ISBN 9788520450925. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520455159/cfi/0!/4/4@0.
00:0.00>. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520455159/cfi/0!/4/4@0.00:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520455159/cfi/0!/4/4@0.00:0.00
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MORAES, Márcia Vilma Gonçalvez de. Atendimento pré-
hospitalar: treinamento da brigada de emergência do suporte básico ao 
avançado. São Paulo: Iátria, 2010. 1 recurso online. ISBN 9788576140849. 
Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788576140849>. Acesso em: 
20 set. 2017.  

SCALABRINI NETO, Augusto; DIAS, Roger Daglius; VELASCO, Irineu Tadeu 
(Ed.). Procedimentos em emergências. 2. ed. São Paulo: Manole, 2016. 1 
recurso online. ISBN 9788520452110. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520452110>. Acesso em: 
20 set. 2017. 

TIMERMAN, Sergio (Ed.) et al. Suporte avançado de vida em hipotermia 
(SAVEH). São Paulo: Manole, 2014. 1 recurso online. ISBN 9788520439791. 
Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520439791>. Acesso em: 
20 set. 2017. 

 

Clínica Cirúrgica III 

Ementa 

Etiologia, fisiopatogenia, diagnóstico e tratamento das principais doenças tratáveis 
cirurgicamente. 

 

Bibliografia Básica 

MARQUES, R. G. Técnica operatória e cirurgia experimental. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2005.  

TOWNSEND JR., C. M.; EVERS, B. M. Atlas de técnicas cirúrgicas. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2011. 

TOWNSEND JR., C. M. et al. Sabiston Tratado de cirurgia: a base biológica da 
prática cirúrgica moderna. 19.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015. V.1.e V.2 

 

 

Bibliografia Complementar 

MINTER, Rebecca M.; DOHERTY, Gerard M. Current procedimentos: cirurgia. 
Porto Alegre: AMGH, 2012. 1 recurso online. ISBN 9788580550658. Disponível 
em: <http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788580550658>. Acesso 
em: 19 set. 2017. 

MORETTI, Miguel Antonio; BAPTISTA FILHO, Mario Lúcio Alves (Ed.). Manual 
de cuidados perioperatórios. São Paulo: Manole, 2014. 1 recurso online. ISBN 
9788520451663. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520451663>. Acesso em: 
19 set. 2017. 

ROCHA, Paulo Roberto Savassi. Cirurgia de ambulatório. Rio de Janeiro: 
Medbook, 2013. 960 p. 
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RIBEIRO JUNIOR, Marcelo A. F. Fundamentos em cirurgia do trauma. Rio de 
Janeiro: Roca, 2016. 1 recurso online. ISBN 9788527730587. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788527730587>.  

TOY, Eugene C.; LIU, Terrence H.; CAMPBELL, Andre R. Casos clínicos em 
cirurgia. 4. ed. Porto Alegre: AMGH, 2013. 1 recurso online. ISBN 
9788580552607. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788580552607>.  

 

Clínica Integrada II  

Ementa 

Doenças mais prevalentes na clínica médica geral, enfatizando a anamnese e o 
exame físico nas condutas em atenção primária do diagnóstico, indicações de 
exames complementares, conduta terapêutica e/ou farmacológica, destacando a 
medicina preventiva. Atenção básica em ginecologia e obstetrícia, incluindo a 
relação médico-paciente, semiologia, rastreamento de doenças, identificação de 
fatores de risco materno e fetal, diagnóstico e tratamento precoce das 
complicações da gravidez e orientações para prevenção e promoção da saúde. 
Promoção da saúde do recém-nascido, lactente, criança e adolescente, 
abrangendo o diagnóstico e tratamento das patologias pediátricas mais 
frequentes, priorizando a orientação e a prevenção. Atendimento ao paciente com 
transtorno psiquiátrico. Diagnóstico e orientação do tratamento das patologias 
psiquiátricas mais frequentes, priorizando as orientações preventivas. 

 

Bibliografia Básica 

MARTINS, M. de A. et al. (Ed.). Clínica Médica. 2. ed. rer. ampl. Barueri: Manole, 
2016. V.1. (Clínica Médica). 

ZUGAIB, M. Zugaib obstetrícia. 3. ed. Barueri: Manole, 2016. 

KLIEGMAN, R. M. et al. Nelson Tratado de Pediatria. 19. ed. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2014. V. 1 e 2. 

 

Bibliografia Complementar 

BARACAT, Edmund Chada (Ed.) et al. Ginecologia baseada em casos 
clínicos. São Paulo: Manole, 2013. 1 recurso online. ISBN 9788520437971. 
Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520437971/cfi/0!/4/4@0.
00:0.00 >. Acesso em: 20 set. 2017.> 

DECHERNEY, Alan H. et al. Current: ginecologia e obstetrícia: diagnóstico e 
tratamento. 11. ed. Porto Alegre: ArtMed, 2015. 1 recurso online. ISBN 
9788580553246. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788580553246>. Acesso em: 
20 set. 2017. 

CLOHERTY, J. P.; EINCHENWALD, E. C.; STARK, A. R. (Ed.). Manual de 
neonatologia. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2015. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520437971/cfi/0!/4/4@0.00:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520437971/cfi/0!/4/4@0.00:0.00
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MOREIRA, Maria da Consolação Vieira; MONTENEGRO, Sérgio Tavares; 
PAOLA, Angelo Amato V. de (Ed.). Livro-texto da Sociedade Brasileira de 
Cardiologia. 2. ed. São Paulo: Manole, 2015. 1 recurso online. ISBN 
9788520446058. Disponível em: < 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520446058/cfi/0!/4/4@0.
00:0.00>. Acesso em: 20 set. 2017. 

 

 

8º Período  

Integração Ensino-Serviço-Comunidade VIII 

Ementa 

Demografia e epidemiologia. Metodologia da pesquisa epidemiológica. Sistemas 
de informação em saúde. Indicadores demográficos. Modelos de atenção à saúde. 
Vigilância epidemiológica. Planejamento em saúde. Vigilância sanitária. Vigilância 
ambiental. Farmacovigilância. Programa Nacional de Imunização. Níveis de 
complexidade e organização/hierarquização do Sistema de saúde brasileiro. 
Atenção primária em saúde. Políticas de Educação ambiental. 

 
Bibliografia básica 
FILHO, ALMEIDA, Naomar de, BARRETO, Mauricio L. Epidemiologia & Saúde - 
Fundamentos, Métodos e Aplicações. Guanabara Koogan, 2013.  

PHILIPPI JUNIOR, A (Ed.). Saneamento, saúde e ambiente: fundamento para um 
desenvolvimento sustentável. São Paulo: Manole, 2005. 

ROTHMAN, K. J.; GREENLAND, S.; LASH, T. L. Epidemiologia moderna. 3.ed. 

Porto Alegre: Artmed, 2011. 

Bibliografia complementar 
DANCEY, C.; REIDY, J.; ROWE, R. Estatística sem matemática para as 
ciências da saúde. Porto Alegre: Penso, 2017. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788584291007>. 

TOY, Eugene C.; BRISCOE, Donald; BRITTON, Bruce. Casos clínicos em 
medicina de família e comunidade. 3. ed. Porto Alegre: AMGH, 2013. 1 recurso 
online. ISBN 9788580552706. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788580552706>. Acesso em: 
19 set. 2017. 

STEWART, M. et al. Medicina centrada na pessoa: transformando o método 
clínico. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017. 

ROSNER, Bernard. Fundamentos de bioestatística. São Paulo, SP : Cengage 
Learning, 2016. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522126668/cfi/2!/4/4@0.
00:55.5>. 

ZUCCHI, P.; FERRAZ, M. B. Economia e Gestão em Saúde. Baueri, São Paulo: 
Manole, 2010. 434p. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520448908>. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520446058/cfi/0!/4/4@0.00:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520446058/cfi/0!/4/4@0.00:0.00
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Clínica Integrada III  

Ementa 

Doenças dermatológicas, ortopédicas, traumatológicas, otorrinolaringológicas, 
oftalmológicas e urológicas mais prevalentes na população adulta, com ênfase 
nas condutas em atenção primária, incluindo o diagnóstico, indicações de exames 
complementares, quando pertinentes, conduta terapêutica e prevenção. Estudo 
dos transtornos mentais em seus aspectos etiológicos, clínicos e terapêuticos. 
Promoção da saúde do lactente, da criança e do adolescente, diagnosticando, 
tratando e orientando a prevenção das patologias mais frequentes nessas faixas 
etárias. Saúde da mulher, com abordagem das formas técnicas de planejamento 
familiar, os aspectos preventivos, diagnósticos e terapêuticos das patologias 
ginecológicas, bem como a assistência às patologias do ciclo grávido-puerperal. 

 

Bibliografia Básica 

MARTINS, M. de A. et al. (Ed.). Clínica Médica. 2. ed. rer. ampl. Barueri: Manole, 
2016. V.1. (Clínica Médica). 

ZUGAIB, M. Zugaib obstetrícia. 3. ed. Barueri: Manole, 2016. 

KLIEGMAN, R. M. et al. Nelson Tratado de Pediatria. 19. ed. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2014. V. 1 e 2. 

 

Bibliografia Complementar 

ROBINSON, June et. al. Cirugia da pele. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016.  

CBO. Fisiologia, farmacologia e patologia ocular. 3. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara KOOGAN, 2013. Oftalmologia brasileira. ISBN 978-85-7006-627-5. 
Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-7006-
627-5>. Acesso em: 20 set. 2017. 

MARI, Jair de Jesus; KIELING, Christian. Psiquiatria na prática clínica. São 
Paulo: Manole, 2014. 1 recurso online. ISBN 9788520439326. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520439326>. Acesso em: 
20 set. 2017. 

PARAVENTI, Felipe; CHAVES, Ana Cristina (Coord.). Manual de psiquiatria 
clínica. Rio de Janeiro: Roca, 2016. 1 recurso online. ISBN 9788527729352. 
Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788527729352>. Acesso em: 
20 set. 2017. 

HOFFMAN, Barbara L.; SCHORGE, John O.; SCHAFFER, Joseph I.. 
Ginecologia de Williams. São Paulo: AMGH, 2014. 

 

Clínica Cirúrgica IV 

Ementa 
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Etiologia, fisiopatogenia, diagnóstico e tratamento das principais doenças tratáveis 
cirurgicamente. 

 

Bibliografia Básica 

MARQUES, R. G. Técnica operatória e cirurgia experimental. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2005.  

TOWNSEND JR., C. M.; EVERS, B. M. Atlas de técnicas cirúrgicas. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2011. 

TOWNSEND JR., C. M. et al. Sabiston Tratado de cirurgia: a base biológica da 
prática cirúrgica moderna. 19.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015. V.1.e V.2 

 

 

Bibliografia Complementar 

MINTER, Rebecca M.; DOHERTY, Gerard M. Current procedimentos: cirurgia. 
Porto Alegre: AMGH, 2012. 1 recurso online. ISBN 9788580550658. Disponível 
em: <http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788580550658>. Acesso 
em: 19 set. 2017. 

MORETTI, Miguel Antonio; BAPTISTA FILHO, Mario Lúcio Alves (Ed.). Manual 
de cuidados perioperatórios. São Paulo: Manole, 2014. 1 recurso online. ISBN 
9788520451663. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520451663>. Acesso em: 
19 set. 2017. 

ROCHA, Paulo Roberto Savassi. Cirurgia de ambulatório. Rio de Janeiro: 
Medbook, 2013. 960 p. 

RIBEIRO JUNIOR, Marcelo A. F. Fundamentos em cirurgia do trauma. Rio de 
Janeiro: Roca, 2016. 1 recurso online. ISBN 9788527730587. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788527730587>. Acesso em: 
19 set. 2017. 

TOY, Eugene C.; LIU, Terrence H.; CAMPBELL, Andre R. Casos clínicos em 
cirurgia. 4. ed. Porto Alegre: AMGH, 2013. 1 recurso online. ISBN 
9788580552607. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788580552607>. Acesso em: 
19 set. 2017. 

 

Habilidades e Atitudes Médicas VIII 

Ementa 

Estudo do suporte avançado de vida focado nos pacientes adultos e pediátricos 
com treinamento em ambientes de simulação realística, sobretudo destacando a 
importância do trabalho em equipe e o uso dos protocolos. 

 

Bibliografia Básica 
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HEBERT, S. K. et al. Ortopedia e traumatologia: princípios e prática. 5. ed. Porto 
Alegre: Artmed, 2017. 

KLIEGMAN, R. M. et al. Nelson: tratado de pediatria. 18.ed. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2009. V.1. e V2. 

MANN, D. L. et al. (Ed.). Braunwald tratado de doenças cardiovasculares. 10. ed. 
Rio de Janeiro: Elsevier, 2018. V.1. e V.2 

 

Bibliografia Complementar 

LA TORRE, Fabíola Peixoto Ferreira (Coord.) et al. Emergências em 
pediatria: protocolos da Santa Casa. 2. ed. São Paulo: Manole, 2013. 1 recurso 
online. ISBN 9788520437568. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520437568>. Acesso em: 
20 set. 2017. 

MARTINS, Herlon Saraiva; BRANDÃO NETO, Rodrigo Antonio; VELASCO, Irineu 
Tadeu. Medicina de emergência: abordagem prática. 11. ed. São Paulo: Manole, 
2016. 1 recurso online. ISBN 9788520450925. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520455159/cfi/0!/4/4@0.
00:0.00>. 

MORAES, Márcia Vilma Gonçalvez de. Atendimento pré-
hospitalar: treinamento da brigada de emergência do suporte básico ao 
avançado. São Paulo: Iátria, 2010. 1 recurso online. ISBN 9788576140849. 
Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788576140849>. Acesso em: 
20 set. 2017.  

SCALABRINI NETO, Augusto; DIAS, Roger Daglius; VELASCO, Irineu Tadeu 
(Ed.). Procedimentos em emergências. 2. ed. São Paulo: Manole, 2016. 1 
recurso online. ISBN 9788520452110. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520452110>. Acesso em: 
20 set. 2017. 

TIMERMAN, Sergio (Ed.) et al. Suporte avançado de vida em hipotermia 
(SAVEH). São Paulo: Manole, 2014. 1 recurso online. ISBN 9788520439791. 
Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520439791>. Acesso em: 
20 set. 2017. 

 

  

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520455159/cfi/0!/4/4@0.00:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520455159/cfi/0!/4/4@0.00:0.00
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Ementas e Bibliografias para o 5º Ano 

Estágio Curricular em Atenção Ambulatorial e Hospitalar em Pediatria I 

Ementa 

Inserção do aluno no ambiente ambulatorial e hospitalar, com vistas à capacitação 
ao atendimento de recém-nascidos, crianças e adolescentes. 

 

Bibliografia Básica 

LEÃO, E.; et al. Pediatria: diagnóstico e tratamento.-Barueri, SP : Manole, 2013. 
Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520447598/cfi/5!/4/4@0.
00:0.00>. 

KLIEGMAN, R. M. et al. Nelson Tratado de Pediatria. 19. ed. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2014. Vol. 1 e 2. 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA. Tratado de pediatria. 4.ed.Sao Paulo: 
Manole, 2017. 2 vols. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520455869/cfi/5!/4/4@0.
00:29.2>. 

 

Bibliografia Complementar 

BRASIL. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas 
Estratégicas. Atenção à saúde do recém-nascido: guia para os profissionais de 
Saúde. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2011. v. 1. Disponível em: 
<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/atencao_recem 
_nascido_%20guia_profissionais_saude_v1.pdf>. Acesso em: 01 dez. 2011. 

CAMPOS JUNIOR, Dioclécio; BURNS, Dennis Alexander Rabelo; ANCONA 
LOPEZ, Fabio. Tratado de pediatria. 3. ed. São Paulo: Manole, 2015. 1 recurso 
online. ISBN 9788520438626. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520438626>. Acesso em: 
20 set. 2017. 

FIORETTO, José Roberto (Ed.). UTI pediátrica. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2013. 1 recurso online. ISBN 978-85-277-2253-7. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-277-2253-7>. Acesso 
em: 20 set. 2017. 

HAY, William W. et al. Current pediatria (Lange): diagnóstico e tratamento. 20. 
ed. Porto Alegre: AMGH, 2012. 1 recurso online. ISBN 9788580550993. 
Disponível em: <http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788580550993>. 
Acesso em: 20 set. 2017. 

LAGO, Patricia Miranda do et al. Pediatria baseada em evidências. São Paulo: 
Manole, 2016. 1 recurso online. ISBN 9788520447017. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520447017>. Acesso em: 
20 set. 2017. 

 

Estágio Curricular em Urgências e Emergências I 
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(Clínicas, Cirúrgicas, Materno-Infantis e em Saúde Mental) 

Ementa 

Urgências e emergências médicas nas áreas de pediatria, cirurgia, clínica, 
psiquiatria, ginecologia e obstetrícia, de forma supervisionada. 

 

Bibliografia Básica 

CUNNINGHAM, F. G. et al. Obstetrícia de Williams. 24. ed. Porto Alegre: AMGH, 
2016. 

MARTINS, Herlon Saraiva. Medicina de emergências : abordagem prática .12. 
ed. rev. e atual. --Barueri, SP : Manole, 2017. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520455159/cfi/4!/4/4@0.
00:23.9>. 

AZEVEDO, Luciano Cezár Pontes de;  TANIGUCHI, Leandro Utino; LADEIRA, 
José Paulo(Edits). Medicina intensiva: abordagem prática. 3. ed. rev. e atual. – 
Barueri; Manole, 2018. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520457146/cfi/6/6!/4/4/2/
2@0:0>. 

 

Bibliografia Complementar 

BRASIL. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas 
Estratégicas. Atenção à saúde do recém-nascido: guia para os profissionais de 
Saúde. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2011. v. 3. Disponível em: < 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/atencao_recem_nascido_%20guia_pr
ofissionais_saude_v3.pdf >. Acesso em: 01 dez. 2011. 

CLOHERTY, John P.; EICHENWALD, Eric C.; STARK, Ann R. Manual de 
neonatologia. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2015. 1 recurso online. 
ISBN 978-85-277-2735-8. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-277-2735-8>. Acesso 
em: 20 set. 2017. 

FERREIRA, Lydia Masako (Coord.). Guia de cirurgia: urgências e emergências. 
São Paulo: Manole, 2011. 1 recurso online. ISBN 9788520452295. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520452295>. Acesso em: 
19 set. 2017. 

LA TORRE, Fabíola Peixoto Ferreira (Coord.) et al. Emergências em 
pediatria: protocolos da Santa Casa. 2. ed. São Paulo: Manole, 2013. 1 recurso 
online. ISBN 9788520437568. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520437568>. Acesso em: 
20 set. 2017. 

VALÉRIO, Cynthia; AMERICANO, Rubia. Rotinas em emergências 
clínicas: Hospital da Lagoa. Rio de Janeiro: AC Farmacêutica, 2012. 1 recurso 
online. ISBN 978-85-8114-077-3. Disponível em: 
<http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-8114-077-3>. Acesso em: 
20 set. 2017. 
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Estágio Curricular em Saúde Mental 

Inserção do aluno nos ambientes de prática multidisciplinar com vistas à 
capacitação ao atendimento de pacientes com afecções psíquicas e psicológicas 
e do acompanhamento holístico dos mesmos. 

 

Bibliografia Básica 

HALES, R. E.; YUDOFSKY, S. C.; GABBARD, G. O. Tratado de psiquiatria clínica. 
5.ed. Porto Alegre: Artmed, 2012. 

DAVIDOFF, L. L. Introdução à psicologia. 3. ed. São Paulo: Pearson, 2001. 

SADOCK, B. J.; SADOCK, V. A.; RUIZ, P. Compêndio de Psiquiatria: ciência do 
comportamento e psiquiatria clínica. 11. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017.  

 

Bibliografia Complementar 

HIGGINS, E. S. Neurociências para psiquiatria clínica. Porto Alegre: Artmed, 
2010. 

PARAVENTI, F. CHAVES, A.C. Manual de psiquiatria clínica. 1ed. Rio de 
Janeiro: Rocca, 2016. Disponível em: < 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527729352/recent> 

SENA, E. P. de. et al. Irismar: psicofarmacologia clínica. 3. ed. Rio de Janeiro: 
Medbook, 2011. 

STAHL, S. M. Stahl psicofarmacologia: bases neurocientíficas e aplicações 
práticas. 3.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.   

TENENBAUM, D. As principais tensões psicológicas presentes na prática 
assistencial hospitalar: uma pesquisa em psicologia hospitalar utilizando a 
hermenêutica psicanalítica. Curitiba: Appris, 2017. 

 

Estágio Curricular em Saúde Coletiva 

Inserção do aluno nos ambientes de prática multidisciplinar com vistas à 
capacitação ao atendimento de pacientes com afecções psíquicas e psicológicas 
e do acompanhamento holístico dos mesmos. 

 

Bibliografia básica 
ROUQUAYROL, M. Z.; SILVA, M. G. C. da. (Org.). Epidemiologia e saúde. 7.ed. 
Rio de Janeiro: MedBook, 2013. 

FLETCHER, R. H.; FLETCHER, S. W. Epidemiologia clínica: elementos 

essenciais. 4.ed. Porto Alegre: Artmed, 2006. 

ROTHMAN, K. J.; GREENLAND, S.; LASH, T. L. Epidemiologia moderna. 3.ed. 

Porto Alegre: Artmed, 2011. 

Bibliografia complementar 
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BENSEÑOR, I. M.; LOTUFO, P. A. Epidemiologia: abordagem prática. 2.ed. São 
Paulo: Savier, 2011. 

BRASIL. Conselho Nacional de Saúde. Resolução 466/12. Trata de pesquisas 

em seres humanos e atualiza a resolução 196. [Internet]. Diário Oficial da União. 

12 dez. 2012. Disponível em: <http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2012/ 

Reso466.pdf> 

BRASIL. Conselho Nacional de Saúde. Resolução 510/16. Normas aplicáveis a 

pesquisas em Ciências Humanas e Sociais cujos procedimentos metodológicos 

envolvam a utilização de dados diretamente obtidos com os participantes ou de 

informações identificáveis ou que possam acarretar riscos maiores do que os 

existentes na vida cotidiana. 07 abr. 2016. Disponível em: <http:// 
conselho.saude.gov.br/resolucoes/2016/Reso510.pdf>. 

STEWART, M. et al. Medicina centrada na pessoa: transformando o método 
clínico. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2010. 376 p. 

ZUCCHI, P.; FERRAZ, M. B. Economia e Gestão em Saúde. Baueri, São Paulo: 
Manole, 2010. 434p. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520448908>. 

 

Estágio Curricular em Atenção Primária em Saúde I 

Ementa 

Inserção do aluno no ambiente de trabalho da Atenção Primária em Saúde, de 
forma supervisionada, com vistas à capacitação para o atendimento dos principais 
problemas de saúde encontrados nas comunidades locais e regionais. Saúde 
Coletiva. 

 

Bibliografia Básica 

DUNCAN, B. B.; SCHMIDT, M. I.; GIUGLIANI, E. R. J. Medicina ambulatorial: 
condutas de atenção primária baseadas em evidências. 4. ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2013. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788582711149>. 

GUSSO, Gustavo D. F., LOPES, Jose M. C. Tratado de Medicina de Família e 
Comunidade: Princípios, Formação e Prática. Porto Alegre: Artmed, 2012. v. 
1(24) e 2(24). 

LEÃO, E.; et al. Pediatria: diagnóstico e tratamento.-Barueri, SP : Manole, 2013. 
Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520447598/cfi/5!/4/4@0.
00:0.00>. 

 

Bibliografia Complementar 

AZULAY, David Rubem; AZULAY-ABULAFIA, Luna. Dermatologia. 6. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 1 recurso online. ISBN 978-85-277-2336-7. 
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Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-277-
2336-7>. Acesso em: 20 set. 2017. 

BARROS, Elvino. Medicamentos de A a Z: 2016-2018. 5. ed. Porto Alegre: 
ArtMed, 2016. 1 recurso online. ISBN 9788582713143. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788582713143>. Acesso em: 
20 set. 2017. 

MANSUR, Carlos Gustavo. Psiquiatria para o médico generalista. Porto Alegre: 
ArtMed, 2013. 1 recurso online. ISBN 9788536327921. Disponível em: 
<http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536327921>. Acesso em: 20 
set. 2017. 

MARTIN, Christopher; TALBERT, Robert. Guia de farmacoterapia. Porto Alegre: 
AMGH, 2015. 1 recurso online. ISBN 9788580554496. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788580554496>. Acesso em: 
20 set. 2017. 

RAMOS, Luiz Roberto; CENDOROGLO, Maysa Seabra (Coord.). Guia de 
geriatria e gerontologia. 2. ed. São Paulo: Manole, 2011. 1 recurso online. ISBN 
9788520451908. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520451908>. Acesso em: 
20 set. 2017. 

 

Estágio Curricular em Atenção Ambulatorial e Hospitalar em Ginecologia e 
Obstetrícia I 

Ementa 

Inserção do aluno no ambiente ambulatorial e hospitalar, com vistas à capacitação 
ao atendimento de mulheres, com afecções ginecológicas e assistência ao ciclo 
grávido-puerpural. 

 

Bibliografia Básica 

BEREK, J. S. (Ed.). Novak: Tratado de ginecologia. 15. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2014. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-277-2398-5>. 

CUNNINGHAM, F. G. et al. Obstetrícia de Williams. 24. ed. Porto Alegre: AMGH, 
2016. 

ZUGAIB, Marcelo( Edit). Zugaib obstetrícia . 3. ed. – Barueri, SP: Manole, 2016. 
Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520447789/cfi/5!/4/4@0.
00:36.1>. 

 

Bibliografia Complementar 

BARACAT, Edmund Chada (Ed.) et al. Ginecologia baseada em casos 
clínicos. São Paulo: Manole, 2013. 1 recurso online. ISBN 9788520437971. 
Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520437971>. Acesso em: 
20 set. 2017. 
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DECHERNEY, Alan H. et al. Current: ginecologia e obstetrícia: diagnóstico e 
tratamento. 11. ed. Porto Alegre: ArtMed, 2015. 1 recurso online. ISBN 
9788580553246. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788580553246>. Acesso em: 
20 set. 2017. 

LEVENO, Kenneth J. et al. Manual de obstetrícia de Williams: complicações na 
gestação. 23. ed. Porto Alegre: ArtMed, 2014. 1 recurso online. ISBN 
9788580552775. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788580552775>. Acesso em: 
20 set. 2017. 

PIATO, Sebastião. Complicações em obstetrícia. São Paulo: Manole, 2009. 1 
recurso online. ISBN 9788520444535. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520444535>. Acesso em: 
20 set. 2017. 

URBANETZ, Almir Antonio (Coord.). Ginecologia e obstetrícia Febrasgo para o 
médico residente. São Paulo: Manole, 2016. 1 recurso online. ISBN 
9788520447208. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520447208>. Acesso em: 
20 set. 2017. 

 

Estágio Curricular em Atenção Ambulatorial e Hospitalar em Cirurgia I 

Ementa 

Inserção do aluno no ambiente ambulatorial e hospitalar, com vistas à capacitação 
ao atendimento de pacientes com afecções cirúrgicas. 

 

Bibliografia Básica 

MAIA, Daniel Eichemberg Fernandes e. Manual de condutas básicas em 
cirurgia. São Paulo : Santos, 2013. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-412-0248-
0/cfi/5!/4/4@0.00:40.0>. 

TOWNSEND, C.; BEAUCHAMP, R. D.; EVERS, B. M. et al. Sabiston - Tratado 
de cirurgia: as bases biológicas da prática cirúrgica moderna. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2016. Vol. 1 e 2. 

MINTER, Rebecca M.; DOHERTY, Gerard M. Current procedimentos: cirurgia. 
Porto Alegre: AMGH, 2012. 1 recurso online. ISBN 9788580550658. Disponível 
em: <http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788580550658>. Acesso 
em: 19 set. 2017. 

 

Bibliografia Complementar 

MORAES, Sandra do Lago; FERREIRA, Antonio Walter. Diagnóstico 
laboratorial das principais doenças infecciosas e autoimunes. 3. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 1 recurso online. ISBN 978-85-277-2308-4. 
Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-277-
2308-4>. Acesso em: 19 set. 2017. 
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MORETTI, Miguel Antonio; BAPTISTA FILHO, Mario Lúcio Alves (Ed.). Manual 
de cuidados perioperatórios. São Paulo: Manole, 2014. 1 recurso online. ISBN 
9788520451663. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520451663>. Acesso em: 
19 set. 2017. 

PITREZ, Fernando A. B.; PIONER, Sérgio R. Pré e pós-operatório em cirurgia 
geral e especializada. 2. ed. Porto Alegre: ArtMed, 2013. 1 recurso online. ISBN 
9788536310640. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536310640>. Acesso em: 
19 set. 2017. 

RIBEIRO JUNIOR, Marcelo A. F. Fundamentos em cirurgia do trauma. Rio de 
Janeiro: Roca, 2016. 1 recurso online. ISBN 9788527730587. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788527730587>. Acesso em: 
19 set. 2017. 

TOY, Eugene C.; LIU, Terrence H.; CAMPBELL, Andre R. Casos clínicos em 
cirurgia. 4. ed. Porto Alegre: AMGH, 2013. 1 recurso online. ISBN 
9788580552607. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788580552607>. Acesso em: 
19 set. 2017. 

 

Estágio Curricular em Atenção Ambulatorial e Hospitalar em Clínica Médica 
I 

Ementa 

Inserção do aluno no ambiente ambulatorial e hospitalar, com vistas à capacitação 
ao atendimento de pacientes com afecções clínicas. 

 

Bibliografia Básica 

GOLDMAN, L.; AUSIELLO, D. (Ed.). Cecil medicina. 23.ed. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2009. V.1 e V.2. 

LONGO, D. L. et. al. Medicina interna de Harrison. 18.ed. Porto Alegre: AMGH, 
2013. V1 e V.2. 

MARTINS, M. de A. et al. (Ed.). Clínica Médica. 2. ed. rer. ampl. Barueri: Manole, 
2016. V.1. (Clínica Médica). 

 

Bibliografia Complementar 

FAUCI, A. S. et al. (Ed.). Medicina interna de Harrison. 18. ed. Rio de Janeiro: 
McGraw Hill, 2013.  Vol. 1 e 2. 

IRWIN, Richard S.; LILLY, Craig M.; RIPPE, James M. Manual de terapia 
intensiva. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2015. 1 recurso online. ISBN 
978-85-277-2762-4. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-277-2762-4>. Acesso 
em: 20 set. 2017. 
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JAMESON, J. Larry; LOSCALZO, Joseph. Nefrologia e distúrbios acidobásicos 
de Harrison. 2. ed. Porto Alegre: AMGH, 2014. 1 recurso online. ISBN 
9788580553888. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788580553888>. Acesso em: 
20 set. 2017. 

LONGO, Dan L. Hematologia e oncologia de Harrison. 2. ed. Porto Alegre: 
AMGH, 2015. 1 recurso online. ISBN 9788580554564. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788580554564>. Acesso em: 
20 set. 2017. 

KUMAR, V. et. al. Robbins e Cotran: patologia bases patológicas das doenças. 

8.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 

 

Ementas e Bibliografias para o 6º Ano 

Estágio Curricular em Atenção Primária em Saúde II 

Ementa 

Inserção do aluno no ambiente de trabalho da Atenção Primária em Saúde, de 
forma supervisionada, com vistas à capacitação para o atendimento dos principais 
problemas de saúde encontrados nas comunidades locais e regionais. Saúde 
Coletiva. 

 

Bibliografia Básica 

DUNCAN, B. B.; SCHMIDT, M. I.; GIUGLIANI, E. R. J. Medicina ambulatorial: 
condutas de atenção primária baseadas em evidências. 4. ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2013. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788582711149>. 

GUSSO, Gustavo D. F., LOPES, Jose M. C. Tratado de Medicina de Família e 
Comunidade: Princípios, Formação e Prática. Porto Alegre: Artmed, 2012. v. 
1(24) e 2(24). 

LEÃO, E.; et al. Pediatria: diagnóstico e tratamento.-Barueri, SP : Manole, 2013. 
Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520447598/cfi/5!/4/4@0.
00:0.00>. 

 

Bibliografia Complementar 

AZULAY, David Rubem; AZULAY-ABULAFIA, Luna. Dermatologia. 6. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 1 recurso online. ISBN 978-85-277-2336-7. 
Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-277-
2336-7>. Acesso em: 20 set. 2017. 

BARROS, Elvino. Medicamentos de A a Z: 2016-2018. 5. ed. Porto Alegre: 
ArtMed, 2016. 1 recurso online. ISBN 9788582713143. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788582713143>. Acesso em: 
20 set. 2017. 
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MANSUR, Carlos Gustavo. Psiquiatria para o médico generalista. Porto Alegre: 
ArtMed, 2013. 1 recurso online. ISBN 9788536327921. Disponível em: 
<http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536327921>. Acesso em: 20 
set. 2017. 

MARTIN, Christopher; TALBERT, Robert. Guia de farmacoterapia. Porto Alegre: 
AMGH, 2015. 1 recurso online. ISBN 9788580554496. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788580554496>. Acesso em: 
20 set. 2017. 

RAMOS, Luiz Roberto; CENDOROGLO, Maysa Seabra (Coord.). Guia de 
geriatria e gerontologia. 2. ed. São Paulo: Manole, 2011. 1 recurso online. ISBN 
9788520451908. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520451908>. Acesso em: 
20 set. 2017. 

 

Estágio Curricular em Atenção Ambulatorial e Hospitalar em Ginecologia e 
Obstetrícia II 

Ementa 

Inserção do aluno no ambiente ambulatorial e hospitalar, com vistas à capacitação 
ao atendimento de mulheres, com afecções ginecológicas e assistência ao ciclo 
grávido-puerpural. 

 

Bibliografia Básica 

BEREK, J. S. (Ed.). Novak: Tratado de ginecologia. 15. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2014. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-277-2398-5>. 

CUNNINGHAM, F. G. et al. Obstetrícia de Williams. 24. ed. Porto Alegre: AMGH, 
2016. 

ZUGAIB, Marcelo( Edit). Zugaib obstetrícia . 3. ed. – Barueri, SP: Manole, 2016. 
Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520447789/cfi/5!/4/4@0.
00:36.1>. 

 

Bibliografia Complementar 

BARACAT, Edmund Chada (Ed.) et al. Ginecologia baseada em casos 
clínicos. São Paulo: Manole, 2013. 1 recurso online. ISBN 9788520437971. 
Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520437971>. Acesso em: 
20 set. 2017. 

DECHERNEY, Alan H. et al. Current: ginecologia e obstetrícia: diagnóstico e 
tratamento. 11. ed. Porto Alegre: ArtMed, 2015. 1 recurso online. ISBN 
9788580553246. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788580553246>. Acesso em: 
20 set. 2017. 



 
 

 
 

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE MEDICINA DA  
FACULDADE DE SAÚDE SANTO AGOSTINHO DE VITÓRIA DA CONQUISTA 

 
 

156 

LEVENO, Kenneth J. et al. Manual de obstetrícia de Williams: complicações na 
gestação. 23. ed. Porto Alegre: ArtMed, 2014. 1 recurso online. ISBN 
9788580552775. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788580552775>. Acesso em: 
20 set. 2017. 

PIATO, Sebastião. Complicações em obstetrícia. São Paulo: Manole, 2009. 1 
recurso online. ISBN 9788520444535. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520444535>. Acesso em: 
20 set. 2017. 

URBANETZ, Almir Antonio (Coord.). Ginecologia e obstetrícia Febrasgo para o 
médico residente. São Paulo: Manole, 2016. 1 recurso online. ISBN 
9788520447208. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520447208>. Acesso em: 
20 set. 2017. 

 

Estágio Curricular em Atenção Ambulatorial e Hospitalar em Pediatria II 

Ementa 

Inserção do aluno no ambiente ambulatorial e hospitalar, com vistas à capacitação 
ao atendimento de recém-nascidos, crianças e adolescentes. 

 

Bibliografia Básica 

LEÃO, E.; et al. Pediatria: diagnóstico e tratamento.-Barueri, SP : Manole, 2013. 
Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520447598/cfi/5!/4/4@0.
00:0.00>. 

KLIEGMAN, R. M. et al. Nelson Tratado de Pediatria. 19. ed. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2014. Vol. 1 e 2. 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA. Tratado de pediatria. 4.ed.Sao Paulo: 
Manole, 2017. 2 vols. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520455869/cfi/5!/4/4@0.
00:29.2>. 

 

Bibliografia Complementar 

BRASIL. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas 
Estratégicas. Atenção à saúde do recém-nascido: guia para os profissionais de 
Saúde. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2011. v. 1. Disponível em: 
<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/atencao_recem 
_nascido_%20guia_profissionais_saude_v1.pdf>. Acesso em: 01 dez. 2011. 

CAMPOS JUNIOR, Dioclécio; BURNS, Dennis Alexander Rabelo; ANCONA 
LOPEZ, Fabio. Tratado de pediatria. 3. ed. São Paulo: Manole, 2015. 1 recurso 
online. ISBN 9788520438626. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520438626>. Acesso em: 
20 set. 2017. 
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FIORETTO, José Roberto (Ed.). UTI pediátrica. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2013. 1 recurso online. ISBN 978-85-277-2253-7. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-277-2253-7>. Acesso 
em: 20 set. 2017. 

HAY, William W. et al. Current pediatria (Lange): diagnóstico e tratamento. 20. 
ed. Porto Alegre: AMGH, 2012. 1 recurso online. ISBN 9788580550993. 
Disponível em: <http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788580550993>. 
Acesso em: 20 set. 2017. 

LAGO, Patricia Miranda do et al. Pediatria baseada em evidências. São Paulo: 
Manole, 2016. 1 recurso online. ISBN 9788520447017. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520447017>. Acesso em: 
20 set. 2017. 

 

Estágio Curricular em Atenção Ambulatorial e Hospitalar em Cirurgia II 

Ementa 

Inserção do aluno no ambiente ambulatorial e hospitalar, com vistas à capacitação 
ao atendimento de pacientes com afecções cirúrgicas. 

 

Bibliografia Básica 

MAIA, Daniel Eichemberg Fernandes e. Manual de condutas básicas em 
cirurgia. São Paulo : Santos, 2013. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-412-0248-
0/cfi/5!/4/4@0.00:40.0>. 

TOWNSEND, C.; BEAUCHAMP, R. D.; EVERS, B. M. et al. Sabiston - Tratado 
de cirurgia: as bases biológicas da prática cirúrgica moderna. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2016. Vol. 1 e 2. 

MINTER, Rebecca M.; DOHERTY, Gerard M. Current procedimentos: cirurgia. 
Porto Alegre: AMGH, 2012. 1 recurso online. ISBN 9788580550658. Disponível 
em: <http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788580550658>. Acesso 
em: 19 set. 2017. 

 

Bibliografia Complementar 

MORAES, Sandra do Lago; FERREIRA, Antonio Walter. Diagnóstico 
laboratorial das principais doenças infecciosas e autoimunes. 3. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 1 recurso online. ISBN 978-85-277-2308-4. 
Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-277-
2308-4>. Acesso em: 19 set. 2017. 

MORETTI, Miguel Antonio; BAPTISTA FILHO, Mario Lúcio Alves (Ed.). Manual 
de cuidados perioperatórios. São Paulo: Manole, 2014. 1 recurso online. ISBN 
9788520451663. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520451663>. Acesso em: 
19 set. 2017. 

PITREZ, Fernando A. B.; PIONER, Sérgio R. Pré e pós-operatório em cirurgia 
geral e especializada. 2. ed. Porto Alegre: ArtMed, 2013. 1 recurso online. ISBN 
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9788536310640. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536310640>. Acesso em: 
19 set. 2017. 

RIBEIRO JUNIOR, Marcelo A. F. Fundamentos em cirurgia do trauma. Rio de 
Janeiro: Roca, 2016. 1 recurso online. ISBN 9788527730587. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788527730587>. Acesso em: 
19 set. 2017. 

TOY, Eugene C.; LIU, Terrence H.; CAMPBELL, Andre R. Casos clínicos em 
cirurgia. 4. ed. Porto Alegre: AMGH, 2013. 1 recurso online. ISBN 
9788580552607. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788580552607>. Acesso em: 
19 set. 2017. 

 

Estágio Curricular em Atenção Ambulatorial e Hospitalar em Clínica Médica 
II 

Ementa 

Inserção do aluno no ambiente ambulatorial e hospitalar, com vistas à capacitação 
ao atendimento de pacientes com afecções clínicas. 

 

Bibliografia Básica 

GOLDMAN, L.; AUSIELLO, D. (Ed.). Cecil medicina. 23.ed. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2009. V.1 e V.2. 

LONGO, D. L. et. al. Medicina interna de Harrison. 18.ed. Porto Alegre: AMGH, 
2013. V1 e V.2. 

MARTINS, M. de A. et al. (Ed.). Clínica Médica. 2. ed. rer. ampl. Barueri: Manole, 
2016. V.1. (Clínica Médica). 

 

Bibliografia Complementar 

FAUCI, A. S. et al. (Ed.). Medicina interna de Harrison. 18. ed. Rio de Janeiro: 
McGraw Hill, 2013.  Vol. 1 e 2. 

IRWIN, Richard S.; LILLY, Craig M.; RIPPE, James M. Manual de terapia 
intensiva. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2015. 1 recurso online. ISBN 
978-85-277-2762-4. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-277-2762-4>. Acesso 
em: 20 set. 2017. 

JAMESON, J. Larry; LOSCALZO, Joseph. Nefrologia e distúrbios acidobásicos 
de Harrison. 2. ed. Porto Alegre: AMGH, 2014. 1 recurso online. ISBN 
9788580553888. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788580553888>. Acesso em: 
20 set. 2017. 

LONGO, Dan L. Hematologia e oncologia de Harrison. 2. ed. Porto Alegre: 
AMGH, 2015. 1 recurso online. ISBN 9788580554564. Disponível em: 
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<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788580554564>. Acesso em: 
20 set. 2017. 

KUMAR, V. et. al. Robbins e Cotran: patologia bases patológicas das doenças. 

8.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 

 

ELETIVAS 

Língua Portuguesa 

Ementa 

Português aplicado. Componentes de comunicação. Habilidades para o sucesso 

da comunicação. Comunicação do corpo. O texto como interlocução. Fatores de 

textualidade: coerência, coesão, inferência, argumentatividade. Organização do 

texto escrito. Leitura, interpretação e produção de textos. 

Bibliografia Básica 

FIORIN, J. L. Lições de texto: leitura e redação. 5.ed. São Paulo: Ática, 2012. 

KOCH, Ingedore Grunfeld Vilaça; ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender: os 

sentidos do texto. São Paulo: contexto, 2006. 

GARCIA, O. M. Comunicação em prosa moderna: aprenda a escrever, 

aprendendo a pensar. 27. ed. Rio de Janeiro: FGV, 2010. 

 

Bibliografia Complementar 

KOCH, Ingedore Grunfield Villaça. A coesão textual. 22. ed. São Paulo: 

Contexto, 2013.  

LIMA, Carlos Henrique da Rocha. Gramática normativa da língua portuguesa. 

Rio de Janeiro: J. Olímpio, 2003.  

MEDEIROS, João Bosco. Português instrumental: contém técnicas de 

elaboração de trabalho de conclusão de curso (TCC). 9. ed. São Paulo: Atlas, 

2010.  

MEDEIROS, João Bosco. Redação científica: a prática de fichamentos, resumos 

e resenhas. 12. ed. São Paulo: Atlas, 2014. 

VELOSO, Waldir de Pinho. A língua portuguesa renovada. São Paulo: Hucitec, 

2010.  

 

Libras 

Ementa 
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Aspectos clínicos, educacionais e sócio antropológicos da surdez. A Língua 

Brasileira de Sinais: características básicas da fonologia. Noções de léxico, de 

morfologia e de sintaxe com apoio de recursos audiovisuais; noções de variação. 

Praticar Libras, visando aquisição de vocabulário da área medica. 

 

Bibliografia Básica 

VIEIRA, M. I. et al. LIBRAS: conhecimento além dos sinais. São Paulo: Pearson 

Prentice Hall, 2011. 

FELIPE, T. A. Libras em contexto: curso básico. 9. ed. Rio de Janeiro: WalPrint, 

2009.  

SEGALA, S. R.; KOJIMA, C. K. A imagem do pensamento: libras. São Paulo: 

Escala Educacional, 2012. 

 

Bibliografia Complementar 

QUADROS, R. M. de. Educação de surdos: a aquisição da linguagem. Porto 

Alegre: Artmed, 1997. 

QUADROS, R. M. de.; CRUZ, C. R. Língua de sinais: instrumentos de avaliação. 

Porto Alegre: Artmed, 2011. 

FRIZANCO, M. L. E.; HONORA, M. Livro ilustrado de língua brasileira de 

sinais: desvendando a comunicação usada pelas pessoas com surdez. São 

Paulo: Ciranda Cultural, 2010. 

SKLIAR, C. (Org.). Atualidade da educação bilíngue para surdos: processos e 

projetos pedagógicos. 3. ed. Porto Alegre: Mediação, 2009. v.1. 

SEGALA, S. R.; KOJIMA, C. K. A imagem do pensamento: libras. São Paulo: 

Escala Educacional, 2012. 

LEVINO, D.A. et al. Libras na Graduação Médica: o Despertar para uma Nova 

Língua. REVISTA BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO MÉDICA, 2013. Disponível em: 

< http://www.scielo.br/pdf/rbem/v37n2/18.pdf> 

 

Relações étnico-raciais 

Ementa 

Conceitos de raça e etnia, mestiçagem, racismo, preconceito e discriminação. 

Configurações dos conceitos de raça, etnia e cor no Brasil. Reflexos das questões 

étnico-raciais na saúde. 
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Bibliografia Básica 

ARRABAL, J. A Sociedade de Todos os Povos. Barueri, SP: Manole, 2010. 

Disponível em:  

< https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520454596/recent> 

BARROS, S. et al. Atenção à Saúde de Populações Vulneráveis. Barueri, SP: 

Manole, 2014. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520455265> 

POUTIGNAT, Philippe; STREIFF-FENART, Jocelyne. Teorias da Etnicidade: 

seguido de Grupos Étnicos e suas Fronteiras de Fredrick Barth. São Paulo: 

Fundação Editora da UNESP, 1998. 

 

Bibliografia Complementar 

BASTOS, João Luiz; Faerstein, Eduardo. Discriminação e saúde: perspectivas 

e métodos. Rio de Janeiro; Fiocruz; 2012.  

Brasil. Fundação Nacional de Saúde. Política Nacional de Atenção à Saúde dos 

Povos Indígenas. 2. Ed. Brasília: Ministério da Saúde. Fundação Nacional de 

Saúde, 2002. Disponível em: 

<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_saude_indigena.pdf> 

Brasil. Ministério da Saúde (MS). Política Nacional de Saúde Integral da 

População Negra. Brasília: MS; 2007. Disponível em: < 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_saude_populacao_

negra.pdf> 

BRASIL. Resolução, No. 1, de 17 de junho de 2004, do CNE/MEC, que “institui 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e 

para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana”. Disponível em: < 

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/res012004.pdf> 

BATISTA, L.E. Saúde da População negra. 2ed. Brasília, DF: ABPN, 2012. 

Disponível em: 

<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_populacao_negra.pdf: 

 

Inglês Instrumental 

Ementa 
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Estratégias de leitura; Predicting; skimming; Scanning; Tecnicas: intensive, 

contextual reference and extensive; Identificação das ideias principais do texto; 

Reconhecimento de cognatos e falsos cognatos; Dedução de palavras 

desconhecidas através do contexto; Collocations; Tempos verbais: O Presente; O 

Passado; O Futuro; Making instructions; Describing function; Comparative and 

superlative degrees of adjectives; Modal verbs; Noun phrases; Discourse cohesion 

– linking words; Making explanations and definitions; Prepositions; Gerund forms; 

word building: suffixes, prefixes; Phrasal verbs. 

 

Bibliografia Básica 

CRYSTAL, D. English as a global languagem. 2. ed. Cambridge: Cambridge 

University Press, 2016. 

MCKAY, S. L. Teaching english as an international language: rethinking goals 

and approaches. New York: Oxford, 2017. 

JEWITT, C.; KRESS, G. (Ed.). Multimodal literacy. New York: Peter Lang, 2008. 

(Coleção New Literacy, v. 4.). 

 

Bibliografia Complementar 

KRESS, G. Literacy in the new media age. New York: Routledge, 2005. 

NUTTALL, C. Teaching reading skills: in a foreign language. London: Macmilan 

Education, 2016. 

HUTCHINSON, T.; WATERS, A. English for specific purposes: a learning-

centred approach. 25. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. 

(Coleção Cambridge language teaching library). 

DUDLEY-EVANS, T.; JOHN, M. J. S. Developments in english for purposes: a 

multi-disciplinary approach. New York: Cambridge, 1998. 

RÓNAI, P. A tradução vivida. 4. ed. Rio de Janeiro: J. Olympio, 2012. 
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3.10. Metodologia do Processo Ensino-aprendizagem 

O modelo pedagógico está em consonância com as mais modernas 

tendências em Educação Médica, baseado na autonomia, aprendizagem de 

adultos, crítico-reflexiva e centrada no estudante, que é o sujeito ativo da 

aprendizagem, tendo o professor como mediador do processo de ensino-

aprendizagem. Assim, o curso utiliza estratégias ancoradas em métodos ativos de 

ensino-aprendizagem, preferencialmente em pequenos grupos, onde a 

motivação, a problematização, a interdisciplinaridade e a vivência prática no 

sistema de saúde permitem uma individualização da experiência educacional do 

aluno. 

As estratégias de ensino-aprendizagem adotadas promovem o 

“aprender a aprender” e privilegiam o desenvolvimento do raciocínio crítico-

reflexivo, considerando o conhecimento prévio sobre o tema e a busca de solução 

para os problemas e situações de saúde que o estudante enfrentará no exercício 

profissional. Além disso, incentiva o desenvolvimento das habilidades de 

metacognição e o “aprender fazendo”, por meio da integração teoria-prática, 

desde o início do curso, nos módulos. 

O perfil do profissional a ser formado apresenta relação com a 

metodologia de ensino aplicada a partir do desenvolvimento das competências 

previstas nos componentes curriculares. O corpo docente é alvo permanente de 

um Programa de Formação e Desenvolvimento, e o corpo discente é preparado e 

estimulado para aprendizagem por meio de metodologias inovadoras. Nesse 

contexto, o papel de um núcleo de assessoria pedagógica é fundamental, tanto 

para os professores quanto para os estudantes.  

O curso de Medicina da Faculdade de Saúde Santo Agostinho de 

Vitória da Conquista-BA, por meio do NAPED (Núcleo de Apoio Pedagógico e 

Experiência Docente) e do NAPPSA (Núcleo de Apoio Psicopedagógico), oferece 

a formação permanente e continuada sobre os referenciais pedagógicos adotados 

e elaboração dos planos de ensinos. São disponibilizados acompanhamentos 

pedagógicos individuais e coletivos, para os discentes e docentes, com vistas a 

aprimorar o uso das metodologias ativas de ensino-aprendizagem, o sistema de 

avaliação dos estudantes e o próprio currículo. 

A proposta curricular do curso de Medicina é orientada para o 

desenvolvimento das competências profissionais a serem adquiridas pelos 
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estudantes e centrada na aplicação do conhecimento em contraposição à sua 

simples aquisição. Sendo assim, assume-se que não pode ser desenvolvida 

utilizando-se apenas metodologias tradicionais. A aquisição e, principalmente, a 

aplicação do conhecimento não acontece por meio de pura transmissão de 

informação, mas por meio da interação com o ambiente, possibilitada pela 

autonomia que é oferecida ao estudante. Apostar nesse modelo é acreditar que a 

aprendizagem significativa é fundamental e que é um processo ativo, construído, 

cumulativo, auto-orientado e orientado para o desenvolvimento de competências. 

Acreditamos que esse tipo de aprendizagem promove segurança e autoconfiança 

entre os estudantes, aspectos emocionais importantes para o futuro profissional.  

As estratégias de ensino-aprendizagem utilizadas no curso têm a 

finalidade de desenvolver um conjunto de competências e habilidades nos 

estudantes, capazes de transformá-los ao longo do tempo em profissionais 

capacitados para enfrentar os desafios da realidade de saúde e as modificações 

da sociedade. Estas estratégias pressupõem o emprego de Metodologias Ativas 

de Ensino Aprendizagem que exigem a participação do estudante na busca do 

conhecimento e do desenvolvimento das competências que se pretende para este 

profissional. Assim, foca-se desenvolver no estudante autonomia, curiosidade, 

espírito científico, metacognição, autogestão de seu aprendizado, 

responsabilidade, estímulo à construção de sua própria história, respeito à sua 

bagagem cultural anterior, iniciativa, intuição e capacidade de questionamento. 

O professor assume o papel de mediador nesse processo, estruturando 

cenários de aprendizagem que permitam aos estudantes vivenciar, dar 

significados e problematizar a prática profissional. Em cada componente 

curricular, os conteúdos são abordados majoritariamente por meio de 

metodologias ativas. Problemas que possam ser objetos de investigação 

científica, relacionados, principalmente, mas não exclusivamente, a doenças 

prevalentes na comunidade local e nacional, deverão ser propostos pelos 

professores ou pelos estudantes para delineamento de pesquisas. 

O processo de ensino e aprendizagem emerge da realidade, passando 

da transmissão pura e simples do saber para o questionamento e a consequente 

reelaboração deste saber por meio da interdisciplinaridade e do desenvolvimento 

de atividades de responsabilidade social.  
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Neste contexto, as metodologias de ensino utilizadas no 

desenvolvimento das atividades do curso de Medicina das Faculdades Santo 

Agostinho, permite a formação de indivíduos ativos no processo de ensino e 

aprendizagem, utilizando a interdisciplinaridade, inserção oportuna em projetos de 

responsabilidade social e atividades culturais, possibilitando a formação de 

sujeitos autônomos e cidadãos.  

O currículo adotado prioriza a complementaridade dos conteúdos e sua 

conexão. Também se propõe dar significado ao conhecimento, mediante a 

contextualização, a interdisciplinaridade e incentivo ao raciocínio e a capacidade 

de aprender e evitando a compartimentalização.  

O processo de aprendizagem deve, sempre que possível, ser 

concretizado a partir da realidade de saúde, por meio da comunidade, das 

famílias, pacientes reais, casos médicos ou pacientes voluntários padronizados, 

simulação. Os cenários de aprendizagem devem ser significativos e significantes 

para os estudantes e produtores de problematização da prática profissional, ou 

seja, os estudantes devem aprender a partir da problematização de um significado 

(ação-reflexão-ação). Nesse sentido, os estudantes são corresponsáveis pelo 

aprendizado e estimulados a terem posturas ativas e interativas. Portanto, a 

prática profissional deve ser apreendida como estruturante do processo de 

formação do estudante e, desta forma, constituir-se num referencial orientador 

diferenciado para as decisões pedagógicas durante todo o curso, inclusive na 

primeira fase curricular. As atividades curriculares maximizam a inserção dos 

estudantes na estrutura de serviços de saúde por meio de uma aproximação 

gradativa de acordo com os diferentes graus de complexidade, garantindo a 

aprendizagem nos níveis de atenção à saúde, primária, secundária e terciária, 

disponíveis na rede do SUS. A abordagem dos problemas de saúde é integrada 

no que se refere aos seus aspectos epidemiológicos, patológicos, clínicos e 

cirúrgicos. O processo ensino-aprendizado é desenvolvido em variados cenários 

de práticas profissionais para que os estudantes possam perceber a múltipla 

causalidade dos processos saúde-doença, tanto individuais como coletivos, e 

favorecer a compreensão holística do ser humano.  

As práticas educacionais devem privilegiar a discussão, o julgamento e 

a validade das informações, apoiando-se em dados da metodologia científica e da 

epidemiologia clínica. Com efeito, não se trata de abandonar a transmissão das 
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informações, mas de construir uma nova perspectiva de construção do 

conhecimento. Nessa nova perspectiva, leva-se em conta o contexto da 

informação, a proximidade com a realidade de práticas profissionais do futuro 

médico, a valorização do conhecimento prévio do estudante, as conexões entre 

os diversos conteúdos e as interações entre os atores do processo de ensino-

aprendizagem. O corpo docente deve estimular a participação dos estudantes nos 

projetos de extensão e de pesquisa, visando contribuir para um ensino crítico, 

reflexivo e criativo. O processo de “aprender a aprender aprendendo” deve incidir 

nos momentos curriculares por meio da articulação entre ensino, pesquisa e 

extensão. A pesquisa fornece elementos educacionais para a atividade de ensino 

e, ao mesmo tempo, questiona a realidade do mundo.  

Nas metodologias de ensino em sala, utilizam-se técnicas e recursos 

variados, apresentados a seguir. 

 

Aprendizagem em Pequenos Grupos (APG) 

Método de aprendizado centrado no estudante e desenvolvido em 

pequenos grupos, que tem uma situação-problema como elemento disparador do 

aprendizado e integrador do conhecimento. Representa a estratégia condutora 

para o alcance dos objetivos educacionais no Eixo Estruturante de Sistemas 

Orgânicos Integrados (Figura 26), sendo que os problemas discutidos também 

apresentam interface com os conteúdos trabalhados em outros eixos.  

 

LMIM = Laboratório Morfofuncional Integrado Multiestações 

TICs = Tecnologias de Informação e Comunicação (ambiente virtual) 

 

Aprendizagem 
em Pequenos 

Grupos

(tutoria)

LMIM

PalestrasTICs

Figura 26 - Estratégias de ensino-aprendizagem utilizadas no Eixo Estruturante “Sistemas Orgânicos 
Integrados” 
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A APG ocorre em sessões tutoriais, onde, na frequência de 2 (duas) 

vezes por semana, os alunos estipulam objetivos de aprendizagem a partir de 

situações-problema seguindo passos adaptados do PBL. Essas metas são 

buscadas no ambiente extra-classe e potencializadas com as tarefas e desafios a 

serem trabalhados nos outros ambientes: laboratório morfofuncional, ambiente 

virtual (TICs) e sala de aula (palestras). 

Cada grupo tutorial é composto por 8-9 estudantes e o professor 

assume o papel de mediador do processo de ensino-aprendizagem. A dinâmica 

do grupo será de acordo com os 9 (nove) passos (Quadro 2). Os passos de 1 a 6 

ocorrem em uma APG, o passo 7 é desenvolvido em diversos cenários de 

aprendizagem, tais como biblioteca, laboratórios, comunidade, palestras, entre 

outros. O passo 9 é desenvolvido em todas APGs. 

O tempo de duração do APG é de 3 horas, subdividido em 1h30min 

para o passo 8 e 1h30min para os passos 1, 2, 3, 4, 5, e 6. 

 

Quadro 2 - Método dos 9 passos, adaptado do PBL, utilizado na Aprendizagem 

em Pequenos Grupos (APG) 

1 - Leitura do problema - termos desconhecidos 

2 - Definir o problema (formular questões) 

3 - Analisar o problema baseado em conhecimentos prévios (levantar hipóteses) 

4 - Resumir as conclusões 

5 - Formular objetivos de estudo 

6 - Socialização dos objetivos de estudo 

7 - Auto-aprendizado 

8 - Dividir conhecimentos com o grupo 

9 - Avaliação formativa 

 

Palestras 

Exposições dialogadas que privilegiam a participação dos discentes 

desenvolvidas no formato de aulas, mesas redondas e conferências uni ou 

multiprofissionais. Os objetivos são introduzir o estudante a uma nova área do 

conhecimento da qual não detenha conhecimentos prévios e/ou resumir e ordenar 

uma área de conhecimento que os estudantes tenham estudado, mas cuja 

complexidade possa ser esclarecida pela participação de um ou mais 
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especialistas. A Figura abaixo ilustra a utilização da Palestra e dos outros recursos 

metodológicos utilizados em dois eixos curriculares estruturantes. 

 

Aprendizagem em 
Pequenos Grupos

(APG)

Módulo: Sistemas Orgânicos Integrados

Módulo: Habilidades e Atitudes Médicas

Abertura da
situação-problema

O CORAÇÃO DO ATLETA

SEGUNDA TERÇA QUARTA

Laboratório Morfofuncional
Integrado Multiestações

Fechamento da situação-
problema  anterior e
abertura de nova 
situação-problema: 

O CORAÇÃO MAL 
FORMADO

Ciclo Cardíaco

Anatomia do coração

Laboratório de 
Simulação: noções de 

exame físico do 
coração

Histologia do coração e 
teratogênese cardíaca

Potencial  de ação
Motor molecular

QUINTA
Aprendizagem em 
Pequenos Grupos

(APG)

1

2

3

Palestra

1. Anatomia
2. Fisiologia e Bioquímica
3. Biologia Celular e Molecular, 
Citologia, Histologia, Genética e 
Embriologia

TICs: Embriogênese do 
coração e Ciclo Cardíaco

 

  

 

Práticas integradas (Laboratório Morfofuncional) 

Rodízio de pequenos grupos de alunos em estações previamente 

planejadas por docentes de várias áreas no âmbito dos Laboratório 

Morfofuncional Integrado.  

 

Plataforma Educacional Digital (TICs) 

A ferramenta tecnológica institucional de suporte e integração a este 

processo é o Padlet®, que permite disponibilizar quadros virtuais dinâmicos e 

interativos para registro, partilha e guarda dos processos de ensino e 

aprendizagem das TICs, configurada para funcionar como uma ferramenta de 

inteligência coletiva. Disponibilizada através de plataformas convencionais e 

aplicativos móveis, é customizada e ofertada a cada um dos atores do processo 

Figura 27 - Distribuição de conteúdos nas atividades educacionais de dois módulos (Sistemas Orgânicos 
Integrados e Habilidades e Atitudes Médicas) desenvolvidos no 1º período – exemplo: Sistema Circulatório. 
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de ensino e aprendizagem (alunos, tutores, professores, preceptores), 

sincronizada com os grupos de interesses e atividades pertinentes. Versátil, pode 

ser modelada (e re-modelada) instantaneamente, criando estratégias únicas de 

ensino-aprendizagem com diversos conteúdos e atividades, organizando a equipe 

em grupos, fóruns de discussão e uma ampla diversidade de atividades 

educacionais, permitindo feedback personalizado a cada aluno (incluindo a 

ferramenta portfólio on-line) valorizando as diferenças individuais.  

 

Aprendizagem baseada em equipes (TBL) 

Estratégia dirigida para o desenvolvimento do domínio cognitivo, 

focalizada na resolução de problemas e na aprendizagem colaborativa entre 

participantes de pequenos grupos, que permite desenvolver: (1) formação e 

gerenciamento do grupo; (2) responsabilidade dos estudantes pelo seu trabalho 

individual e em grupo; (3) promoção da aprendizagem e desenvolvimento da 

equipe pelo seu trabalho em grupo e (4) apresentação de devolutivas e 

informações a respeito do desempenho do aluno efetivando a oportuna correção 

das distorções observadas, bem como suas conquistas realizadas. 

A organização de uma atividade de ensino-aprendizagem, no formato 

de TBL, prevê a constituição de equipes de cinco a sete participantes. O melhor 

formato da sala deve distribuir as mesas de tal modo que todos consigam ver a 

projeção de seus respectivos lugares. 

O TBL é dividido, didaticamente, em três momentos: 

(1) momento I ou de preparação de material (contexto/cenário) e estudo/análise 

desse material pelos participantes; 

 (2) momento II de verificação do conhecimento prévio (teste individual e em 

equipe), levantamento de dúvidas e feedback e 

(3) momento III de aplicação dos conceitos. 

No Momento I, são enviados/entregues aos participantes os materiais 

preparados pelos autores do curso ou da atividade estimulando assim a busca de 

informações/conteúdos, de forma autônoma, a partir de uma situação. Esta busca 

pode acontecer de forma presencial ou à distância. 

O Momento II chamado de compromisso compartilhado, acontece 

sempre presencialmente e envolve quatro etapas. A primeira é a execução do 

teste individual. Os participantes verificam seu conhecimento prévio por meio de 
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um teste de múltipla escolha com 10 a 15 questões, os quais devem 

necessariamente requerer mais do que a memorização de fatos/teorias e 

apresentar um grau de dificuldade para a tomada de decisão e resolução de 

problemas que seja motivador. Após o término do teste individual, a segunda 

etapa consiste na consolidação e discussão dos resultados individuais para cada 

questão, buscando um consenso na equipe que deve responder o mesmo teste. 

Neste momento os participantes são estimulados a desenvolverem habilidades de 

comunicação e negociação. As trocas entre os participantes favorecem o 

reconhecimento das potencialidades e fragilidades, individuais, de modo que cada 

participante encontre nessa análise um sentido para ampliar sua participação e 

contribuição com a equipe. Para a realização das duas primeiras etapas, espera-

se do participante o compromisso e a responsabilidade em relação à análise do 

material preparado, que permitirá sua contribuição contextualizada e efetiva na 

equipe. O confronto entre os resultados do teste individual e os da equipe visa 

destacar o valor do conhecimento do outro, a possibilidade de construção coletiva 

de conhecimento e a adição de resultados pelo compartilhamento dos saberes 

que cada indivíduo da equipe traz. A terceira etapa consiste no levantamento, em 

grupo, das explicações que cada equipe construiu para escolher suas respostas 

no teste, as dúvidas e os questionamentos em relação ao que foi apresentado 

como sendo a melhor alternativa de resposta. A quarta etapa representa o 

feedback e os esclarecimentos de um especialista no assunto, presencial ou a 

distância. 

O Momento III tem como objetivo a aplicação dos conteúdos 

trabalhados nos dois momentos anteriores, por meio da proposição de tarefas 

desafiadoras às equipes, que reflitam a aplicação desses conteúdos em uma 

situação real ou simulada. Frente à tarefa de aplicação, as equipes devem 

formular questões para buscar informações que permitam aprofundar, ainda mais, 

a aplicação, análise, síntese e avaliação na tomada de decisão. As buscas 

realizadas são analisadas pelas equipes no próximo encontro presencial ou à 

distância, construindo uma intervenção fundamentada.  

O TBL é utilizado nas disciplinas de Métodos de Estudo e Pesquisa e 

no Eixo de Integração Ensino-Serviço-Comunidade. 
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Problematização 

Método utilizado no Eixo de Integração Ensino-Serviço-Comunidade 

que pressupõe uma investigação direta da realidade, num esforço de construção 

de uma efetiva compreensão dessa mesma realidade. 

Da mesma forma que a APG, é a problematização é desenvolvida em 

etapas a partir do Arco de Maguerez (Figura 28). 

 

 

Ao completar o Arco de Maguerez, o estudante pode exercitar a 

dialética de ação-reflexão-ação, tendo sempre como ponto de partida a realidade 

social. Após o estudo de um problema, podem surgir novos desdobramentos, 

exigindo a interdisciplinaridade para sua solução, o desenvolvimento do 

pensamento crítico e a responsabilidade do estudante pela própria aprendizagem. 

 

No entanto, para as Faculdades Santo Agostinho está claro que o 

emprego de metodologias educacionais disruptivas e inovadoras dependem em 

primeiro lugar da participação de seu docente o qual necessita do apoio 

institucional para sua preparação. Neste contexto, foi instituído aqui o Curso de 

Pós-Graduação em Novas Metodologias e Práticas Docentes no Ensino Superior, 

um Programa Latu Sensu de Formação e Desenvolvimento Docente de, por meio 

do qual diversas aulas e oficinas com a temática Metodologias Ativas foram e 

estão sendo ofertadas, e ainda estão previstas outras vindouas dentro do prazo 

da especialização afim de que os professores do curso ipossam desenvolver e 

capacitar sua expertise nos métodos ativos mais consagrados na literatura de 

Educação Médica.  

Figura 28 - Arco de Maguerez (Problematização) 
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Algumas temáticas abordadas no curso em Metodologias Ativas de 

Ensino-Aprendizagem, estão  descritos no Quadro 3. 

 

Quadro 3 - Curso de Pós-Graduação em Novas Metodologias e Práticas Docentes 

no Ensino Superior 

Algumas Temáticas Propostas 

Concepções Pedagógicas e Teorias da Aprendizagem 

Andragogia e Heutagogia 

Metodologias Ativas de Ensino-aprendizagem: PBL (Problem Based Learning), 

Aprendizagem em Pequenos Grupos: o papel do professor, do secretário e do 

aluno 

Avaliação do estudante em um currículo baseado em Metodologias Ativas 

Simulação do APG (Aprendizado baseado em Pequenos Grupos 

 

Logicamente, a IES não deixa de valorizar os momentos de aulas 

práticas, realizadas em ambientes diversificados como: laboratórios de 

habilidades/simulação e morfofuncional, bibliotecas, comunidade (visitas 

domiciliares, escolas, creches, etc.), unidades básicas de saúde, ambulatórios, 

enfermarias e hospitais. Outros recursos pedagógicos são utilizados como debate 

de filmes, dramatizações e simulações em que o estudante torna-se paciente. 
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4. ATIVIDADES NO ÂMBITO CURSO DE MEDICINA 

4.1. Estágio Curricular Supervisionado 

As primeiras regulamentações sobre a duração do Internato Médico 

determinavam o “mínimo de dois semestres letivos” (Resoluções Nº 08/69 e Nº 

09/83, CNE). Na época, praticamente todas as escolas adotavam apenas dois 

semestres, com algumas exceções. Em 2001, a Associação Brasileira de 

Educação Médica, propôs ao MEC o tempo mínimo de três semestres. As atuais 

DCNs para o curso de medicina, Resolução Nº 3/2014, passaram a determinar, 

no Art. 24, que “a carga horária mínima do estágio curricular será de 35% da carga 

horária total do Curso de Graduação em Medicina”.  

O curso de Medicina ofertado pelas Faculdades Santo Agostinho 

oferece, na matriz curricular, o Estágio Curricular Obrigatório nos últimos quatro 

semestres (9º ao 12º período), sob a forma de estágio integrado, nas seguintes 

áreas: Estágio em Urgência e Emergências Médicas, Estágio em Atenção 

Primária em Saúde, Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar, no qual 

ocorrem rodízio nas áreas de Clínica Médica, Cirurgia, Ginecologia e Obstetrícia, 

Saúde Mental/Psiquiatria, Pediatria e Estágio em Saúde Coletiva. 

Da forma como estão organizados os quatro semestres de Estágio 

Curricular Obrigatório, o curso de Medicina das Faculdades Santo Agostinho 

pretende ampliar e consolidar os conhecimentos, habilidades e atitudes 

indispensáveis à qualificação do perfil do médico que pretende formar. 

 

Estruturação do Estágio Curricular Obrigatório 

O Estágio Curricular Obrigatório, ou Internato Médico, assume lugar de 

destaque no currículo do curso de graduação em Medicina. As atividades de 

estágio devem ser capazes de propiciar ao aluno a oportunidade de ampliar seus 

conhecimentos, de forma supervisionada, em situações de prática profissional 

específica. Assim, o estágio proporciona ao estudante a realimentação do 

processo de aprendizagem e sua vinculação ao mundo do trabalho.  

As atividades de Estágio Curricular Obrigatório se realizam na forma de 

rodízio, ordenado de acordo com a realidade local e coerente com o perfil do 

egresso. A carga horária total do Estágio Obrigatório é de 3100 horas práticas 



 
 

 
 

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE MEDICINA DA  
FACULDADE DE SAÚDE SANTO AGOSTINHO DE VITÓRIA DA CONQUISTA 

 
 

174 

(treinamento em serviço sob supervisão) e teóricas. Deste total, no mínimo 80% 

são de atividades práticas e até 20% de atividades teóricas (casos clínicos, grupos 

de discussão, seminário, sessões anatomoclínicas, sessões clínico radiológicas, 

temas de revisão e atualização). Ainda, em consonância com as Diretrizes, o 

Curso de Medicina da FASA de Vitória da conquista estruturou este estágio com 

3100 horas-relógio, 41,9% da carga horária total do curso, superando o 

percentual mínimo preconizado. Desta carga horária, 940 horas (30,3%) são 

destinadas aos Serviços de Urgência e Emergência e de Atenção Primária 

em Saúde (APS), com predominância de carga horária na APS (55,3%). 

 

Definições e Características dos Estágios Curriculares Obrigatórios 

1. Estágio em Urgências e Emergências Médicas 

Será realizado em Vitória da Conquista e região, no qual os alunos 

atuam na rede hospitalar da Secretaria Municipal de Saúde, SAMU e hospitais 

conveniados, sob a supervisão de docentes, com atendimento a urgências e 

emergências. As seguintes atividades diárias, em três turnos, são desenvolvidas 

durante um semestre letivo, sob supervisão médica: 

• plantão em SAMU e em unidade de terapia intensiva (UTI)/pronto-socorro; 

• atendimento clínico/cirúrgico em urgência e emergência. 

O estágio é subdividido em duas áreas, a saber: 

I) Estágio em Emergências Clínicas e em Emergências em Saúde Mental 

II) Estágio em Emergências Materno-infantis 

 

2. Estágio em Atenção Primária em Saúde (APS) 

É realizado em Vitória da Conquista e em municípios da região, em 

parceria com as Prefeituras Municipais, com atuação nas equipes de saúde da 

família, sob supervisão e orientação direta dos médicos de família, 

acompanhando-os em suas rotinas de trabalho na Rede de Atenção à Saúde. Os 

médicos das equipes da ESF passam a ser preceptores dos alunos do Estágio 

Curricular Obrigatório. Nesse estágio, além dos temas relativos à prática da 

Medicina de Família e Comunidade, o estudo da Saúde Coletiva e a aplicação dos 

princípios da referência/contra-referência, organização das redes de saúde e da 

Saúde Baseada em Evidências são sistematicamente trabalhados. As atividades 
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ocorrem durante 14 semanas, com até 40 horas semanais, totalizando 520 horas. 

Dentre as atividades desenvolvidas na Atenção Básica e em Serviço de Urgência 

e Emergência do SUS, predominam as dedicadas aos serviços de Atenção Básica 

sobre os de Urgência e Emergência (55,33% versus 44,7%), como preconizam as 

DCN 2014 e os dois estágios totalizam 30,3% dos estágios obrigatórios, muito 

superior ao preconizado pela referida Resolução. 

 

3. Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar 

É o estágio curricular no qual os alunos atuam na rede ambulatorial e 

em hospitais conveniados, públicos e privado, em atenção geral e especializada 

à saúde sob a orientação e supervisão de médicos, nas áreas de Ginecologia e 

Obstetrícia, Clínica Médica/Saúde Mental, Pediatria e Cirurgia, durante dois 

semestres. As seguintes atividades são desenvolvidas, sob supervisão médica: 

• acompanhamento (evolução) de pacientes internados;  

• atendimento a pacientes ambulatoriais; 

• plantão em unidade de terapia intensiva, sala de parto e pronto-socorro; 

• auxílio em cirurgias de médio porte;  

• atendimento clínico/cirúrgico em várias especialidades; 

• cirurgias ambulatoriais (pequenas cirurgias). 

É possibilitado ao aluno realizar parte do estágio fora da unidade 

federativa, nos termos da Resolução Nº 3, de 2014, do Conselho Nacional de 

Educação parágrafo 7º, Art. 24 que estabelece “... poderá autorizar no máximo 

25% (vinte e cinco por cento) da carga horária total estabelecida para o estágio 

fora da Unidade da Federação...” e do Regulamento do Estágio Curricular 

Obrigatório Médico do Curso das Faculdades Santo Agostinho, desde que 

aprovado pelo Colegiado do Curso, de conformidade com as normas internas 

estabelecidas pelo Curso de Medicina, ou percentual superior em caráter de 

excepcionalidade, mas jamais ultrapassando 50% (cinquenta por cento) da 

quantidade de estudantes do mesmo período. 

Algumas orientações precisam ser seguidas para a definição do local 

de estágio fora da unidade federativa, e para a efetiva implantação estar de acordo 

com a Resolução Nº 3 da Comissão Nacional de Educação, a Coordenação do 

Curso de Medicina e o Colegiado de Curso adotam os seguintes procedimentos 

para análise das solicitações dos internos: 
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1. A instituição escolhida pelo aluno deverá ser, preferencialmente, nos serviços 

do Sistema Único de Saúde ou em unidades que mantenham Programas de 

Residência Médica e/ou programas de qualidade equivalente em nível nacional (§ 

7º, Art.24 Resolução CNE Nº 3/2014). 

2. Para que seja procedida a devida análise do pedido, o interessado deverá 

providenciar: 

a) Documento assinado pelo Diretor Técnico da instituição, onde deverá constar 

a aceitação do aluno, o período, o programa a ser realizado e o nome do médico 

do corpo clínico designado ou autorizado para ser o supervisor direto e 

responsável pelo aluno. 

b) Documento assinado pelo médico supervisor, com a concordância da aceitação 

do aluno e do período de estágio e comprometendo-se a enviar diretamente, à 

Coordenação do Curso, de forma sigilosa e em tempo hábil, a avaliação do aluno, 

conforme procedimentos adotados pelo curso para este período de estágio.  

Além dos serviços de saúde atualmente conveniados, curso de 

Medicina das Faculdades Santo Agostinho poderá firmar outros convênios com o 

objetivo de fornecer novas oportunidades e aprimorar o aprendizado de seus 

alunos. 

Compete ao Colegiado do curso de Medicina selecionar os municípios 

e hospitais a serem conveniados, de acordo com critérios estritos que visem a 

manutenção dos aspectos acadêmicos e outros pertinentes ao bom andamento 

do estágio. 

Os estágios curriculares obrigatórios possuem supervisores e 

preceptores que possuem atribuições bem definidas. O Manual dos Estágios 

Curriculares Obrigatórios do curso de Medicina da das Faculdades Santo 

Agostinho, bem como os mecanismos e critérios de avaliação dos estudantes 

nessas atividades estão disponíveis para consulta. 

 

4.2. Atividades Complementares 

A partir das Diretrizes Curriculares dos Cursos de Graduação do 

Ministério da Educação, as Atividades Complementares passaram a figurar como 

importante componente dos Cursos Superiores de Graduação, tanto na 

organização de seus programas de formação, quanto na flexibilização curricular. 



 
 

 
 

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE MEDICINA DA  
FACULDADE DE SAÚDE SANTO AGOSTINHO DE VITÓRIA DA CONQUISTA 

 
 

177 

Conforme o artigo 25 das Diretrizes Curriculares do curso de graduação em 

Medicina (2014): 

“O projeto pedagógico do Curso de Graduação em Medicina deverá ser 

construído coletivamente, contemplando atividades complementares, e a 

IES deverá criar mecanismos de aproveitamento de conhecimentos, 

adquiridos pelo estudante, mediante estudos e práticas independentes, 

presenciais ou a distância, como monitorias, estágios, programas de 

iniciação científica, programas de extensão, estudos complementares e 

cursos realizados em áreas afins.” 

Portanto, as Atividades Complementares deverão aprofundar o nível de 

conhecimento do aluno para além dos limites naturais do Curso que, 

independentemente de sua própria estrutura pedagógica, não tem como esgotar 

todos os conhecimentos relacionados com a formação e o exercício profissional, 

e com base no princípio de que o aluno é o agente da aprendizagem, é estimulado 

a aprender a aprender e ter responsabilidade e compromisso com sua educação, 

sendo estas atividades um dos mecanismos que proporcionarão a participação do 

aluno na construção do saber com experiências inovadoras. O currículo pleno do 

curso atribui uma parcela de sua carga horária total para a realização de tais 

atividades, totalizando 210 horas. 

A possibilidade de frequentar cursos, seminários e outros eventos 

viabiliza ao aluno perceber a comunicação entre as diversas áreas do 

conhecimento em medicina. A proposta também permite ao discente a 

participação na formação do seu currículo, atendendo à necessidade de 

diversificação do conhecimento, no tempo disponível para a conclusão do curso. 

A carga horária das atividades complementares é distribuída em 

atividades direcionadas para o ensino, pesquisa e extensão de forma equilibrada 

e diversificada, garantindo os princípios norteadores da educação superior, 

obedecendo ao PPC e cumprindo os requisitos de comprovação (formas de 

aproveitamento) por meio de certificados e/ou declarações que são apresentados 

pelo aluno, mediante deferimento da Coordenação de Curso, órgão competente 

para a condução, organização e controle de tais atividades. 

A correspondência entre carga horária para cada uma das atividades 

foi objeto de discussão pelo NDE do curso de Medicina e encontra-se disponível 

no Anexo 9.1. 
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4.3. Trabalho de Conclusão de Curso 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é entendido como uma 

produção intelectual dos alunos e caracteriza-se como uma fase de consolidação 

dos fundamentos científicos, técnicos e culturais do profissional em formação e 

deve ser considerado como um exercício de formulação e sistematização de 

ideias e de aplicação dos métodos de investigação científica, sendo obrigatório 

para conclusão da graduação. 

Tendo em vista o amplo universo de ação do acadêmico em Medicina, 

é importante que este seja capacitado para a realização de um trabalho científico, 

integrando a prática investigativa às descobertas da ciência. 

Neste contexto, o TCC se destaca como um importante instrumento 

pedagógico de apoio metodológico à realização de um projeto que contribua na 

formação profissional do aluno. No âmbito acadêmico, as atividades do TCC como 

mediadoras das relações teórico-práticas, possibilitam que no próprio cotidiano 

dos alunos-professores se construa um novo saber. Os procedimentos e as 

técnicas que dão suporte ao desenvolvimento do processo de pesquisar se 

constituem meios para promover uma formação intelectual rigorosa, crítica e 

sintonizada com o tempo, além de estimular a busca ativa do conhecimento. 

Quanto ao projeto, este deve ter relevância científica, tecnológica ou 

educacional, e também deve proporcionar ao estudante de medicina a capacidade 

de ler e interpretar artigos, comparar métodos, trabalhar em equipe, estimulando 

o desenvolvimento do pensamento científico e da criatividade. 

O projeto do TCC é elaborado pelos graduandos, sendo permitida a 

realização de um trabalho experimental ou revisão bibliográfica, de acordo com 

as determinações do NDE e do Colegiado e da normatização específica do curso. 

A elaboração do projeto de pesquisa, sua execução e respectiva produção 

acadêmica serão orientadas por um professor, escolhido pelos graduandos com 

aprovação pelo Coordenador de TCC e pelo Coordenador de Curso. 

O TCC contará com um coordenador de Trabalho de Conclusão de 

Curso e com professores-orientadores. São atribuições da Coordenação do TCC: 

I - administrar o andamento do TCC; 
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II - agendar e presidir reuniões de avaliação com os coordenadores, orientadores 

e alunos; 

III - encaminhar os documentos às bancas examinadoras; e 

IV - oficializar a qualificação dos documentos emitidos pelas bancas 

examinadoras. 

A carga horária destinada à elaboração do TCC é de 33,3 horas, 

devendo ser integralizada até o término da 8º período. Os módulos de Métodos 

de Estudo e Pesquisa, com conteúdos de Metodologia Científica, Bioestatística e 

Medicina Baseada em Evidências, e alguns módulos de Integração Ensino-

Serviço-Comunidade, com conteúdos de Epidemiologia, contribuem 

adicionalmente, em termos de conteúdos e carga horária, para o trabalho de 

pesquisa desenvolvido no TCC. 

Os projetos de TCC envolvendo seres humanos direta ou indiretamente 

deverão ser submetidos à apreciação de um Comitê de Ética em Pesquisa, 

credenciado pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) em 

consonância com a resolução CNS Nº 466/12. A execução do projeto somente 

terá início após a respectiva aprovação. 

O TCC da FASA Vitória da Conquista possui Regulamento próprio 

devidamente aprovado e, além disso, Manuais para Elaboração de Artigos 

Originais e de Revisão de Literatura podem ser encontrados para auxílio dos 

discentes na Biblioteca. 

4.4. Extensão 

As Faculdades Santo Agostinho visa atender aos princípios de 

cidadania, equidade, justiça, respeito e dignidade, ética nas relações, 

responsabilidade institucional e social, e se orientará pelas diretrizes do Plano 

Nacional de Educação e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

agregando os objetivos estabelecidos no Plano Nacional de Extensão (SESu-

MEC). 

As atividades de extensão são desenvolvidas nas formas de 

programas, cursos, projetos, of icinas, atividades ou serviços, visando à 

integração das Faculdades Santo Agostinho com as comunidades local e regional.  
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4.5. Pesquisa 

As Faculdades Santo Agostinho, por meio do Núcleo de Pesquisa Pós-

graduação, Extensão, Inovação e Internacionalização (NUPPEXII) incentiva e 

promove a participação de docentes e discentes do Curso de Medicina, em 

atividades vinculadas à Pesquisa.  

Neste âmbito, o Núcleo busca organizar as ações para que o pilar da 

Pesquisa nesta Instância Acadêmica tenha o seu setor de Gerenciamento de 

Pesquisa, garantindo que todos os projetos de pesquisa deste curso, seja 

desenvolvidos com êxito e organização, lançando a Faculdade no cenário da 

Pesquisa Regional e Nacional, contribuindo para o crescimento e 

desenvolvimento profissional do nosso corpo docente, incrementando a formação 

acadêmica dos nossos discentes e no âmbito da extensão cumprindo o seu papel 

social. 

Ademais, as Faculdades Santo Agostinho, incentiva,  através de seu 

núcleo a participação de seus alunos em eventos de pesquisa de outras 

instituições de ensino superior, mediante ações como: auxílio financeiro e menção 

honrosa aos aprovados em congressos de grande relevância técnica, oferta de 

oficinas e palestras para elaboração de resumos e artigos científicos, auxílio 

financeiro para custeio de passagens, inscrição em eventos e impressão de 

painéis científicos e entrega de camisetas institucionais. Esses incentivos são 

concedidos a todos os alunos e pesquisadores que têm trabalhos aprovados pelas 

instituições organizadoras e que pleiteiam algum tipo de auxílio perante a 

Instituição. 

4.6. Monitoria 

As Faculdades Santo Agostinho tem como interesse primordial gerar 

recursos humanos de qualidades social, pessoal, intelectual e tecnológica para 

atuarem nas funções inerentes às suas formações profissionais. Para tanto, além 

da busca da excelência em suas atividades didáticas e laboratoriais, mantém junto 

à comunidade acadêmica o Programa Institucional de Monitoria. A monitoria é 

uma atividade complementar à formação do aluno, faz parte do Programa de 

Apoio ao Aluno, é ligada ao NAPED sob supervisão da Coordenação Acadêmica. 
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As monitorias são modalidades de ensino-aprendizagem, dentro das 

necessidades de formação acadêmica, destinadas aos alunos regularmente 

matriculados. Tal modalidade, podendo ser remunerada ou voluntária, é praticada 

na colaboração entre monitor, alunos e professor, tendo sua organização no 

Curso de Medicina em horário extracurricular.  

As atividades de Monitoria obedecem a um plano de trabalho elaborado 

pelo professor responsável pela disciplina em que a monitoria está vinculada, sob 

a orientação da Coordenação de Cursos. 

 

4.7. Ligas Acadêmicas 

As Ligas Acadêmicas são entidades sem fins lucrativos criadas e 

organizadas por acadêmicos e professores que apresentam interesses em 

comum, sendo sustentadas pelas ações de ensino, pesquisa e extensão. 

Constituir-se-ão por atividades extraclasse mediadas pelos alunos sob supervisão 

de um professor coordenador e terão ações voltadas para a promoção à saúde, 

educação e tecnologia, contribuindo para o desenvolvimento científico e 

acadêmico do estudante, bem como para o desenvolvimento de projetos de 

extensão junto à comunidade. 

A criação de uma Liga Acadêmica está condicionada à aprovação pelo 

Colegiado de Curso, a fim de garantir que os objetivos e finalidades das Ligas 

Acadêmicas criadas no âmbito das Faculdades Santo Agostinho estejam em 

consonância com o Projeto Pedagógico do Curso, evitando: 

- a antecipação de conteúdos curriculares; 

- o aprofundamento descontextualizado em relação ao currículo; 

- a especialização precoce em áreas do conhecimento médico; 

- atividades em áreas nas quais alunos não possuam experiência ou sustentação 

técnica suficiente para atuarem, ou seja, atividades incompatíveis com a fase do 

curso; 

- atuação fragmentada e puramente teórica. 

As Ligas Acadêmicas devem ser organizadas de forma estrutural, 

constituídas de uma diretoria administrativa e por membros efetivos. A diretoria é 

composta pelo professor coordenador e alunos (presidente, vice-presidente e 

eventuais diretores) que se fizerem necessários para o correto e bom 



 
 

 
 

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE MEDICINA DA  
FACULDADE DE SAÚDE SANTO AGOSTINHO DE VITÓRIA DA CONQUISTA 

 
 

182 

funcionamento do grupo. Todos os integrantes das Ligas são submetidos a 

normas ditadas pelo Regulamento Geral das Ligas Acadêmicas das Faculdades 

Santo Agostinho o qual encontra-se devidamente aprovado e instituído.  

 

4.8. Integração do curso com o sistema local e regional de saúde/SUS 

O curso de Medicina das Faculdades Santo Agostinho presta 

contribuições fundamentais para o desenvolvimento sustentável da saúde em seu 

cenário de inserção, supre as carências de saúde no contexto locorregional, 

resgata a arte de cuidar e promove a atração, fixação e formação contínua de 

profissionais de saúde na região. 

O curso de Medicina das Faculdades Santo Agostinho firmou convênio 

com a rede pertencente à Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal 

de Vitória da Conquista, inserindo seus alunos longitudinalmente, do 1º ao 8º 

período do curso, na Atenção Básica do município para a execução do eixo 

estruturante de Integração Ensino-Serviço-Comunidade. Posteriormente, a partir 

do 9º período do curso, os alunos retornam às equipes da Estratégia Saúde da 

Família para o Estágio Curricular em Atenção Primária em Saúde, em regime de 

tempo integral ( até 40 horas semanais).  

Além da Atenção Primária, o curso de Medicina da Faculdade de Saúde 

Santo Agostinho de Vitória da Conquista estabeleceu parceria para que os 

módulos de Clínica Integrada I-III e Cirurgia Ambulatorial, referentes a 

atendimentos em nível secundário voltados para a óptica generalista, sejam 

executados nos ambulatórios da instituição e rede municipal.  

O Ambulatório Escola do curso de Medicina da FASA Vitória da 

Conquista, dispõe de 11 consultórios médicos gerais e especializados 

(cardiologia, ortopedia, dermatologia, mastologia, anestesiologia).  

 

4.9. Atividades Práticas de Ensino 

São características da proposta curricular do curso de Medicina da das 

Faculdades Santo Agostinho: 

• contextualização do conteúdo e relevância social - com vistas a atender às 

necessidades e condições locais e regionais, considerando as expectativas dos 
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diferentes segmentos sociais, no que se refere às questões de gestão 

administrativa e à atuação dos profissionais da área; 

• atualidade - marcada pela incorporação de novos conhecimentos produzidos e 

pela releitura sistemática dos dados disponíveis relativos a padrões locais, 

regionais, nacionais e internacionais, do avanço científico-tecnológico e da 

universalidade do conhecimento; 

• previsão de desenvolvimento intelectual autônomo dos estudantes, permitindo-

lhes lidar com mudanças e diversidades tecnológicas, econômicas e culturais, e a 

busca, avaliação e seleção crítica de novas informações em fontes diversificadas; 

• conteúdos estruturantes e integradores dos diferentes campos de conhecimento 

- com maiores possibilidades de integração horizontal entre as diferentes áreas 

de estudos e integração vertical, passíveis de organizar a aprendizagem do aluno 

em níveis crescentes de complexidade; e 

• diversificação do conhecimento. 

O profissional a ser formado pelo curso de Medicina da das Faculdades 

Santo Agostinho é orientado para o estudo constante, tendo como objetivo a 

excelência de sua atuação e a preocupação em contribuir para a produção de 

conhecimentos que favoreçam as leituras e as mudanças da realidade.  

A prática profissional é desenvolvida de forma articulada, em especial 

com os módulos voltados para o ensino/aprendizagem de conhecimentos básico-

clínicos, mas também por meio de atividades para atuações específicas ao longo 

de todo o curso.  

São propostas situações didáticas para que os profissionais em 

formação coloquem em uso os conhecimentos que aprenderam, ao mesmo tempo 

em que mobilizam outros em diferentes tempos e espaços curriculares, nos 

módulos, atividades vivenciadas em cenários da realidade profissional, por meio 

das tecnologias de informação como computador e vídeo, por meio de narrativas 

orais e escritas de profissionais da área, em situações simuladas ou em estudo 

de casos.  

O currículo do curso de Medicina das Faculdades Santo Agostinho 

prevê, do 1º ao 8º período, a maioria de sua carga horária em atividades práticas, 

alcançando mais de 80% da CH a partir do 9º período (estágios curriculares 

obrigatórios). As atividades práticas de ensino estão presentes desde o início do 

curso, nos módulos do eixo de Integração Ensino-Serviço-Comunidade, quando 
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os alunos são inseridos oportunamente no cenário da atenção básica e das redes 

de saúde. 

No segundo ano, o estudante tem a oportunidade de vivenciar práticas 

de Semiologia Médica, componente do eixo estruturante de Habilidades e Atitudes 

Médicas, em crianças, adolescentes, adultos e idosos, em ambiente hospitalar, 

ambulatorial e laboratório de simulação. 

Posteriormente, o atendimento nas áreas de Clínica Médica, Cirurgia, 

Pediatria, Ginecologia/Obstetrícia e Saúde Mental, dentre outras especialidades 

médicas relevantes para a formação generalista, é contemplado do 6º ao 9º 

período do curso, sendo este último destinado ao estágio curricular obrigatório em 

Urgência e Emergência. Os níveis primário e secundário de atendimento são 

priorizados do 1º ao 8º período do curso. A partir do 9º período, parte substancial 

da carga horária do curso passa a ser direcionada ao nível terciário, mas sem 

preterir os níveis primário e secundário de atenção. 

Os estágios são espaços-tempos curriculares/extracurriculares a 

serem desenvolvidos com o propósito de constituírem meios eficazes para a 

consecução de habilidades práticas e constarão de atividades visando a 

qualificação profissional, exercidas em situação real de trabalho, utilizando 

laboratórios da Instituição ou de outras organizações de saúde e hospitais. 

O Estágio Supervisionado e os estágios extracurriculares contemplam, 

simultaneamente: 

• a avaliação do aluno em relação aos conhecimentos adquiridos nas atividades 

educacionais 

• a capacitação para o futuro exercício da profissão; 

• a materialização da pesquisa; 

• as práticas de extensão por meio de um serviço de atendimento à população, 

fazendo com que a Instituição cumpra com sua função social;  

• o respeito aos critérios legais de excelência acadêmica. 

As atividades práticas de ensino, a carga horária e os cenários de 

aprendizagem do curso de Medicina das Faculdades Santo Agostinho estão 

representados a seguir. 

Módulos Atividades Práticas de Ensino Cenários 
CH  

(horas-aula) 

Sistemas 
Orgânicos 
Integrados 

Práticas Laboratoriais, APG 
Laboratório 

Morfofuncional 
Integrado, 

1360 
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Ambiente Virtual 
(TICs), 

Sala para 
metodologias ativas 

(APG) 

Integração 
Ensino-Serviço-

Comunidade 

Práticas no território/na UBS 
(indivíduo/família/comunidade) 

Centro de Saúde 
da Comunidade 
(UBS), território 

380 

Habilidades e 
Atitudes 
Médicas 

Práticas com simuladores e atores no laboratório 
de habilidades e simulação, 

práticas nos hospitais e nas UBS 

Laboratório de 
Habilidades e 

Simulação, 
Hospitais 

conveniados, 
Centro de Saúde 
da Comunidade 

(UBS) 

420 

Métodos de 
Estudo e 
Pesquisa 

Práticas no laboratório de informática 

Laboratório de 
Informática, Sala 

para metodologias 
ativas 

80 

Clínica 
Integrada, 

Clínica 
Cirúrgica, 
Estágios 

Curriculares 
Obrigatórios 

Práticas com simuladores e atores no laboratório 
de habilidades e simulação, 

práticas nos hospitais, nos ambulatórios e nas 
UBS 

Laboratórios 
Hospitais 

conveniados, 
Ambulatório 

Próprio, Centro de 
Saúde da 

Comunidade (UBS) 

4180 

CH TOTAL 6420 

 

Em complementaridade à proposta de integração teórico-prática, 

associa-se o pressuposto de que os conteúdos da formação, em todas as fases, 

privilegiam aspectos de natureza conceitual, atitudinal e procedimental. 

Os conteúdos de natureza conceitual envolvem a abordagem de 

conceitos, fatos e princípios e refere-se à construção ativa das capacidades 

intelectuais para operar com símbolos, signos, ideias, imagens que permitem 

representar a realidade. O aluno deve adquirir informações e vivenciar situações 

com os referidos conceitos e construir generalizações cada vez mais abrangentes, 

possibilitando-lhe o “aprender a aprender”. 

Os conteúdos de natureza procedimental, expressam o “aprender a 

conhecer” para “aprender a fazer”, envolvendo a competência de tomar decisões 

e realizar uma série de ações, de forma ordenada para atingir uma determinada 

meta.  

Os conteúdos de natureza atitudinal são aqueles que incluem normas, 

valores e atitudes que permeiam todo o conhecimento profissional. No curso de 

Medicina das Faculdades Santo Agostinho é enfatizado o caráter humanístico da 

profissão e seu exercício com humanismo e ética, a partir da valorização 
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transversal desses temas ao longo do curso. Nele, são abordados os preceitos 

indispensáveis para a boa prática profissional, bem como trazidos exemplos 

derivados da experiência e de relatos dos conselhos e entidades de classe, para 

análise das condições das ocorrências de denúncias por infração ética ou de 

premiações por atitudes éticas e humanitárias. 

O Exame Clínico Objetivo Estruturado (OSCE – Objective Structured 

Clinical Examination) é utilizado, ao mesmo tempo, como atividade prática de 

ensino e como avaliação de habilidades nos módulos do Eixo de Habilidades e 

Atitudes Médicas, com o objetivo de contemplar os domínios cognitivo, afetivo e 

psicomotor. O emprego de um paciente/ator promove o ensino e treinamento no 

campo das habilidades clínicas por permitir condições próximas às ideais. O curso 

de Medicina da Faculdades Santo Agostinho dispõe de infraestrutura física para 

a construção de estações e de atores para a aplicação do OSCE em seu 

Laboratório de Habilidades e Simulação. Realizam-se dois OSCEs em cada 

módulo do Eixo Estruturante de Habilidades e Atitudes Médicas.  

4.10. Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC’s) no processo ensino-

aprendizagem 

O curso de Medicina das Faculdades Santo Agostinho, em atendimento 

às suas exigências e com o objetivo de formar um profissional de qualidade, 

investe sistematicamente em Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs). 

Considerada um dos pilares nos processos de ensino e aprendizagem, mobiliza 

compreensões, saberes e habilidades específicas de diversos campos do 

conhecimento. Norteada em teorias de aprendizagem significativa, trabalha os 

conhecimentos de maneira relacionada aos aspectos pedagógicos e de conteúdo. 

O nível de integração utilizado nas TICs pelas Faculdades Santo 

Agostinho pode ser aplicado tanto em tecnologias consideradas analógicas 

quanto às digitais, onde a integração referida está no uso das tecnologias para o 

desenvolvimento conceitual, procedimental e resolução de problemas.  As ações 

são estruturadas na tríplice integração proposta por Punya Mishra e Mathew 

Koehler (2006), definindo o “TPACK” (Technological Pedagogical Content 

Knowledge), que integra tecnologia, conteúdo e aspectos pedagógicos, 

destinados a preparar estudantes para pensar e aprender com as tecnologias 

digitais.  
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Consideramos como áreas primárias o Conhecimento Pedagógico, o 

Conhecimento do Conteúdo e o Conhecimento Tecnológico, que se encontram 

(relacionam), criando novas frentes de conhecimento: o Conhecimento 

Pedagógico-Tecnológico (capacidade de ensinar determinado conteúdo 

curricular), o Conhecimento de Conteúdo Tecnológico (seleção de determinados 

recursos tecnológicos para ensinar um conteúdo) e o Conhecimento Pedagógico 

do Conteúdo (compreender como ensino e aprendizagem mudam sob 

determinadas tecnologias – união dos conhecimentos da área com a teoria da 

aprendizagem e metodologias pedagógicas que visem o entendimento do 

conteúdo lecionado). Do ponto de intersecção dos três corpos de conhecimento 

supracitados é o que se pode denominar Conhecimento Pedagógico do Conteúdo 

Tecnológico (TPACK). Desta maneira, a definição da melhor estratégia em TICs 

pelas Faculdades Santo Agostinho abrange a seleção do recurso tecnológico que 

melhor explicará o conteúdo, levando em conta a metodologia a ser utilizada, a 

faixa etária dos estudantes e o contexto educacional no qual está inserido.  

Vinculando processos de avaliação diagnóstica, formativa e somativa, 

a Faculdades Santo Agostinho busca continuamente garantir a eficiência e 

eficácia do sistema de avaliação tendo, como resultado final, a excelência do 

processo ensino-aprendizagem. Como recursos disponíveis, a IES possui um 

portal com informações institucionais, intranet, notícias, links, suporte, 

disponibilização de documentos, resoluções, dentre outras.  

A ferramenta tecnológica institucional de suporte e integração a este 

processo é o Padlet, que permite disponibilizar quadros virtuais dinâmicos e 

interativos para registro, partilha e guarda dos processos de ensino e 

aprendizagem das TICs, configurada para funcionar como uma ferramenta de 

inteligência coletiva. Disponibilizada através de plataformas convencionais e 

aplicativos móveis, é customizada e ofertada a cada um dos atores do processo 

de ensino e aprendizagem (alunos, tutores, professores, preceptores), 

sincronizada com os grupos de interesses e atividades pertinentes. Versátil, pode 

ser modelada (e remodelada) instantaneamente, criando estratégias únicas de 

ensino-aprendizagem com diversos conteúdos e atividades, organizando a equipe 

em grupos, fóruns de discussão e uma ampla diversidade de atividades 

educacionais, permitindo feedback personalizado a cada aluno (incluindo a 

ferramenta portfólio on-line) valorizando as diferenças individuais.  
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Cada semestre é planejado, envolvendo a disponibilização de conteúdos e 

atividades interativas no ambiente virtual de aprendizagem, relativas aos 

principais eixos e temas transversais do curso, com vistas à diversificação, 

aprofundamento e fixação dos conteúdos trabalhados nas atividades presenciais. 

A constituição desse campo é tarefa complexa, pois exige o reconhecimento da 

mídia como outro lugar do saber, que condiciona e influencia, juntamente com a 

IES e outras agências de socialização, o processo de formação de todos os 

atores, incluindo os alunos. 

A ferramenta de inteligência coletiva (Padlet) permite integrar diversas 

modalidades de ofertas de processos de ensino e aprendizagem, estruturados em 

diversos produto de multimeios, como vídeos, podcasts, imagens, textos, casos 

clínicos complexos, ferramentas de quiz on-line, etc. Permite também que o aluno, 

ao ser protagonista desta iniciativa, também possa publicar, comentar, avaliar as 

iniciativas a qualquer momento, caracterizando ações verdadeiramente 

comunicativas. Na comunicação não há sujeitos passivos. Os sujeitos co-

intencionados ao objeto de seu pensar se comunicam seu conteúdo. 

Como perspectivas futuras breves, a utilização sistemática de Testes 

Adaptativos Computadorizados (CAT) baseados na Teoria de Resposta ao Item 

(TRI) pelas Faculdades Santo Agostinho permitirá conhecer as múltiplas 

habilidades do graduando em medicina em testes educacionais. As lacunas 

encontradas, por sua vez, poderão ser compreendidas de maneira instantânea e 

grande parte das soluções prontamente encaminhadas através das TIC´s, de 

maneira individualizada. 

As Faculdades Santo Agostinho contam com uma infraestrutura de 

rede de ponta, que garante maior velocidade e disponibilidade no 

compartilhamento e transmissão de dados. Desta forma, visando a manutenção e 

segurança destes equipamentos, conta com um sistema de gerenciamento e 

redundância de Nobreaks. 

Toda a Instituição, sede e anexos, possuem cobertura de sinal Wi-fi de 

alta velocidade para os alunos e professores aos quais são controlados por 

usuário e senha, para pesquisas e fins didáticos.  

Os professores também têm total acesso a diversas tecnologias; as 

TICs utilizadas para auxílio ao professor em sala de aula são representadas por 
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Data Show, Computador, Notebook, Sala de Metodologia-Ativa (Sala Invertida), 

Laboratório de Informática, Mesa de Som, Microfones e Caixas de Som. 

A IES conta com o Sistema de simulação realística da Laerdal Medical, 

com três simuladores realísticos sendo um adulto, uma criança e um bebê. Todos 

de corpo inteiro e com tecnologia wireless. O sistema oferece funcionalidade 

clínica abrangente para ensinar as habilidades centrais de supervisão de vias 

aéreas, respiratória, cardíaca e circulatória, e estão instalados no laboratório de 

simulações. 

Todos os conceitos mais relevantes que compreendem nossa 

sociedade passam de uma forma ou de outra, pela comunicação. Inclusive o 

próprio conceito de sociedade. Foi por causa da necessidade de mostrar ao 

próximo suas ideias e seu planejamento que a palavra foi criada. 

A comunicação, tanto externa quanto interna, está a serviço das 

normas, da viabilização dos objetivos e das metas estabelecidas pela Instituição, 

pois tem o papel de compartilhar uma visão convincente, integrar e promover o 

alinhamento da informação e criar um clima adequado na organização. Possui 

também o importante papel de transmitir determinado conteúdo para aqueles que 

não convivem no ambiente interno da instituição.  

Neste sentido, em seu processo de comunicação com a sociedade, a 

as Faculdades Santo Agostinho dispõe de diversos canais de comunicação que, 

além de informar, objetivam manter uma imagem positiva perante os quais se 

relaciona. Além do telefone e e-mail, no site Institucional a sociedade pode 

interagir por meio do link Fale Conosco e Ouvidoria. Esta última é disponibilizada 

também internamente por meio de canais físicos de comunicação espalhados pelo 

campus, bem como quadros de avisos fixos e móveis. 
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5. APOIO AO DISCENTE DO CURSO DE MEDICINA 

A Faculdade de Saúde Santo Agostinho de Vitória da Conquista 

promove a atenção integral ao aluno. Nesse sentido, proporciona ao corpo 

discente o atendimento de apoio, ou suplementar, às atividades de sala de aula. 

Oferece ainda atendimento individual ao aluno, buscando identificar os obstáculos 

estruturais e funcionais ao pleno desenvolvimento do processo educacional. 

A coordenação de curso organiza o horário de permanência dos 

docentes com a finalidade de realizar a orientação acadêmica e a iniciação 

científica, no sentido de apoiar o aluno em sua trajetória acadêmica. Aos docentes 

cabe, ainda, acompanhar o desempenho de seus alunos, promovendo assim as 

condições para a interação do aluno com a instituição e com a comunidade 

acadêmica, estimulando o acesso permanente ao conhecimento e à apropriação 

de competências necessárias para o seu desempenho profissional. 

O atendimento ao discente na instituição acontece por meio do serviço 

de ouvidoria, do apoio psicopedagógico, atendimento extraclasse feito pelo 

coordenador de curso e por meio dos programas de monitorias/nivelamento, 

atividades plenamente implementadas na instituição.  

Os alunos do curso de graduação em Medicina têm acesso às políticas 

e aos procedimentos de atendimento aos discentes da FASA detalhados abaixo, 

que abrangem formas de acesso, matrícula e transferência; programas de apoio 

financeiro e pedagógico; estímulo à permanência; incentivo à prática de esportes 

e acompanhamento de egressos. 

5.1. Programa de Apoio Financeiro 

Em relação aos programas de apoio financeiro, a FASA, conforme 

objetivos e metas institucionais definidas em seu Plano de Desenvolvimento 

Institucional, destina parcela de seus recursos orçamentários para programas de 

bolsas e apoio financeiro a alunos, além de aderir e proporcionar a estrutura 

adequada de incentivo e apoio à participação dos alunos em programas oficiais 

de financiamento estudantil, tais como: 
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5.1.1 Apoio a Eventos Acadêmicos 

Destina-se a apoiar eventos acadêmicos já institucionalizados que 

tenham como corresponsável o segmento discente, desde que aprovados na 

forma do regimento. Tais eventos dizem respeito a Congressos, Simpósios, 

Jornadas, Semanas, Ciclos de Palestras, Reuniões com entidades estudantis. 

 

5.1.2 Bolsas e Auxílios 

 

 Desconto para alunos com parentes matriculados no Instituto (5% de 

desconto para parentes de 1º grau regulamente matriculados na 

Instituição). 

 Concessão de Bolsas de Estudo para Acadêmicos que tenham carência 

comprovada e obtiveram êxito no concurso de ingresso na FASA, conforme 

divulgado no Edital do processo Seletivo. 

 Bolsas de Estudo concedidas em parceria com o Sindicato dos Auxiliares 

da Administração Escolar de até 100% de descontos nas mensalidades, 

para funcionários e seus dependentes. 

 Bolsas de Estudo concedidas em parceria com o Sindicato dos Professores 

do Estado de Minas Gerais de até 40% de descontos nas mensalidades, 

para funcionários e seus dependentes. 

 Programa de Financiamento Próprio. 

 Fundo de Financiamento Estudantil, programa de financiamento do 

governo. 

 Programa Universidade para Todos. 

 Desconto por Convênios com empresas. 

 Bolsa por Obtenção de Novo Título. 

 Desconto por Captação. 

 

5.2. Estímulo à Permanência do Aluno 

  Entre as formas de estímulo à permanência adotadas pela FASA 

incluem-se: monitoria, programa de nivelamento e apoio psicopedagógico 
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5.2.1. Programa de Monitoria 

 

A Monitoria possibilita a experiência da vida acadêmica, promovendo a 

integração de acadêmicos e a participação em diversas funções da organização 

e desenvolvimento das disciplinas do curso. Dessa forma, o programa busca 

privilegiar aquelas disciplinas que apresentam maior demanda de assistência 

complementar por parte do corpo acadêmico, entendidas como aquelas nas quais 

os acadêmicos usualmente apresentam maiores dificuldades. 

Com o objetivo de auxiliar na formação do discente, possibilitar a 

experiência da vida acadêmica e promover a integração de acadêmicos e a 

participação em diversas funções da organização e desenvolvimento das 

disciplinas do curso, a FASA desenvolve o Programa de Monitoria, que funciona 

de acordo com regulamento próprio. 

5.2.2. Programa de Nivelamento Acadêmico – PNA 

A FASA com o intuito de promover e estimular o aprimoramento do 

desempenho acadêmico de seus discentes desenvolve o Programa de 

Nivelamento para acadêmicos de graduação, conforme descrito em documento 

próprio. 

 

5.2.3 Coordenação Pedagógica / Núcleo de Apoio Pedagógico, Psicológico 

e de Acessibilidade Santo Agostinho (NAPPSA) 

 

Ao fazer um curso de Graduação, o estudante é desafiado pelo nível de 

exigência, pela duração do curso, entre outros fatores, e acaba por se defrontar 

com situações novas e desafiantes que por vezes o deixa tensionado desde o 

início. Este necessita de orientação para que elabore seus conflitos, estabeleça 

novas relações internas e externas que possam contribuir para o seu 

desenvolvimento pessoal e profissional.  

Diante disso e da necessidade de uma atitude de apoio e orientação à 

comunidade acadêmica, a FASA possuem desde o ano de 2004 o serviço de 

apoio psicopedagógico e profissional aos estudantes, por meio do Núcleo de 

Apoio Psicopedagógico e Social - NAPS. A partir de 2016 fez-se uma 

reestruturação no NAPS, tornando-se então Núcleo de Apoio Pedagógico, 
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Psicológico e de Acessibilidade (NAPPSA). Cada Profissional do NAPPSA é 

responsável por promover o sucesso do ensino e aprendizagem nas Faculdades 

Santo Agostinho por meio dos setores: Orientação Pedagógica/Mentoria, 

Psicologia, Supervisão Pedagógica, Comissão de Provas e Atendimento 

Educacional Especializado – AEE. 

O NAPPSA é um Núcleo da FASA, que desenvolve atividades de ensino a 

partir de uma abordagem interdisciplinar, com ênfase na aprendizagem.  

 

 

Eixos  

 

Aluno 

 Orientação para Estudos 

 Atendimento Psicopedagógico 

 Necessidades Educacionais Especiais – Atendimento Educacional 

Especializado (Aee) 

 Orientação Profissional 

 

 

Professor 

 

 Gestão da Sala de Aula Universitária 

 Elaboração de Provas 

 Fóruns de Graduação 

 Formação Continuada 

 Avaliação Externa (Indicadores Externos) 

 Avaliação Interna (Indicadores Internos) 

 

Objetivos 

 

 Apoiar, orientar, acompanhar e monitorar a comunidade acadêmica por 

meio de uma abordagem interdisciplinar de promoção, potencialização, 

qualificação e ressignificação dos processos de ensino e aprendizagem; 

 Apoiar, junto à coordenação de curso, o docente e o discente no que tange 

ao processo de ensino e aprendizagem, tendo como foco o ENADE e 

demais processos avaliativos propostos pelo MEC e processos seletivos da 

sociedade; 
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 Orientar o corpo docente da Instituição em busca da melhoria da qualidade 

de elaboração das provas, a partir das diretrizes do INEP à prática de 

elaboração de questões objetivas e discursivas; 

 Elaborar, implantar e implementar programas e projetos que contemplem a 

política de Inclusão de Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais 

na Instituição, tanto para acadêmicos, quanto para colaboradores; 

 Realizar o Atendimento Educacional Especializado – AEE para 

acadêmicos; 

 Observar a acessibilidade na infraestrutura para orientações com relação à 

adequação arquitetônica como: rampa, barra de apoio, corrimão, piso e 

sinalização tátil, alargamento de portas e vias e estacionamento reservado. 

 

Áreas de atendimento do NAPPSA/FASA 

 

Pedagogia 

 

Essa área tem como objetivo apoiar, junto à coordenação de curso, o 

docente e o discente no que tange ao processo de ensino e aprendizagem. 

Abrange aspectos referentes à organização do estudante em seu curso; o 

acompanhamento e orientação para o desenvolvimento de trabalhos e 

planejamentos acadêmicos, e a estimulação à participação dos estudantes nas 

atividades de ensino, pesquisa e extensão. Contempla a orientação profissional 

que propõe formas para que o acadêmico se conheça, percebendo suas 

identificações e singularidades, analisando suas determinações para melhor 

organizar seus projetos de vida. É um processo e, nesse, emergem conflitos, 

estereótipos e preconceitos a serem trabalhados e superados. Nesse contexto, 

procura-se situar o acadêmico no mundo da profissão, do trabalho, buscando 

minimizar dúvidas e inquietações relacionadas ao profissional. 

 

Psicologia/Psicopedagogia 

 

Busca promover um espaço de acolhimento e escuta, auxiliando na 

identificação e superação de questões psicológicas que podem afetar a 

aprendizagem e a adaptação à academia. Para tanto, é oferecido atendimento 
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individual à comunidade acadêmica (estudantes, professores e funcionários), bem 

como atividades grupais de caráter informativo e preventivo. Abrange ainda 

aspectos referentes à autoestima, cognição, personalidade e relações 

interpessoais, pois muitas das dificuldades estudantis advêm de alguns desses 

fatores ou de sua associação, interferindo diretamente no desempenho 

acadêmico do estudante. Através da caracterização da questão interveniente no 

cotidiano discente, procura-se orientar o estudante quanto a sua forma de estudar, 

seu local de estudo, as estratégias de que poderá utilizar-se para aprender, 

possibilitando-lhe a compreensão de seu próprio estilo de aprendizagem, 

tornando agente de seu próprio conhecimento. 

 

Comissão de provas 

 

Abrange orientações para o corpo docente da Instituição em busca da 

melhoria da qualidade de elaboração das provas, a partir das diretrizes do INEP 

à prática de elaboração de questões objetivas e discursivas.    

 

Atendimento Educacional Especializado – AEE 

 

O Atendimento Educacional Especializado (AEE) é "[...] o conjunto de 

atividades, recursos de acessibilidade e pedagógicos organizados 

institucionalmente" (BRASIL, 2008, p. 27). É um serviço que se caracteriza por 

proporcionar metodologias que favorecem a superação das dificuldades de 

aprendizagem a fim de possibilitar o desenvolvimento das potencialidades 

cognitivas dos acadêmicos atendidos. O público-alvo do AEE consiste em 

acadêmicos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento (transtorno 

do espectro do autismo) e altas habilidades/superdotação. 

 

5.3. Ouvidoria 

Setor onde o cliente interno ou externo pode manifestar suas reclamações, 

solicitações, elogios, críticas, consultas e sugestões em relação aos serviços da 

FASA e suas mantidas. 
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O setor da Ouvidoria tem como principais responsabilidades: 

 

 Atender às solicitações dos clientes, permitindo implantar ações 

corretivas e preventivas necessárias para a melhoria na qualidade dos 

serviços oferecidos pela FASA; 

 Manter o registro das reclamações, solicitações, elogios, críticas, 

consultas e sugestões realizadas pelos clientes; 

 Identificar o setor demandado e repassar a demanda do cliente; 

 Encaminhar retorno/resposta para o cliente no prazo máximo de 48 

(quarenta e oito) horas; 

 Assegurar o sigilo dos dados do cliente, quando solicitado; 

 Repassar para a Diretoria uma cópia da demanda realizada pelo 

cliente, quando a demanda em questão apresentar um conteúdo 

negativo, e que poderá comprometer a relação entre as partes 

envolvidas; 

 Realizar o levantamento anual das demandas solicitadas, buscando 

elaborar planilha comparativa para aferir a quantidade das demandas, 

bem como identificar as demandas mais realizadas pelos clientes. 

 

5.4. Incentivo Participação/Realização de Eventos e Produção  

A FASA em consonância com sua missão e considerando as diretrizes 

nacionais para as IES, propõe-se a discutir uma política de extensão universitária, 

articulada com o ensino e a iniciação científica, para concretizar a inclusão social, 

a formação cidadã e humanista, na perspectiva de desenvolvimento integral do 

ser humano. 

A extensão buscará desenvolver atividades de natureza desportiva, 

artística e cultural, por meio de eventos com significação regional. Promoverá, 

ainda, ações comunitárias, em parceria com diversos atores sociais, efetivando 

uma troca sistemática de saberes, numa comunicação efetiva entre a instituição 

e o meio, desenvolvendo assim ou desta forma, a ciência, a cultura e o saber. 

Para concretização da proposta, a FASA propõe: implementar a 

Extensão como fator de inserção da FASA na sociedade e como forma de 
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sensibilizar o acadêmico para os problemas vividos pelas comunidades do seu 

entorno, tornando-o um cidadão capaz de contribuir para a melhoria e o 

desenvolvimento do outro.  

 

• Estratégias: 
– Implantar projetos sociais; 

– Definir uma política de realização de projetos sociais; 

– Implementar ações para captação de recursos em fontes de fomento 

para projetos sociais; 

– Manter parcerias para custeio de projetos sociais; 

– Implantar projetos de pesquisa científica e tecnológica como agente 

transformador da realidade social. 

 

• Ações: 
– Incentivar a participação da comunidade acadêmica em projetos 

sociais; 

– Estimular a realização de projetos sociais que revertam em carga 

horária curricular; 

– Divulgar com eficiência os programas, subprogramas e ações de 

extensão da Instituição; 

– Melhorar a eficiência na difusão dos conhecimentos gerados e 

acumulados na Instituição; 

– Incentivar a participação dos acadêmicos nos cursos de extensão. 

 

Promover alternativas de acesso à FASA 
 

• Estratégias: 
- Implementar cursos de extensão que proporcionem a integração com 

a sociedade; 

- Promover a integração com as escolas de ensino médio. 

 

 

• Ações: 
-Criar e implantar cursos de extensão da área da saúde destinados à 

comunidade; 

-Intensificar o envolvimento de alunos em projetos de extensão; 
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-Incentivar a participação de alunos, através de concessão de bolsas de 

estudos; 

-Aumentar o público atingido pelas ações extensionistas; 

- Promover visitas monitoradas. 

 

• Políticas institucionais e ações de estímulo e difusão para a 

produção acadêmica docente e discente: 

-A IES proporcionará a elaboração de convênios com as agências de 

fomento a exemplo da Fundação de Aperfeiçoamento de pessoal de 

nível superior- CAPES e da Fundação de Amparo à pesquisa de Minas 

Gerais- FAPEMIG, visando a conseção de bolsas e financiamento de 

pesquisas no campo da Medicina. 

A exemplo do incentivo para criação, o reconhecimento de 

infraestrutura para as ligas acadêmicas. 

Estas Políticas estimulam e difundem a produção acadêmica, promover 

publicações científicas, didático- pedagógicas, tecnológicas, artísticas 

e culturais, incentivam a participação dos docentes e discentes em 

eventos de âmbito local, nacional e internacional e incluem a 

organização e publicação de revista acadêmico-científica indexada. 

Estas ações estão implementadas por meio da Portaria IESA nº1 de 1º 

de fevereiro de 2017,na qual a Mantenedora cria o Programa 

Institucional de apoio à participação docente em eventos científicos e 

em Publicações científicas(PIAPCI) e pela criação do  Núcleo de Apoio 

ao discente(Portaria FASA nº 19, de 4 de dezembro de 2015) e do 

Programa de Apoio ao discente(pela Portaria FASA nº 5 de 30 de 

dezembro de 2014). 

5.5. Acompanhamento dos Egressos 

A FASA realizará o acompanhamento dos egressos por meio da Avaliação 

Institucional. Serão analisados fatores como satisfação, inserção do egresso no 

mercado e a área de atuação, a pertinência do curso/disciplinas para essa 

inserção. As informações levantadas serão base para ações que de 

acompanhamento, assim a FASA preocupa em garantir à partir da concessão da 

primeira turma, o acompanhamento dos egressos implantando políticas 
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fundamentadas nas oportunidades de formação continuada, na inserção 

profissional e participação dos egressos na vida institucional tendo como objetivo, 

dentre outros, manter contato permanente com os egressos abrindo um canal 

para um centro receptor de ideias e experiências profissionais incentivando a 

participação dos egressos em atividades da FASA, inclusive a continuidade de 

estudos na pós-graduação. 

A IES preocupa em formar profissionais que tenham conhecimento e 

habilidade de interação diante de situações desafiadoras presentes e futuras. 

É importante o vínculo institucional com o egresso, possibilitando assim um 

melhor posicionamento profissional tanto para os formandos como para os alunos 

em curso. 

O Programa do Egresso está Regulamentado pela Portaria FASA nº11, de 

30 de dezembro de 2014. 

 

 

 

5.6. Mobilidade Acadêmica 

INTERNACIONALIZAÇÃO 

 

A relevância da internacionalização do ensino superior é uma questão 

já consolidada na sociedade mundial. Acordos e tratados internacionais, quedas 

das barreiras culturais são ações de forte impacto na esfera de uma educação 

multicêntrica.  

Apesar da importância da internacionalização para a sociedade 

globalizada e, principalmente, os países europeus, o Brasil ainda possui grandes 

desafios a serem traçados e ultrapassados. Antes da década de 1980, a educação 

internacional referia-se a algumas atividades como mestrados e doutorados 

“sanduiches”, pesquisas e intercâmbio de estudantes e funcionários de 

universidades, em sua maioria públicas.  

Nas últimas décadas, o termo educação internacional tem ampliado a 

sua abrangência e consolidação nas instituições de ensino brasileiras. A 

sociedade contemporânea, orientada pela internacionalização e globalização, 

experimenta uma nova ordem pautada fundamentalmente em termos econômicos 
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que repercute profundamente no ensino superior. (GUAZZELI; 

RAYMUNDO;VARJABEDIAN e AKERMAN, 2015, p. 297). 

Portanto, o processo de internacionalização do ensino superior deve 

ser considerado como um processo de mudança organizacional, de inovação 

curricular, de desenvolvimento do corpo acadêmico e administrativo e mobilidade 

acadêmica a fim de buscar excelência tanto na pesquisa e extensão, como 

também na docência. 

O Plano Nacional de Educação (PNE 2014-2024) implementou três 

metas estratégicas relacionadas à internacionalização das IES. 

 

 consolidar e ampliar programas e ações de incentivo à mobilidade 

estudantil e docente em cursos de graduação e pós-graduação, em 

âmbito nacional e internacional, tendo em vista o enriquecimento da 

formação de nível superior. 

 consolidar programas, projetos e ações que objetivem a 

internacionalização da pesquisa e da pós-graduação brasileiras, 

incentivando a atuação em rede e o fortalecimento de grupos de 

pesquisa. 

 promover o intercâmbio científico e tecnológico, nacional e 

internacional, entre as instituições de ensino, pesquisa e extensão. 

 

Neste contexto, a FASA fomenta um conjunto de ações 

internacionalizadas (at home and abroad) com o objetivo de não só cumprir tais 

metas, mas de tornar-se uma instituição que tenha excelência de ensino 

corroborada com a presença internacional. 

Com base no objetivo geral da FASA , esta firmou parceria com a 

empresa U. Experience Consultoria, Palestras e Treinamentos LTDA. 

A FASA tem como metas para a consolidação da internacionalização 

na instituição: 

 Fortalecer a cultura e o preparo dos alunos para a participação em ações 

internacionais; 

 Divulgar programas e eventos em âmbito internacional; 

 Desenvolver ações de pesquisa e extensão em parceria com instituições 

e/ou professores estrangeiros; 
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 Promover a participação de alunos e docentes em fóruns, redes, semanas 

e eventos internacionais; 

 Promover o intercâmbio entre alunos e professores da IES; 

 Participar de Programas Nacionais e Internacionais de fomento à 

internacionalização; 

 Favorecer e possibilitar a participação, bem como estágios, de alunos 

estrangeiros na FASA; 

 Implementar o uso da tecnologia da informação e ensino a distância para 

o desenvolvimento de cursos e outras atividades acadêmicas. 

 

 

 
INOVAÇÃO 

 

Entende-se por inovação toda ação diferenciada, exitosa ou recente, 

identificada especialmente quando envolve recursos tecnológicos ou se refere a 

alguma prática que comprovadamente apresenta êxito. No caso da inovação 

tecnológica, “refere-se ao processo de invenção, adaptação, mudança ou 

evolução da atual tecnologia, melhorando e facilitando a vida ou o trabalho das 

pessoas.” No caso da ação inovadora, “relaciona-se com a adoção de práticas e 

procedimentos que oportunizem a criação ou o desenvolvimento de novos 

produtos ou ideias e permitam a melhoria de processos, apontando para ganhos 

de eficiência e para a adaptação inédita a situações que se apresentem.” 

(GLOSSÁRIO DOS INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO EXTERNA – INEP, 2018) 

As atividades de inovação da FASA têm por objetivo: estimular o 

aperfeiçoamento e o desenvolvimento de processos, produtos e tecnologias;  

atuar em sinergia com ambientes promotores de inovação, assim como 

desenvolver mecanismos de geração de empreendimentos; incentivar o 

empreendedorismo; fomentar a iniciação tecnológica de acadêmicos de 

graduação e pós-graduação das unidades de ensino; promover a interpretação e 

a produção de conhecimentos; contribuir para o aperfeiçoamento docente; 

fortalecer a qualidade do ensino ofertado;  promover a transmissão dos resultados 

das atividades de inovação tecnológica para a sociedade. 
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A inovação na FASA têm sido implantada através de aplicativos que 

facilitam e integram discentes e docentes dos procedimentos acadêmicos ao 

longo de todo o semestre, bem como por capacitação e seminários temáticos 

sobre novas metodologias de ensino aplicadas em salas de aula e após estudo 

de viabilidade de QR Code, será implantado a ferramenta QR Code  para 

promover a efetiva participação dos transeuntes na manutenção e melhoria da 

estrutura e processos da Instituição, bem como solicitar agendamentos com o 

NAPPSA – Núcleo de Apoio Psicopedagógico – e o NUSM – Núcleo de Saúde 

Mental. 
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6. AVALIAÇÕES NO CURSO DE MEDICINA 

6.1. Ações decorrentes dos processos de avaliação interna e externas do 

curso de Medicina 

Considerando a avaliação como a ferramenta principal de organização 

e implementação curricular, assim como um processo que produz mudanças nos 

conceitos e práticas de formação, na gestão, nos modelos institucionais e 

configurações do sistema educativo, pode-se afirmar que os resultados avaliativos 

conduzem as diretrizes de mudança que uma instituição de educação superior se 

propõe a realizar, visando o aperfeiçoamento de seus processos. 

Aliado a essa consideração, o curso de Medicina da FASA/Vitória da 

Conquista interpreta a avaliação como um processo dinâmico, constante e 

progressivo, que norteia a reflexão contínua de sua prática educativa, 

consubstanciando o potencial qualitativo de suas funções, no âmbito da Pesquisa, 

Extensão e Ensino. Desse modo, na avaliação interna, destaca-se a autonomia 

deliberada à Comissão Própria de Avaliação - CPA, a fim de coordenar os 

processos internos de avaliação legitimando seus resultados, o que se tornou 

primordial no cumprimento dos propósitos estabelecidos.  

Nessa perspectiva, todas as ações acadêmico-administrativas do curso 

de Medicina da FASA/Vitória da Conquista são baseadas nos resultados das 

autoavaliações e das avaliações externas, assim como avaliação de curso, 

ENADE, CPC e outras como o Teste de Proficiência do Grupo Afya. 

Assim, o cumprimento do cronograma de ações constante no Projeto 

de Avaliação Institucional, com utilização de instrumentos quantitativos e 

qualitativos, tem o propósito de desencadear ações de redimensionamento e 

aperfeiçoamento institucional e subsidiar estratégias de revitalização e 

enriquecimento, em especial do projeto pedagógico do curso de Medicina. Os 

resultados da autoavaliação são enriquecidos com os resultados das avaliações 

externas do curso.  

As avaliações externas são objeto de amplo debate em todas as 

esferas institucionais. Os dados são analisados e medidas saneadoras de 

deficiências tomadas em tempo hábil, caso necessário. Nesse contexto, as 

habilidades e competências previstas na ANASEM e no ENADE são discutidas 
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sistematicamente no âmbito do NDE, subsidiando reflexões e conferindo 

dinamismo ao PPC. 

O Teste de Proficiência é uma avaliação do Grupo Afya que se 

assemelha ao Teste de Progresso, mas com periodicidade semestral e com 9 

escolas participantes. Além das 5 áreas básicas da Medicina, a avaliação 

contempla conteúdos de ciências básicas, diferindo também nesse aspecto em 

relação ao Teste de Progresso. Os alunos do curso recebem feedback detalhado 

sobre sua performance e participaram de duas edições da avaliação, que pode 

ser considerada mais uma ferramenta para aprimoramento do currículo e das 

práticas educacionais no âmbito do curso. 

O curso de Medicina da FASA/Vitória da Conquista está atento a todas 

as sinalizações das avaliações, internas e externas, com o intuito de oferecer uma 

formação que almejamos: humana sem deixar de ser técnica, generalista sem 

informar as particularidades e, regional sem limitar as oportunidades de 

crescimento. 

 

 

6.2. Procedimentos de avaliação dos processos de ensino-aprendizagem 

Coerente com a metodologia de ensino empregada no curso de 

Medicina, a avaliação do desempenho acadêmico no curso de Medicina da 

FASA/Vitória da Conquista é periódica e sistemática, processual e composta de 

procedimentos e instrumentos diversificados, incidindo sobre todos os aspectos 

relevantes: os conteúdos trabalhados e a construção das competências 

profissionais. 

No contexto do desenvolvimento de competências, avaliá-las na 

formação dos futuros profissionais significa verificar não apenas se assimilaram 

os conhecimentos necessários, mas também, quanto e como os mobilizam para 

resolver situações - problema, reais ou simuladas, relacionadas, de alguma forma, 

com o exercício profissional.  

Dessa forma, o uso de diferentes instrumentos – avaliações escritas, 

exercícios, textos produzidos, relatórios, check lists, portifólios, OSCE, avaliação 

global, avaliação 360o, dentre outros -, a divulgação dos critérios utilizados, o 
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feedback oportuno e a análise dos resultados e dos instrumentos de avaliação são 

imprescindíveis.  

A avaliação cognitiva/do conhecimento é realizada por meio de 

questões de alta taxonomia, revisadas por professores que foram ou são 

elaboradores/revisores de itens do Banco Nacional de Itens do INEP/MEC. O 

software Educat® permite a consolidação de um banco de itens que passará a ser 

analisado pela Teoria Clássica dos Testes e, posteriormente, pela Teoria de 

Resposta ao Item (TRI), quando atingir a amostragem apropriada de 

respondentes no Grupo Afya. Após testagem e validação dos itens pela TRI, será 

implantado o Teste Adaptativo por Computador (Computer Adaptative Testing – 

CAT), permitindo que cada estudante seja submetido a uma avaliação de acordo 

com o seu nível de desempenho.  

 

6.2.1. Avaliação do Rendimento do Aluno 

Em atendimento à legislação, a avaliação do aluno incide sobre 

frequência e rendimento e é considerada uma oportunidade para o aluno vivenciar 

situações de aprendizagem que extrapolem as aulas presenciais.  A avaliação do 

rendimento do aluno deve ser coerente com a incorporação, na atividade rotineira 

do professor, de metodologias e técnicas de ensino variadas, flexíveis, atraentes 

e motivadoras. 

Operar nesta perspectiva e traduzi-la em termos de organização e 

administração de situações de processo ensino-aprendizagem concretiza-se por 

meio: 

• da consideração do desenvolvimento de competências como pilar para a 

construção do perfil do egresso; 

• de uma proposta curricular integradora da teoria e prática, objetivando o 

desenvolvimento das competências profissionais; 

• da interdisciplinaridade; 

• da relação professor-aluno; 

• do uso de espaços e tempos extraclasse para ampliar a aprendizagem; 

• da participação nas atividades de iniciação científica, representada 

principalmente pelo TCC – estímulo à pesquisa; 

• da participação em atividades de extensão; 
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• do acesso à tecnologia da informação. 

As diretrizes para a educação na atualidade, em todos os níveis de 

ensino, preconizam o enfoque no ensino e na avaliação de competências, o que 

enseja questionar a relação entre teoria e prática, redesenhando os currículos 

para garantir uma formação ética e comprometida com o campo de sua atuação 

profissional. 

Para Perrenoud, competência é a faculdade de mobilizar um conjunto 

de recursos cognitivos – saberes, capacidades, informações – para solucionar 

com pertinência e eficácia uma série de situações. Para desenvolver 

competências, de acordo com o autor, é preciso, antes de tudo, trabalhar com 

problemas e projetos, propor tarefas complexas e desafios que incitem os alunos 

a mobilizar seus conhecimentos, habilidades e valores e, em certa medida, 

completá-los. Considera-se nessa abordagem que, no desenvolvimento das 

competências, o conteúdo é um meio e não mais um fim em si mesmo. 

No momento em que curso de Medicina da FASA/Vitória da Conquista 

decide trabalhar no intuito de desenvolver competências, torna-se necessário 

definir, nos módulos e estágios, objetivos claros, metodologias ativas e um 

redimensionamento na compreensão e prática de avaliação. O objetivo do ensino 

de cada disciplina deverá, portanto, ultrapassar a mera memorização de 

informações, porque o êxito na abordagem do desenvolvimento de competências 

não está na reprodução, mas na capacidade de construir soluções próprias frente 

aos novos problemas.  

Nesse sentido, é necessário desenvolver uma avaliação formativa e 

continuada da aprendizagem, cabendo ao professor muito mais o papel de 

orientador, envidando esforços para despertar as potencialidades do educando, 

minimizando as avaliações quantitativas centradas meramente na acumulação de 

informações de cunho teórico-doutrinário. 

Ao escolher instrumentos de avaliação, o professor deve saber qual a 

habilidade requerida: conhecimento – evocação de informações; compreensão – 

entendimento; aplicação – uso de abstrações, análise e desdobramento do 

conhecimento; síntese – combinação de novos elementos ou avaliação – 

julgamento de valor do material. 
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A verificação do rendimento escolar se dá por módulo, abrangendo 

sempre os aspectos relativos à assiduidade e ao aproveitamento, ambos 

eliminatórios por si mesmos. 

Entende-se por assiduidade a frequência às atividades 

correspondentes a cada disciplina, ficando nela reprovado o aluno que não 

comparecer a, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) das atividades 

didáticas, vedado o abono de faltas. 

Em cada disciplina, serão distribuídos 100 pontos de unidade não 

fracionada. Considera-se provado o estudante que alcançar o mínimo de 70 

(setenta) pontos como resultado da avaliação semestral e 75% (setenta e cinco 

por cento) da frequência para aprovação direta sem exame final. O estudante que 

não obtiver 70 (setenta) pontos poderá requerer o exame final, desde que obtenha 

nota igual ou superior a 50 (cinquenta) e inferior a 70 (setenta) pontos nas 

avaliações do semestre. 

Às avaliações práticas dos eixos de Habilidades e Atitudes 

Médicas/Integração Ensino-Serviço-Comunidade são atribuídos 60 (sessenta) 

pontos, sendo 40 (quarenta) pontos de avaliações teóricas. 

O curso se propõe a diversificar os processos avaliativos utilizando, 

além das avaliações escritas, ferramentas consagradas para a avaliação prática 

do estudante. O Mini-CEX (Mini-Clinical Examination), a Avaliação Global, a 

Avaliação 360o e o portifólio são instrumentos em que os estudantes devem 

demonstrar a aplicação do conhecimento na prática, quando submetidos a uma 

situação clínica real ou simulada (OSCE). 

Independentemente do tipo de avaliação, se teórica ou prática, se por 

meio de provas escritas ou por meio de instrumentos como o OSCE/Mini-CEX, o 

FEEDBACK OPORTUNO e QUALIFICADO é sempre encorajado, possibilitando 

que os estudantes identifiquem suas fraquezas e fortalezas de modo objetivo, 

tomando consciência dos aspectos a serem corrigidos ou aperfeiçoados. 

As avaliações escritas, ao exigirem do aluno os conteúdos 

fundamentais para a formação médica, devem ser elaboradas seguindo as 

seguintes premissas: 

• Ir direto ao assunto, frases curtas e termos exatos; 

• Não aproveitar questão de avaliações anteriores; 
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• Apresentar apenas as informações necessárias para a solução do problema 

proposto; 

• Usar os termos essenciais das orações na sua ordem natural: sujeito, verbo, 

complemento, adotando o padrão culto da língua portuguesa; 

• Incluir questão ou que contenha texto em inglês ou espanhol a partir do 3º ano 

do curso; 

• Procurar adequar a avaliação ao nível exigido e ao perfil profissional desejado; 

• Evitar preciosismos, palavras rebuscadas, termos técnicos desnecessários, 

expressões ou palavras de uso restrito à sua área de especialização e que não 

são de domínio dos estudantes. 
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7. CORPO DOCENTE 

7.1. Núcleo Docente Estruturante (NDE) 

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) possui atribuições acadêmicas 

normatizadas pela Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(CONAES) na Resolução nº 1, de 17 de junho de 2010, é o órgão responsável 

pela elaboração, implementação, atualização e consolidação do Projeto 

Pedagógico do Curso. 

É constituído por 5 (cinco) docentes do curso sendo que, destes, o 

coordenador de curso assume a função de presidente.  Em sua primeira 

composição, os membros do NDE foram convidados pelo coordenador de curso 

e pelo diretor acadêmico, tendo sido considerados para a seleção: área de 

formação, tempo de magistério superior, titulação, tempo de experiência 

profissional e vivência prévia em órgãos administrativos e de gestão em outras 

IES. A partir da segunda composição, a indicação dos representantes docentes 

será feita pelo Colegiado de Curso para um mandato de 2 (dois) anos, com 

possibilidade de reconduções. Recomenda-se que haja renovação apenas parcial 

dos integrantes do NDE de modo a assegurar continuidade no processo de 

acompanhamento do curso. 

O NDE reúne-se ordinariamente, uma vez por mês e, 

extraordinariamente, sempre que convocado pelo coordenador de curso ou por 

2/3 (dois terços) dos seus membros. Para cada reunião é lavrada uma ata, a qual, 

depois de lida e aprovada, é assinada pelos membros presentes na reunião. As 

deliberações oriundas das reuniões são encaminhadas pelo presidente aos 

órgãos hierárquicos competentes, principalmente para o Colegiado de Curso. 

60% dos membros possuem titulação em nível de pós-graduação 

strictu sensu recomendada pela CAPES/MEC, 60% dos membros são contratados 

em regime de trabalho de dedicação integral e 40% em regime parcial. 

 

Os membros do NDE são apresentados abaixo. 

NDE Medicina 

Professor Titulação Regime de Trabalho 

Paulo Sérgio Leahy Andrade Júnior Especialista Parcial 

Rita de Cassia Natividade Ataíde Mestrado Parcial 
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Rafael Cerqueira Campos Luna Especialista Integral 

Kleber Alves Gomes Doutorado Integral 

Michela Macedo Lima Costa Mestrado Integral 

Total de Professores 5 100% Integral/Parcial 

7.2. Coordenador do Curso 

A Coordenadoria de Curso é exercida por um Coordenador indicado 

pelo Diretor Acadêmico e referendado pelo Diretor Geral, com formação 

específica requerida para o curso e com titulações acadêmicas. O mandato do 

Coordenador será por tempo indeterminado. 

De acordo com o Regimento Interno da FASA, são atribuições do 

Coordenador de Curso: 

I. Coordenar as atividades de ensino de graduação; 

II. Estabelecer uma agenda semanal para atendimento dos alunos de 

graduação; 

III. Estabelecer mecanismos de acompanhamento pedagógico dos alunos de 

graduação; 

IV. Estabelecer uma agenda semanal para atendimento dos docentes; 

V. Estabelecer mecanismos de acompanhamento e avaliação das atividades 

dos docentes; 

VI. Estabelecer mecanismos de acompanhamento e avaliação das atividades 

de ensino de graduação; garantir a organicidade da matriz curricular do 

curso; articular teorias e práticas nas integrações entre as áreas básicas e 

a área profissional; 

VII. Aprovar, no início de cada semestre letivo, o planejamento pedagógico dos 

componentes curriculares do curso; 

VIII. Organizar e manter atualizado um banco de dados com os programas das 

disciplina/módulo/unidades do curso, incluindo semestre/ano de oferta, 

carga horária teórica, carga horária prática, ementa, programa, referências 

bibliográficas atualizadas, metodologia de ensino, critérios de avaliação e 

docente(s) responsável(eis); 

IX. Propor, antes do início de cada semestre letivo, à Direção Acadêmica, o 

horário de aulas de cada período do curso, articulados com os demais 

cursos da IES; 
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X. Propor ações que visem a melhoria da qualidade do ensino de graduação, 

incluindo práticas pedagógicas inovadoras; 

XI. Realizar a Proposta de Disciplina/módulo/unidades com o acadêmico 

durante a efetivação da matrícula no âmbito do curso, articulado com a 

Secretaria Acadêmica e demais setores envolvidos; 

XII. Exercer o poder Disciplina/módulo/unidades no âmbito de sua 

competência; 

XIII. Cumprir prazos referentes a recursos e processos acadêmicos; 

XIV. Propor à Direção Acadêmica, convênios para viabilizar estágios 

curriculares ou extracurriculares do respectivo curso; 

XV. Supervisionar e notificar a Direção Acadêmica e ao Departamento de 

Pessoal a frequência dos docentes integrantes do curso, nas diferentes 

atividades acadêmicas de responsabilidade dos mesmos; 

XVI. Apresentar à Diretoria Acadêmica proposta de projetos de ensino; 

XVII. Apresentar à Coordenadoria de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação 

proposta de projetos de pesquisa, de extensão e de pós-graduação. 

XVIII. Apresentar à Diretoria Acadêmica proposta de programas curriculares e 

extracurriculares que visem o crescimento acadêmico do aluno; 

XIX. Exercer outras atribuições que lhe sejam conferidas ou delegadas pelos 

Órgãos Superiores da FASA 

XX. Representar a FASA, por designação da Diretoria Acadêmica, em eventos 

internos e externos relacionados à atividade de graduação; e 

XXI. Propor à Diretoria Acadêmica mudanças ou reformas curriculares, 

conforme disposto nas normas gerais do Ensino de Graduação da 

Faculdade. 

A coordenação de Curso é exercida pelo professor Rafael Cerqueira 

Campos Luna, médico graduado pela Universidade Estadual de Santa Cruz 

(UESC) em 2015, docente contratado em regime de tempo integral, especialista 

em Pediatria. Em 2019 completa 4 anos de experiência profissional, sendo que 

há 18 meses está na docência e há um ano é coordenador de curso. 

A coordenação adjunta do curso foi criada para auxiliar o coordenador 

do curso nas suas tarefas de atendimento ao discente, aos docentes e 

planejamento de atividades. O nome é escolhido de forma que o trabalho da 

coordenação seja harmonioso e adequado ao previsto nesse projeto. Atualmente 
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ela é exercida pelo professor Geraldo Lino da Silva Júnior, médico graduado pela 

Universidade Federal do Acre (UFAC) em 2013, especialista em Medicina de 

Família e Comunidade (MFC), contratado em regime de tempo integral. Tem 6 

anos de experiência profissional na área médica, 3 anos de magistério superior. 

 A atuação do coordenador de curso pode ser verificada pela presença 

constante do mesmo nos diversos órgãos e eventos ligados à IES, bem como pela 

agenda com setores de representação estudantil (representantes de turma e 

presidente da atlética), dos funcionários técnicos-administrativos e do corpo 

docente. 

 

Currículo Lattes do Coordenador de Curso: http://lattes.cnpq.br/3717870212176879 

Currículo Lattes do Coordenador Adjunto de Curso: http://lattes.cnpq.br/3533773270122270 

 

7.3. Corpo Docente do Curso 

O curso de Medicina da FASA de Vitória da Conquista conta 

atualmente com 28 mestres e doutores, perfazendo o total de 25,45% dos 

docentes com pós-graduação strictu sensu, com percentual de doutores de 4,55% 

(5 professores).  

O IQCD calculado para o curso é igual a 2,345. 

O curso de Medicina da FASA de Vitória da Conquista possui 84,55% 

de seus docentes contratados em regime de tempo parcial ou integral de trabalho. 

Além disso, possui ampla experiência profissional, sendo formado por médicos e 

profissionais da saúde com grande expertise em suas áreas de atuação. Conta 

ainda com profissionais com ampla experiência na área da docência, sendo 

ofertado a todos os profissionais docentes, cursos de capacitações continuadas 

em metodologias de ensino, de forma longitudinal durante toda a atuação destes 

profissionais na instituição. 

A composição detalhada do corpo docente é a seguinte: 

 

Docente / Tutor Titulação 
Regime 

de 
Trabalho 

Experiência 
Magistério 
Superior na 
IES (meses) 

Produção 
Técnico- 
Científica 

ALESSANDRA CALDEIRA GASPAR PADRE E P 20 0 



 
 

 
 

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE MEDICINA DA  
FACULDADE DE SAÚDE SANTO AGOSTINHO DE VITÓRIA DA CONQUISTA 

 
 

213 

ALINE ANDRADE COSTA BISPO E I 29 0 

ALINE BENEVIDES SA FERES M P 18 3 

ANA CLAUDIA VAZ DO AMARAL BARBOSA 

ARAUJO E P 
25 0 

ANDRE ALLAN MATOS MARTINS E P 9 0 

ANDRE BEZERRA BOTELHO E P 11 1 

ANDRESSA DIAS DE ANDRADE FONTES 

AMORIM E I 
26 0 

ANNA TEREZA MATOS ALVES DOS SANTOS E P 11 0 

ANTONIO CARLOS SANTOS SILVA M H 35 0 

ARGEMIRO CORREIA SANTOS JUNIOR E P 35 0 

ARNALDO ROCHA SILVA D P          28 0 

ARTHUR NOLASCO GUSMÃO SOARES E P 46 4 

BRIZA OLIVEIRA SOUZA E BOTELHO E P 18 0 

CACYANE DE PAULA NAIFF DO AMARAL DE 

OLIVEIRA E P 
27 0 

CAMILA MIRANTE DOS SANTOS E P 29 0 

CARLOS AUGUSTO DE SOUSA BORBA E H 9 0 

CAROLINA LADEIA CIRNE E P 11 0 

CAROLINA PALMEIRA TEIXEIRA MARTINS M P 35 0 

CAROLINA SILVEIRA GONCALVES E H         34 0 

CINARA DOURADO PEREIRA CORREIA 

SANTOS E I 
35 0 

CINTHIA CRISTINE SANTOS FOGACA E I 21 4 

CLARISSA LEAL SILVA E SOUZA M I 35        3 

CLEZIO FIGUEIREDO MARTINS E P 23 0 

CRISTINA PADRE CARDOSO D P 54 0 

DANIELA AGUILAR GOBIRA ALVES E P 11 0 

DEBORAH CRUZ DOS SANTOS M P 23 5 

DENISE YURI NISHITANI ALMEIDA E I 46 0 
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DIEGO ANDRADE DE OLIVEIRA M I 35 1 

DOUGLAS LEANDRO APARECIDO BARBOSA 

DE MATOS E P 
5 0 

EDNEA CONCEICAO CORREIA SANTOS M P 23 0 

ESTHER FARIAS OLIVEIRA SOUZA E I 35 0 

EUGENIA FERRAZ SILVA E P 23 0 

FERNANDA DE ABREU SILVA M I 35 5 

FERNANDA SALES ALVES CORREIA E P 17 0 

FILLIPE DANTAS PINHEIRO E P 58 1 

GABRIEL LEDO PEREIRA DE OLIVEIRA E P 30 4 

GERALDO LINO DA SILVA JUNIOR E I 16 0 

GETULIO SILVA ARAUJO E P 9 0 

ILANA SEIXAS LADEIA E P 35 0 

ILMA TEREZINHA PALMEIRA TEIXEIRA E I 11 0 

IRINEU DOS SANTOS VIANA 
E H 15 1 

ISABELA ARRUDA SOARES M P 35 5 

IURY FREITAS FERRAZ E P 5 0 

IVAN GILSON SILVA MOURA E P 30 0 

IZABEL APARECIDA CUNHA ANDRADE E P 18 1 

JAMILLE DOS ANJOS CARVALHO E P 23 0 

JAMILLE SANTOS DOS PASSOS M H 35 0 

JAMILLY GUSMAO COELHO M P 18 2 

JOANA TRENGROUSE LAIGNIER DE SOUZA E P 34 0 

JULIANA DE OLIVEIRA NUNES E P 11 11 

JULIANA OLIVEIRA LEAL AMARAL E I 21 0 

JULIANA PEREIRA DE CARVALHO E P 29 0 

JUSCELIA LISBOA ALVES DE MELO E P           17 0 

KARINE BRITO MATOS SANTOS M I 18 1 

KLEBER ALVES GOMES D I 40 0 
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LAURA REGIA OLIVEIRA CORDEIRO E I 28 0 

LAURO JOSE RIBEIRO VIANA E I 21 0 

LEIDIANE SOUSA ARAUJO E H 11 0 

LEILA MARIA PRATES TEIXEIRA MUSSI M H 41 0 

LEONARDO PEREIRA BASTOS E P 45 8 

LIARA PARANAIBA RIBEIRO E I 5 0 

LIVIA GONCALVES BRANDAO E I 35 0 

LIVIA PEREIRA VIEIRA E H 7 0 

LUANA KAREM FERREIRA DE SOUZA 

RIBEIRO E I 
27 0 

LUANA PRATES GARCIA E P 5 0 

LUANNA EMANUELLE LEITE LIMA GAMA E P 33 0 

LUANNA SILVA NUNES E P 30 0 

LUCIANO EVANGELISTA DOS SANTOS 

FILHO M I 
58 1 

LUCIANO MARTINS CARVALHO 
E P 4 0 

LUDYMILLA GONDIM DE BRITO AVILA 

LOPES E P 
17 0 

MARCELO COELHO MACHADO E H 21 0 

MARCELO EDUARDO OLIVEIRA GARCIA E I 41 0 

MARIA ANTONIETA PEREIRA TIGRE 

ALMEIDA M H 
41 
 

5 

MARIA TERESA ARAUJO DE LORENZO 

BARCIA E P 
35 0 

MARISTELLA MARES LEITE CIRILO MOURA E H 11 0 

MAURO FERNANDES TELES M I 47 14 

MAYLLA MOURA CABRAL E P 5 0 

MICHELA MACEDO LIMA COSTA M I 51 18 

MIRTES GUIMARAES SOUZA E P 20 0 

OTAVIO LOPES PEIXOTO E H 18 0 

PATRICIA DE OLIVEIRA MARQUES M P 16 0 



 
 

 
 

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE MEDICINA DA  
FACULDADE DE SAÚDE SANTO AGOSTINHO DE VITÓRIA DA CONQUISTA 

 
 

216 

PAULA NORONHA BOMFIM LUZ E P 11 0 

PAULO SERGIO LEAHY ANDRADE JUNIOR 
E P 51 0 

PEDRO FONSECA DE VASCONCELOS M I 53 17 

PLINIO VASCONCELOS MAIA E P 11 0 

RAFAEL AUGUSTO OLIVEIRA SODRE LEAL E H 53 0 

RAFAEL CERQUEIRA CAMPOS LUNA E I 22 0 

RAFAEL CORREIA DE SOUSA DA SILVA E I 5 0 

RAFAEL DIAS DA ROCHA E H 5 1 

RAFAEL VILELA REIS E P 6 0 

RENATA DE AMORIM MARQUES E P 29 0 

RENIVALDO LAPA SANTOS E P 23 0 

RITA DE CASSIA NATIVIDADE ATAIDE M P 41 0 

RITA DE CASSIA SILVA TAGLIAFERRE D P 59 16 

ROSANGELA SOUZA LESSA 
M P 33 10 

SABRINA BRITO FREITAS E P 23 0 

SARAH CAROLINNE SILVA DE MATOS E P 5 0 

SARAH MINA VALADARES DE ALMEIDA E P 11 1 

STENIO FERNANDO PIMENTEL DUARTE D P 11 91 

SUMAIA ALMEIDA SOUZA LORDELO E H 15 0 

SUZANA CRISTINA SILVA RIBEIRO M P 53 1 

SYLVIA PATRICIA TEIXEIRA LEDO E P 10 0 

SYNARA BORGES MARQUES 
E I 5 0 

TATIANNE CHACARA PIRES E P 22 0 

THAINA SOUZA ANDRADE CAVALCANTE E P 10 0 

THIAGO SANTOS NOVAIS E H 17 0 

VANESSA DE CARVALHO LACERDA E P 2 0 

VANESSA KHOURI CHALOUHI OLIVEIRA E P 29 0 

VINICIUS DE MORAES M I 40 1 

VITOR RIBEIRO DE OLIVEIRA SANTOS E H 29 0 
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7.4. Colegiado do Curso 

O Colegiado de Curso é órgão de deliberação intermediária da FASA, 

no campo didático-científico. 

São atribuições do Colegiado de Curso: 

I. Deliberar sobre todos os assuntos de natureza acadêmica na sua 

área de atuação; 

II.  Aprovar planos e programas de estágios, curriculares ou 

extracurriculares, do respectivo curso, respeitando as Legislações vigentes; 

III. Julgar em grau de recurso, processos acadêmicos no âmbito de sua 

competência. 

 

O Colegiado do curso de Medicina é composto por: 

I. O Coordenador do Curso, como presidente; 

II.  Um discente eleito por seus pares; 

III. Um discente eleito pelo corpo docente do curso; 

IV.  Um docente eleito por seus pares; 

V.  Um docente eleito pelo corpo discente do curso.  

O Colegiado de Curso será instituído a cada 2 (dois) anos, permitida 

uma recondução e permanecendo sempre um terço dos seus representantes. Na 

ausência do representante titular docente e/ou discente o suplente será 

convocado.  

Outras ações de competência do Colegiado do Curso são: 

• opinar sobre as normas de transferência de alunos de outras instituições, bem 

como sobre os planos de estudos de adaptação para alunos reprovados, além de 

critérios de equivalência de estudos; 

• decidir sobre pedido de aproveitamento de disciplina; 

• apreciar representação de aluno em matéria didática; 

• indicar o representante docente do curso para integrar o Conselho Superior; 

• cumprir as determinações dos órgãos de administração superior e cooperar com 

os eventuais serviços de ensino e pesquisa; 

• fixar horários das disciplinas ofertadas pelo curso, eliminando coincidências; e 

• exercer outras atribuições previstas no Regimento Institucional. 
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O Colegiado de Curso reúne-se, periodicamente, em uma reunião 

mensal ou em caráter extraordinário, em atendimento à demanda do curso. Para 

cada reunião realizada lavra-se uma ata, que é lida, discutida e aprovada na 

sessão seguinte. Todas as deliberações oriundas das reflexões e discussões 

realizadas nas reuniões do Colegiado de Curso são encaminhadas aos 

respectivos órgãos executores para a viabilização das ações demandadas. 
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8. INFRAESTRUTURA 

8.1. Infraestrutura Física Geral 

A FACULDADE DE SAÚDE SANTO AGOSTINHO DE VITÓRIA DA 

CONQUISTA - FASA é uma instituição com sede alugada com endereço à 

Avenida Olivia Flores, 200 – Vitória da Conquista/BA 

A FASA conta com uma estrutura física que atende perfeitamente a 

comunidade interna e externa da IES, assim distribuída: Laboratórios de Ensino, 

Laboratórios Didáticos Especializados, Ambulatório Acadêmico, Departamentos 

Administrativos e Acadêmicos, Biblioteca e Salas de Aula, todos climatizados e 

dispondo dos móveis e equipamentos inerentes a cada um. Todas as salas de 

aula e laboratórios são equipadas com projetores multimídia (data-show) fixo. 

Ressalta-se ainda, que a Instituição possui infraestrutura adaptada 

para o atendimento aos alunos e demais usuários Portadores de Necessidades 

Especiais- PNE. O seu espaço físico conta com banheiros adaptados, rampas de 

acesso, piso tátil, plataforma de acessibilidade e identificação em braile em todas 

as portas das principais entradas. Conta ainda com vagas prioritárias no 

estacionamento. 

A estrutura física da FASA cumpre o disposto no Decreto nº 5.296, de 

2 de dezembro de 2004, que dispõe sobre a promoção de acessibilidade às 

pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. 

8.1.1 Infraestrutura Física 

 Com uma área total de 5.633,m2, este espaço é destinado à estrutura 

do corpo técnico administrativo, docente e discentes da Instituição. As funções 

desempenhadas por cada departamento deste Bloco atendem aos setores 

acadêmico-pedagógico e administrativo da IES. A estrutura física possui salas 

climatizadas e informatizadas com computadores modernos, os quais são 

interligados por meio de rede lógica. 
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Discriminação Área (m²) 

Atendimento Geral/Protocolo 26,96 

Administrativo: 
Secretaria Acadêmica 
Departamento Financeiro 
Departamento Pessoal 
Recursos Humanos 
Núcleo de Apoio à Gestão 

78,53 

Almoxarifado 36,40 

Auditório 77,58 

Banheiro Masculino 1ºA módulo 1 12,90 

Banheiro Feminino 1ºA módulo 1 12,90 

Banheiro Masculino 2ºA módulo 1 12,90 

Banheiro Feminino 2ºA módulo 1 12,90 

Banheiro Feminino térreo central 12,32 

Banheiro Masculino térreo central 12,88 

Banheiro Familiar Módulo laboratórios 10,84 

Banheiro Feminino Módulo laboratórios 10,88 

Banheiro Masculino térreo módulo 2 13,69 

Banheiro Feminino térreo módulo 2 22,62 

Banheiro Feminino módulo 2 2º Andar 29,45 

Banheiro Masculino módulo 2 2º Andar 19,17 

Biblioteca 362,53 

Cantina/Convivência 62,20 

Coordenação 12,11 

Copa Administrativo / cozinha 16,8 

Nuppexii / NAPED 48,10 

12,34 9,66 

Descanso Docente 25,19 

Direção Geral 19,36 

Direção Acadêmica 8,71 

Laboratório Integrado I 
Sistemas Orgânicos Integrados: 
- Citologia 
- Histologia 
- Embriologia 
- Genética 
- Biologia Molecular  

92,03 

Laboratório Integrado II 
Sistemas Orgânicos Integrados: 
- Imunologia 
- Parasitologia 
- Microbiologia  

75,91 

Laboratório de Integrado III 
Sistemas Orgânicos Integrados: 
- Fisiologia 
- Bioquímica 

96,75 

Laboratório de Habilidades  37,10 
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- Semiologia 

Laboratório Anatomia  81,39 

Laboratório de Técnica Operatória 62,00 

Laboratório de Informática I 69,05 

Laboratório de Informática II 59,07 

Laboratório de Simulações Realísticas 84,05 

Ouvidoria 8,84 

Recepção Geral 22,10 

NAPPSA 14,11 

Recepção/Secretária das Coordenações 6,35 

Reprografia 20,70 

Sala de Aula 17 65,52 

Sala de Aula 18 63,31 

Sala de Aula 19 57,01 

Sala de Aula 20 90,05 

Sala de Aula 21 89,74 

Sala de Aula 22 71,05 

Sala de Aula 23 856,34 

Sala de Aula 24 114,15 

Sala de Aula 25 118,21 

Sala de Aula 26 121,17 

Sala de Professores 20,54 

Sala de Professores TI, subdivida em 3 gabinetes 19,57 

Sala de Professores TI, subdivida em 4 gabinetes 41,57 

Sala de Professores TI, coworking 74,27 

T.I. 23,52 

Área de convivência  401,52 

 

 As salas de aula possuem capacidade de acomodação de 30 a 90 

alunos por sala de aula. São todas climatizadas, com projetores multimídias (data 

show) fixos e sistema de som (fixos e móveis). Os banheiros feminino acomodam 

20 sanitários e toaletes completos, sendo 4 específicos para atendimento de 

portadores de necessidades especiais. Enquanto que o Banheiro Masculino 

possuem 14 sanitários, sendo 4 específicos para atendimento de portadores de 

necessidades especiais e 6 mictórios. 

 

8.2 Biblioteca 

A Biblioteca da FASA proporciona suporte para o desenvolvimento das 

funções de ensino, pesquisa e extensão do curso de Medicina. Seu principal foco 

é a interação aluno/biblioteca, objetivando todas as necessidades procuradas. 

A biblioteca ocupa uma área de 362,53 m² (incluindo o salão de leitura, 
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cabines de estudo em grupo e individual, acervo,) distribuída de forma a 

disponibilizar o livre acesso ao acervo e propiciando ao usuário procurar as obras 

que deseja retirar diretamente nas estantes. Oferece ao usuário um ambiente 

confortável com condições de estudo e pesquisa. 

Os usuários da Biblioteca têm disponíveis 64 escaninhos destinados a 

abrigar todo o material pessoal de quem efetua a consulta, enquanto permanecer 

nas dependências do setor. 

A Biblioteca da FASA dispõe de um salão de estudo em grupo que foi 

criado para o melhor conforto dos discentes e docentes, um espaço confortável e 

climatizado para que possam ter um melhor aproveitamento dos estudos, com 06 

cabines de estudo individuais. Conta com 6 salas de estudo em grupo que 

acomodam 24 alunos, climatização e lâmpada de emergência.  

Os usuários ainda têm à sua disposição 4 terminais de 

microcomputadores conectados em rede e à internet para a realização de 

atividades acadêmicas dentro da biblioteca. 

O horário de funcionamento da Biblioteca é de segunda a sexta, de 

7h00 às 22:30h, e no sábado, de 8h às 16:00h. 

 

8.2.1. Acervo Bibliográfico 

O acervo bibliográfico se divide em quatro cursos de graduação e está 

distribuído em estantes para livros do tipo dupla face. Os usuários têm à sua 

disposição 2 terminais para consulta à base de dados na própria biblioteca. O 

mecanismo de busca pode ser feito por autor, título ou assunto e é totalmente 

informatizado através do software para gerenciamento de bibliotecas denominado 

RM Biblios. A realização de empréstimos, devolução e reservas pode ser 

operacionalizada em computadores disponíveis no balcão de atendimento. 

Amplamente utilizado nas rotinas do sistema, qualquer tipo de 

documento pode ser identificado por meio de etiquetas contendo código de barras, 

produzidas pelo próprio sistema. 

O acervo da biblioteca encontra-se em plena expansão. Hoje contamos 

com os seguintes números: 995 títulos e 14.164 exemplares, dentre livros, 

periódicos, obras de referência, monografias e materiais especiais. Todo o acervo 

está registrado e classificado de acordo com a CDD (Classificação Decimal de 
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Dewey) e catalogado segundo as normas da AACR2 (Código de Catalogação 

Anglo-Americano). 

 

ACERVO DA BIBLIOTECA 

CURSO 

LIVROS 

TÍTULOS EXEMPLARES 

Medicina 395 5625 

 

8.2.2. Biblioteca Digital 

A Biblioteca da FASA oferece também a Minha Biblioteca, um sistema 

informatizado que disponibiliza, em meio digital, títulos universitários na íntegra. 

O acervo da Minha Biblioteca conta com 9472 títulos. 

A plataforma está disponível gratuitamente com acesso ilimitado para 

todos os alunos, professores e funcionários pela página da biblioteca no site da 

instituição.  

A Biblioteca Digital tem como missão disponibilizar ao aluno mais uma 

opção de acesso aos conteúdos necessários para uma formação acadêmica de 

excelência através de um meio eficiente, acompanhando as novas tendências 

tecnológicas. A FASA, desta forma, está comprometida com a formação e o 

desenvolvimento de um cidadão mais crítico e consciente. 

 

8.2.3. Cronograma de Expansão do Acervo 

Existe uma política definida de atualização do acervo em nível 

institucional. O docente solicita as suas necessidades à coordenação do curso, 

esta encaminha aos setores responsáveis (biblioteca e setor de compra da FASA). 

A Biblioteca da FASA, particularmente, desenvolve uma política de atualização e 

desenvolvimento do acervo, observando: a seleção e aquisição de material 

bibliográfico. Na seleção, a biblioteca recebe e analisa a lista de sugestões dos 

professores de cada curso, bem como as demandas anteriores não atendidas e 

as estatísticas de uso da biblioteca. No processo de aquisição, a biblioteca conta 

com orçamento anual e realiza 2 (duas) aquisições, sendo uma no início do 1º 
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semestre e outra no início do 2º semestre. Nesta rotina, a bibliotecária elabora a 

lista conforme a demanda de cada curso e encaminha ao Departamento de 

Compras para que se proceda à aquisição dentro do calendário em vigor. 

A seleção do material bibliográfico é feita com critérios próprios, 

baseados em normas internacionais, observando-se os seguintes parâmetros: 

- Adequação à capacidade, necessidades e interesses dos usuários; 

- Atualização de novas edições, a cada ano, pela aquisição dos melhores textos; 

- Preferência por novos títulos, obras de autores consagrados e data atual de 

publicação; 

- Caracterização do valor histórico das obras, sejam eles legais, fiscais ou 

culturais; 

- Número de exemplares existentes de cada obra, com verificação da frequência 

de uso pelos usuários; 

- Prioridade para os conceitos de especificidade, relevância do tema e o princípio 

utilitário. 

Também no ato da aquisição, quando se consolidam as indicações 

bibliográficas feitas pelo corpo docente e coordenação de curso, a bibliotecária 

avalia se o número de exemplares solicitados é viável, fazendo uma comparação 

no acervo, com apoio de relatórios informatizados, do número de exemplares 

existentes. 

Caso o acervo contenha um número razoável de exemplares, adquire-

se em pouca quantidade somente para renovação daqueles volumes muito 

procurados que sofrem desgaste natural ou que sofreram restauração e mesmo 

assim permanecem com utilidade para empréstimos e leitura na biblioteca. 

 

8.2.4. Pessoal Técnico-Administrativo da Biblioteca 

A Biblioteca da FASA possui 1 (uma) bibliotecária com experiência 

administrativa na área de Biblioteconomia. Esta é responsável pela direção e 

organização do setor. Conta ainda com 2 auxiliares de ensino. Além de pessoal 

de apoio, vigilância, limpeza e manutenção, que estão preparados para manter o 

ambiente limpo e agradável para os usuários. 

Os serviços prestados aos usuários são: 



 
 

 
 

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE MEDICINA DA  
FACULDADE DE SAÚDE SANTO AGOSTINHO DE VITÓRIA DA CONQUISTA 

 
 

225 

- Empréstimo domiciliar para alunos de graduação total de 4 obras por 7 dias 

prorrogáveis; para professores total de 5 obras por 10 dias prorrogáveis; 

funcionários total de 3 obras por 10 dias prorrogáveis; 

- Consulta in loco para não usuários registrados (público externo) e empréstimo 

entre biblioteca com formulário próprio com assinatura das bibliotecárias 

responsáveis; 

- Pesquisa bibliográfica on-line pelos micros de consulta, podendo ser impressa 

uma listagem, se necessário; 

- Serviço de referência, atendimento pessoal ou pelo telefone e/ou e-mail, com 

esclarecimento e orientações sobre as fontes de pesquisas existentes; 

- Orientação via elaboração de referências bibliográficas e fichas catalográficas 

(on-line) em trabalhos acadêmicos, monografias, em complementação aos dados 

fornecidos pelos professores de Metodologia Científica em sala de aula, em 

consonância com as normas ABNT; 

- Orientação quanto ao uso da biblioteca para otimização do uso dos recursos e 

materiais oferecidos, permitindo o livre acesso às estantes e mobiliários de 

armazenamento dos materiais especiais. São distribuídas aos novos alunos, as 

normas de utilização da Biblioteca, bem como outras informações básicas e úteis 

contidas no Guia do Aluno; 

 

- Disponibilização de micros para pesquisa na Internet, além de vários terminais 

de acesso existentes nos Laboratórios de Informática; 

- Empréstimo informatizado: Sistema RM integrado ao Sistema de Controle 

Acadêmico, com cadastro automático do corpo discente. 

 

8.3. Ambulatório Acadêmico 

Construído na sede da faculdade, o ambulatório acadêmico está à 

disposição do curso de Medicina, contando com 11 consultórios médicos 

mobiliados e climatizados para o atendimento em várias especialidades médicas, 

banheiros e recepção, além de espaço para discussão dos casos.  Todos os 

ambientes com condições de acessibilidade, atendem o público externo em 

ambulatórios básicos e de especialidades. 
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8.4. Gabinetes de trabalho para professores TI 

Visando oferecer aos professores em regime de tempo integral 

condições adequadas ao desenvolvimento dos trabalhos que extrapolam a sala 

de aula, a FASA disponibiliza gabinetes de trabalho para os professores que 

trabalham em Regime de Tempo Integral - TI, em espaço composto por mesa 

individual, cadeira de digitador, cadeira de interlocutor, armário e computador 

completo com acesso à rede de internet. 

Nesse quesito, estão disponíveis 7 gabinetes individuais e mais 4 em 

regime de coworking . O acesso à internet se dá pela rede física interna ou pela 

rede de wi-fi de alta velocidade, disponibilizada em toda a IES. 

 

8.5. Espaço de trabalho para coordenação e serviços acadêmicos 

A Coordenação de Curso possui uma sala exclusiva para 

desenvolvimento de suas atividades com 12,11 m², devidamente climatizada, 

composta por mesa de trabalho com cadeira altamente confortável, duas 

poltronas para o interlocutor, armários para arquivamento de documentos, acesso 

à rede internet tanto física quanto sem fio, de alta velocidade. A recepção e a 

secretaria para as coordenações possuem espaço físico com as mesmas 

características.  

As Diretorias Geral e Acadêmica possuem ambientes individualizados, 

com 19,36 e 8,71 m². A Recepção das Diretorias possui área a Recepção Geral, 

que dá acesso às Diretorias possui 22,10m². 

A Coordenação dos Laboratórios e a NUPPEXII possuem, da mesma 

forma, salas individuais com as mesmas características acima descritas, 

possuindo, respectivamente, 10,64 e 48,10m².  

O Setor Administrativo composto pela Secretaria Acadêmica, 

Departamento Financeiro, Departamento Pessoal, Recursos Humanos, 

Departamento Contábil e Apoio Operacional possui 78,53 m², além de uma área 

de Atendimento Geral/Protocolo de mais 26,96 m². A área de Circulação 

Administrativa e das Diretorias possui 29,34 m². O Almoxarifado possui área 

própria com 36,40m².   
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O Setor de Tecnologia da Informação funciona em ambiente próprio 

com 23,52 m². 

Há uma Reprografia que atende à comunidade interna e externa com 

área de 20,70 m². 

A Cozinha/Copa para os funcionários administrativos possui 16,8 m² 

A área de convivência, incluindo a cantina, possui 463,72 m², dispondo 

de mesa, bancos, área verde e bebedouros. Também possuem salas próprias a 

CPA, NAPPSA, o NAPED e a Ouvidoria, com 8,84, 14,11, 48,11 e 8,84 m², todas 

com climatização adequada, dotadas de armários para documentos, quadro para 

avisos, mesas, cadeiras, aparelhos telefônicos e computadores ligados em rede 

com as impressoras da instituição. 

8.6. Sala de professores 

Os professores possuem à sua disposição salas bem iluminadas em 

ambientes devidamente climatizados, equipados com confortáveis mesas e 

cadeiras. Possui 25,83 m2, sendo equipada com microcomputadores, acesso à 

internet por rede física ou wifi e mesa para reuniões. Esta sala comporta também 

escaninhos individuais, para guarda de materiais pessoais. A sala de descanso 

docente dispõe de cadeira massageadora, sofás num espaço reservado para um 

pequeno repouso entre as atividades docentes, televisão, mesa de centro e 

frigobar.  

O espaço conta, ainda, com ampla e livre cobertura de acesso à internet, 

por meio dos aparelhos de conexão sem fio, os chamados access point, para 

utilização por meio dos computadores pessoais.  

 

8.7. Salas de Aula 

O curso de Medicina da FASA disponibiliza 10 (dez) salas de aula em 

seu prédio, sendo 8 no formato de metodologias ativas/sala invertida e 

intercambiáveis para a disposição física tradicional, sendo, destas, 3 (três) para 

pequenos grupos e 5 (cinco) para médios/grandes grupos, totalizando 1.360,00 

m2. Além destas, no módulo 1, existem 6 salas com disposição física tradicional,  

totalizando 320,25 m² 
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Os ambientes apresentam capacidade para atender o número de 

alunos matriculados, sendo equipados com carteiras de modelo universitário,  

ergonomicamente projetadas, mesa individual desenhável apropriada para 

agrupamento (uso em metodologias ativas), aparelho de ar condicionado e 

equipamentos para o desenvolvimento de ações de ensino, tais como 

mesa/cadeira para o professor, recursos audiovisuais, computadores ligados à 

Internet, e projetores multimídia.  

Além dos equipamentos citados, em atendimento aos princípios da 

ergonomia, as salas de aula apresentam condições de iluminação, acústica, 

ventilação, acessibilidade e comodidade que garantam o conforto necessário e 

condições propícias ao trabalho didático pedagógico a ser desenvolvido no seu 

interior. 

O Auditório da FASA possui 77,58  m2 e capacidade para 62 pessoas 

sentadas, sendo dotado de projeção, ar condicionado, carpete, mesa, cadeiras e 

sistema de áudio para o apresentador.  

8.8. Acesso dos alunos aos equipamentos de informática 

Os Laboratórios de Informática são climatizados, dotados de 56 

computadores, sendo divididos em 2 ambientes), além dos 4 computadores 

disponíveis para pesquisa na Biblioteca, 4 do espaço digital e 2 de 

autoatendimento  

Sendo assim, perfaz-se um total de 66 Computadores, tendo cada 

ambiente 1 (um) computador específico para Pessoas com Necessidades 

Especiais, equipados com fones de ouvido, teclado em braile e Software de 

acessibilidade Dosvox.  

O acesso à tecnologia da informação é condição para um processo de 

ensino de qualidade. É desenvolvido por meio da disponibilização de 

equipamentos em laboratórios que permitem o uso de recursos de informática e 

multimídia. O acesso à rede de internet móvel de alta qualidade alcança todo o 

campus. 

8.9. Bibliografia Básica 

O acervo da bibliografia básica possui pelo menos 3 (três) títulos físicos 

por Unidade Curricular na proporção média de um exemplar para menos de 5 
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vagas anuais autorizadas, ou digital, com 1 (um) exemplar por aluno de cada título 

disponível na Biblioteca Digital (Minha Biblioteca®). O referido acervo encontra-

se informatizado e tombado junto ao patrimônio da IES. 

Encontram-se neste projeto as Ementas e Bibliografias de todas as 

Unidades Curriculares do curso de Medicina da FASA. 

8.10. Bibliografia Complementar 

O acervo da bibliografia complementar possui 5 (cinco) títulos por 

Unidade Curricular, físicos, com no mínimo 2 (dois) exemplares de cada título ou 

digital, com 1 (um) exemplar por aluno de cada título disponível na Biblioteca 

Digital (Minha Biblioteca®). O referido acervo encontra-se informatizado e 

tombado junto ao patrimônio da IES. Os títulos podem estar disponíveis também 

na Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde, sendo de domínio público. 

Encontram-se neste projeto as Ementas e Bibliografias de todas as 

Unidades Curriculares do curso de Medicina da FASA. 

 

8.11. Periódicos Especializados 

O acervo de periódicos especializados disponível na base de dados 

EBSCO, adquirida pela FASA, contempla a base de dados MEDLINE COMPLETE 

com mais de 2.300 títulos indexados e atualizados em relação aos últimos 3 anos, 

distribuídos entre as principais áreas do curso.  

Encontra-se na Biblioteca formulário com a lista de periódicos com 

artigos na íntegra que a comunidade acadêmica pode acessar, tanto no ambiente 

da IES, quanto no próprio domicílio, por meio de link disponibilizado na área 

logada do site institucional. 

 

8.12. Laboratórios 

8.12.1. Laboratórios de ensino para a área da saúde 

Os laboratórios de ensino para a área da saúde são adequados ao 

currículo do curso e ao previsto no Projeto Pedagógico. Além de possuírem 

excelente qualidade, tanto no que diz respeito às instalações, como 
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disponibilidade de equipamentos, insumos e equipe técnica de apoio, os 

laboratórios são referência na região. 

As normas de funcionamento, utilização e segurança estão 

sistematizadas por meio de regulamentos próprios, Procedimento Operacional 

Padrão (POP) e normas de biossegurança. As atividades desenvolvidas são 

acompanhadas por meio do preenchimento de formulários, que visam o controle 

das aulas, controle de frequência dos alunos, consumo e reposição de materiais.  

A Instituição mantém em seu corpo técnico-administrativo uma equipe 

amplamente qualificada, composta por técnicos, auxiliares, monitores, 

professores e coordenador, responsáveis pelo apoio técnico e manutenção dos 

laboratórios.  

Todo o mobiliário e equipamentos dos laboratórios da FASA estão 

cadastrados no controle de patrimônio da instituição e possuem chapas de 

identificação.  

A política do Instituto Educacional Santo Agostinho para atualização de 

equipamentos e softwares baseia-se no planejamento do curso, visando atender 

às necessidades didático-pedagógicas.  

Os laboratórios estão à disposição da comunidade acadêmica em 

período integral. Para garantir a organização do funcionamento dos laboratórios, 

é necessário realizar agendamento para utilização, junto à Coordenação de 

Laboratórios. 

Os laboratórios são de responsabilidade das Coordenações dos 

Cursos e da Coordenação de Laboratórios, com exceção do laboratório de 

informática que é de responsabilidade da Divisão de Tecnologia da Informação.  

Os laboratórios possuem regras de funcionamento, utilização e 

segurança, estabelecidas nos regulamentos internos.   

Também são desenvolvidas atividades de monitoria, iniciação científica 

e projetos que maximizem o aprendizado e fortalecimento da política de 

internacionalização, pesquisa e inovação no ensino superior. 

A manutenção de equipamentos é realizada regularmente, tanto 

internamente pelas equipes técnicas ou de manutenção da instituição, como 

externamente, por empresa especializada, a depender do tipo de serviço 

demandado.  
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A FASA possui 04 (quatro) laboratórios de ensino para área da saúde 

conforme descrito abaixo. Nestes espaços acontecem as atividades práticas e os 

estudos em grupos para o entendimento dos processos biológicos, fisiológicos e 

químicos que subsidiarão o aprendizado posterior no ciclo clínico do curso. 

O Laboratório de Anatomia Humana constitui-se num ambiente 

favorável às atividades teóricas e práticas voltadas ao estudo anatômico dos 

diferentes sistemas orgânicos do corpo humano. Para tanto, os acadêmicos da 

Medicina encontram peças humanas sintéticas e diversos modelos anatômicos. O 

laboratório também disponibiliza recursos virtuais adaptáveis aos momentos das 

aulas, mediante utilização de uma mesa anatômica com diversas tecnologias que 

podem ser exploradas. 

No Laboratório Integrado I (Microscopia, Citologia, Histologia, Genética 

e Biologia Molecular) são realizadas práticas que envolvem extração de DNA e 

RNA, construção de cariótipo, realização de técnicas histológicas, microtomia 

para produção de lâminas, análises de lâminas histológicas em microscópio 

óptico. O laboratório possui acervo de lâminas de células e tecidos animais e 

vegetais que permitem o estudo em condições fisiológicas normais e patológicas. 

Além disso, permite o estudo de estruturas e processos biológicos tanto em 

células vivas como em células mortas. O laboratório é equipado com vários 

microscópios, sendo disponibilizado um microscópio para cada aluno no momento 

da prática. Ademais, possui reagentes diversos de coloração especifica (Lugol, 

hematoxilina e eosina), materiais para histologia (parafina, xilol, álcool, lâminas e 

cassetes), kits para extração de DNA e RNA, bem como acervo de vidrarias e 

outros equipamentos (micrótomo, estufa, freezer, banho histológico). Nesse 

contexto, os grupos possuem no máximo 15 alunos, de forma que todos 

participem ativamente da construção dos conhecimentos. 

No Laboratório Integrado II (Microbiologia, Imunologia e Parasitologia) 

são desenvolvidas aulas práticas que envolvem realização de exames 

parasitológicos de fezes, análise de parasitos sanguíneos, análises de 

crescimento bacteriano, antissepsia, dentre outras. Também possui materiais e 

equipamentos disponíveis: Reagentes Kato Katz, Meio de cultura BHI, Ágar Muller 

Hington, Ágar Salmonella e Shigella, microscópios ópticos, autoclave, estufa 

bacteriológica, vidrarias, dentre outros.  
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O Laboratório Integrado III (Fisiologia e Bioquímica) destina-se à 

realização de aulas práticas que envolvem: Avaliação de atividade enzimática, 

dosagens de parâmetros bioquímicos plasmáticos (glicose, colesterol total e 

frações, triglicerídeos, enzimas e hormônios), tipagem sanguínea, 

espermograma, teste de esforço em esteira e bicicleta ergométrica, dosagem de 

lactato sanguíneo associado ao exercício, avaliação da capacidade 

cardiorrespiratória, avaliação da função renal, dentre outras. Para tanto, além das 

técnicas convencionais, faz-se uso de diversos equipamentos e materiais, tais 

como: Kits comerciais colorimétricos, vidrarias, tubos de ensaio, microtubos, 

ponteiras, pipetas, placas de petri, phmetro, centrífuga, espectrofotômetro, 

lactímetro, glicosímetro, capela de fluxo laminar, esteira elétrica, bicicleta 

ergométrica, eletrocardiógrafo, polígrafo. 

Todos os laboratórios possuem regras de funcionamento e utilização, 

principalmente no que diz respeito às Normas de Biossegurança gerais e 

específicas para cada ambiente. 

Além dos equipamentos citados, em atendimento aos princípios da 

ergonomia, os laboratórios apresentam condições de iluminação, acústica, 

ventilação, acessibilidade e comodidade que garantam o conforto necessário e 

condições propícias ao trabalho didático pedagógico a ser desenvolvido no seu 

interior. 

8.12.2. Laboratórios de habilidades 

A FASA possui área disponível para os Laboratórios de Habilidades e 

Atitudes Médicas, Técnicas Operatórias e de Simulações Realísticas para o curso 

de Medicina. 

O curso de Medicina da FASA conta com 3 (três) laboratórios de ensino 

para a área de Saúde, sendo: Laboratório de Técnicas Operatórias, Laboratório 

de Semiologia e Laboratório de Simulações Realísticas (LSR).  

Além dos Laboratórios de Ensino propriamente ditos, há o Laboratório 

de Habilidades e Atitudes, que é composto por 11 consultórios mobiliados, com 

janela tipo visão unidirecional (espelho espião), onde os alunos podem visualizar 

atendimentos simulados e praticar entre seus pares. Além disso, ocorrem no início 

do semestre aulas de anamnese e exame físico, e posteriormente são realizados 

os atendimentos ao público externo. 
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O Laboratório de Técnicas Operatórias é projetado para grupos de, no 

máximo, 12 alunos, com mesas de aço inoxidável e bancos suficientes para 

capacidade máxima, uma caixa, por aluno, de aço inoxidável com instrumental 

para o treinamento de suturas em material sintético, lavatório com torneiras para 

o treinamento da antissepsia.  

O laboratório de Simulações Realísticas conta com duas salas de 

simulação, cada uma com sua sala de debriefing, e uma sala de controle dos 

simuladores. Há três simuladores que contemplam grande variedade de situações 

práticas que podem ser replicadas nesse ambiente simulado, a saber: um 

simulador SimMom®, um simulador SimBaby® e um simulador MegaCode Kid®.   

Cada manequim está ligado a uma tela que simula um monitor multiparamétrico.  

A quantidade de materiais e equipamentos, especialmente os 

simuladores e manequins, é adequada para o desenvolvimento das competências 

previstas para o Eixo Estruturante de Habilidades e Atitudes Médicas previsto do 

1º ao 8º período do curso, além do internato médico. 

Quanto aos equipamentos e materiais, estão disponíveis diversos 

modelos anatômicos, variados manequins e simuladores adulto e pediátrico, 

diversos simuladores de injeção, simulador para exame otológico, bonecos, 

armários vitrine, balança pediátrica, balança adulto, colar cervical, dispositivos 

bolsa-válvula-máscara, diapasão, estetoscópios, esfigmomanômetros, lanternas 

clínicas, martelo, otoscópios, oftalmoscópio, laringoscópio, monitor cardíaco, 

desfibrilador, mesas, cadeiras, dentre outros equipamentos.  

O Laboratório de Semiologia é mobiliado adequadamente para 

treinamento das técnicas semiológicas, permitindo a realização da discussão e 

treinamento de anamnese e exame físico. Estão disponíveis manequins e 

simuladores que  

Os laboratórios contam com escaninho para armazenamento dos 

materiais dos alunos antes de entrarem nas atividades.  

 

8.13. Unidades Hospitalares e Complexo Assistencial conveniado 

Atualmente os convênios com unidades hospitalares públicas e privadas, 

propiciam ao aluno do curso de medicina da FASA, experiência na prática médica, 

9atuando em enfermarias, centro cirúrgicos e urgência e emergência, durante o 
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ciclo do internato médico. Há também a prática clínica em unidades de saúde da 

família, durante o ciclo de estágio em Atenção Primária em Saúde, no internato 

médico, realizado em convênio firmado com a Secretaria Municipal de Barra de 

Choça, município localizado à 27 Km de Vitória da Conquista.  

Além das Unidades Hospitalares/Atenção Terciária, locus em que os alunos 

estagiarão predominantemente no quinto e sexto ano do curso, a parceria 

estabelecida entre a FASA  e a Secretaria Municipal de Saúde do município de 

Vitória da Conquista,  oportuniza a inserção sistemática dos estudantes em 9 

Unidades de Saúde da Família (Atenção Primária em Saúde) de maneira 

longitudinal do 1º ao 8º período do curso, contando com infraestrutura que 

possibilidade atendimentos clínicos, realização de atividades educativas de salas 

de espera, atuação em salas de vacinas e farmácia, além de salas para 

acolhimento/triagem. 

A base legal para a realização dos convênios é a Lei nº 11.788, de 25 de 

setembro de 2008 que dispõe sobre o estágio de estudantes, juntamente com a 

Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases 

da educação nacional. 

8.14. Biotério 

No PPC do curso de Medicina da FASA não está prevista a utilização 

de Biotério para as atividades práticas de ensino do curso. Acompanhando a 

tendência mundial quanto à utilização de animais para experimentos em nível de 

graduação, o curso de Medicina privilegia a adoção de manequins, simuladores e 

programas computacionais para a consecução dos objetivos educacionais 

previstos em cada Unidade Curricular. 
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9. ANEXOS 

9.1. Regulamento das Atividades Complementares 

REGULAMENTO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

Capítulo I 

DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

  Art. 1° - O acadêmico regularmente matriculado na Faculdade de Saúde 

Santo Agostinho de Vitória da Conquista-FASA deverá cumprir a carga horária de 

Atividades Complementares conforme dispõe o Projeto Político-Pedagógico. 

 § 1º - As Atividades Complementares são componentes curriculares 

enriquecedores e complementadores do perfil do formando, possibilitam o 

reconhecimento, por avaliação de habilidades, conhecimento e competências do 

acadêmico, inclusive aquelas adquiridas fora do ambiente acadêmico, incluindo a 

prática de estudos e atividades independentes, temas transversais, 

interdisciplinares, especialmente nas relações com o mercado de trabalho e com 

as ações de extensão junto à comunidade. 

 § 2º - A realização de Atividades Complementares não se confunde com a 

atividade de Estágio Supervisionado ou com a atividade de Trabalho de 

Conclusão de Curso. 

 § 3º - A carga horária total das Atividades Complementares de ensino, 

pesquisa e extensão deverá ser cumprida durante o período de integralização do 

respectivo curso de graduação. 

 

 Art. 2° - Serão consideradas Atividades Complementares de graduação: 

 I – projetos e programas de pesquisa orientados por docente-pesquisador 

da Faculdade de Saúde Santo Agostinho de Vitória da Conquista-FASA e 

aprovadas pelo Colegiado de Curso; 

 II – projetos, programas e cursos de extensão orientados por docente da 

Faculdade de Saúde Santo Agostinho de Vitória da Conquista-FASA e aprovadas 

pelo Colegiado de Curso; 

 III - visitas técnicas; 

 IV – participação em eventos na área do Curso; 

 V – participação em eventos em áreas não correlatas, porém com temas 

que possibilitem um acréscimo de conhecimento na área do Curso; 
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 VI - grupos de estudo; 

 VII - aprendizagem à distância; 

 VIII - disciplina eletiva, além das que deverão compor o currículo pleno do 

Curso; 

 IX – disciplinas extracurriculares; 

 X - monitorias em disciplinas pertencentes ao currículo pleno do Curso; 

 XI - estágios extracurriculares desenvolvidos na área do Curso; 

 XII - outras Atividades Complementares, compreendendo: 

 a) representação estudantil; 

 b) cursos de língua estrangeira; 

 c) assistir, comprovadamente, defesas de trabalhos de conclusão de curso 

na respectiva área; 

 d) assistir, comprovadamente, defesas de dissertações de mestrado; 

 e) assistir, comprovadamente, defesas de teses de doutorado; 

 XIII – situações afins desde que sejam relacionadas à área do curso, e 

deferidas pela Coordenação do Curso. 

 § 1º - As atividades de que tratam os incisos IV e V, quando promovidas, 

total ou em parceria, pela FASA, são consideradas Atividades Complementares 

válidas, respeitada a carga horária máxima fixada nesta Resolução.  

 § 2° - As atividades de que tratam os incisos IV e V, quando promovidas 

por outras instituições que não a Faculdade de Saúde Santo Agostinho de Vitória 

da Conquista-FASA, necessitam ser validadas pela Coordenação do Curso, 

mediante requerimento justificado e documentado pelo acadêmico.  

 § 3º - As disciplinas pertencentes aos demais Cursos da Faculdade de 

Saúde Santo Agostinho de Vitória da Conquista-FASA, cursadas com 

aproveitamento, são consideradas disciplinas extracurriculares, podendo ser 

computadas como Atividades Complementares. 

 § 4º - A validação de disciplinas extracurriculares frequentadas em outras 

Instituições de Ensino Superior - IES fica a critério da Coordenação do Curso. 

Capítulo II 

DOS PROJETOS, PROGRAMAS E CURSOS DE PESQUISA E EXTENSÃO 

  Art. 3° - Os projetos, programas e cursos de pesquisa ou de extensão 

desenvolvidos pela Faculdade de Saúde Santo Agostinho - FASA deverão ser 

registrados na Coordenadoria de Pesquisa, Ensino e Extensão – COPEX. 
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 Art. 4° - As avaliações das atividades dos projetos, programas ou cursos 

de pesquisa e extensão deverão ser feitas mediante certificado emitido pelo órgão 

responsável. 

 Parágrafo único. O docente responsável por projetos, programas e cursos 

de pesquisa ao de extensão deverá encaminhar à Coordenadoria de Pesquisa, 

Ensino e Extensão – COPEX, relatórios a respeito do rendimento do acadêmico. 

 

Capítulo III 

DA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS E EM SESSÕES DE DEFESA DE 

TRABALHO ACADÊMICO 

  

 Art. 5º - A participação em eventos é a atividade que envolve acadêmicos 

em congressos, seminários, palestras, simpósios, jornadas acadêmicas, palestras 

e cursos preparatórios correlatos. 

 Parágrafo único. A avaliação da participação em eventos deverá ser feita 

mediante apresentação do certificado de participação do acadêmico.  

 

 Art. 6º - A participação em sessões de defesa de trabalho acadêmico é a 

atividade que envolve a presença do acadêmico em defesas de trabalhos de 

conclusão de curso, de dissertações ou de teses, na Instituição. 

 § 1º - A comprovação da participação em sessões de defesa de trabalho 

acadêmico deverá ser feita mediante declaração assinada por no mínimo  dois 

membros da Banca Examinadora.  

 § 2º - Poderão ser atribuídas, respectivamente, duas, quatro e seis horas-

aula, conforme a natureza da defesa (monografia, dissertação e tese). 

Capítulo IV 

DOS GRUPOS DE ESTUDO 

  

 Art. 7° - Grupos de estudo são atividades de iniciação científica com 

discussão temática, sob a responsabilidade de pelo menos um professor, com a 

finalidade de complementação ou de aprofundamento do aprendizado e de 

exercícios de aplicação de conhecimento dos acadêmicos, em conformidade com 

a resolução específica. 
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 Art. 8º - A avaliação dos grupos de estudo deverá ser feita mediante 

declaração do(s) professor(es) responsável(eis) a respeito da assiduidade e do 

rendimento dos acadêmicos participantes. 

 

Capítulo V 

DA APRENDIZAGEM À DISTÂNCIA 

  

 Art. 9º - Aprendizagem à distância é o processo educativo que promove a 

autonomia do aprendiz e envolve meios de comunicação capazes de ultrapassar 

os limites de tempo e espaço e permitir a interação com as fontes de informação 

ou com o sistema educacional. 

 

 Art. 10 - A avaliação da aprendizagem à distância deverá ser certificada por 

Universidade ou Faculdade autorizada ou reconhecida pelo Ministério da 

Educação e Cultura. 

 Parágrafo único. É dever do acadêmico comprovar, mediante 

documentação emitida pela Universidade ou Faculdade, a autorização ou 

reconhecimento, pelo Ministério da Educação e Cultura-MEC, do curso de 

aprendizagem à distância. 

Capítulo VI 

DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 

 

 Art. 11 - O estudo de língua estrangeira oferecido pelas Faculdades Santo 

Agostinho, ou por outra instituição pública ou privada, poderá, a juízo da 

Coordenação do Curso, ser aceito como Atividade Complementar. 

 

 Parágrafo único. A comprovação do estudo da língua estrangeira deverá 

ser feita mediante o certificado contendo informações quanto ao rendimento e 

assiduidade 

 

 Art. 12 - Integração com a pós-graduação é a participação dos acadêmicos 

da graduação em atividades dos programas de Pós-Graduação, mediante a 

comprovação da carga horária por meio de documento específico. 
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 Art. 13 - A publicação de trabalhos científicos do acadêmico, em revista 

indexada, será reconhecida e registrada como Atividade Complementar. 

 

 Art. 14 - A participação em concurso de monografias ou a apresentação de 

trabalhos em eventos científicos equivalem à publicação de trabalho científico, 

para os fins desta Resolução. 

 

 Parágrafo único. A comprovação de participação na atividade deverá ser 

feita mediante apresentação de certificado de participação ou documento de 

classificação do trabalho. 

 

Capítulo VII 

DA REPRESENTAÇÃO ESTUDANTIL 

 

 Art. 15 - A representação estudantil caracteriza-se por atividades em 

entidades estudantis ou em órgãos colegiados da Faculdade de Saúde Santo 

Agostinho de Vitória da Conquista-FASA, conforme ata ou declaração dos 

respectivos setores. 

 

Capítulo VIII 

DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO E REGISTRO DAS 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

 Art. 16 - As Atividades Complementares serão analisadas pela 

Coordenação do Curso, que poderá ser assessorada por professor do Curso. 

 

 Art. 17 - O pedido de reconhecimento e registro das Atividades 

Complementares deverá ser apresentado pelo acadêmico, devidamente 

fundamentado e acompanhado de cópias dos documentos necessários à sua 

apreciação, em formulário fornecido pelo Núcleo de Registro Acadêmico-NRA. 

 

 Art. 18 - A avaliação das Atividades Complementares de Graduação deverá 

ser feita pela atribuição dos conceitos APTO ou INAPTO. 



 
 

 
 

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE MEDICINA DA  
FACULDADE DE SAÚDE SANTO AGOSTINHO DE VITÓRIA DA CONQUISTA 

 
 

240 

 § 1° - A comprovação poderá, conforme a natureza das Atividades 

Complementares de Graduação, consistir em provas, trabalhos ou relatórios 

elaborados pelo acadêmico ou, ainda, relatórios do professor a respeito das 

atividades desenvolvidas pelo acadêmico. 

 § 2° - O trabalho reconhecido e registrado como Atividade Complementar 

não poderá ter sido apresentado como monografia de fim de curso. 

 § 3º - A atribuição dos conceitos será comunicada ao Núcleo de Registro 

Acadêmico - NRA para fins de lançamento no Histórico Escolar do acadêmico. 

 

Capítulo IX 

DAS CARGAS HORÁRIAS DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

 Art. 19 - Para integralizar o Currículo Pleno do curso será necessário 

cumprimento de Atividades Complementares conforme as diretrizes curriculares 

de cada curso e seu respectivo projeto pedagógico. 

 

Capítulo X 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

 Art. 20 - Os acadêmicos que ingressarem no Curso por transferência de 

outra instituição poderão ter aproveitadas as Atividades Complementares que já 

tenham sido devidamente computadas no seu Histórico Escolar. 

 

 Art. 21 - Os percentuais de cargas horárias para cada Atividade 

Complementar são os previstos no Anexo I desta Resolução e aplicam-se a todos 

os acadêmicos das Faculdades Santo Agostinho. 

 

 Art. 22 - Os requisitos para o reconhecimento das Atividades 

Complementares estão previstos no Anexo II desta Resolução. 
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ANEXO I (do Regulamento das Atividades Complementares) 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR PERCENTUAL MÁXIMO DE 

CARGA HORÁRIA ATRIBUÍVEL 

Projetos, programas e cursos de pesquisa ou 

extensão* 

50 

Participação em eventos  50 

Participação em sessões de defesa de trabalho 

acadêmico (monografia, dissertação ou tese) 

10 

Grupos de estudo 50 

Aprendizagem à distância 50 

Disciplina eletiva ou extracurricular 50 

Monitoria 50 

Estágio extracurricular 50 

Cursos na área 50 

Integração com a Pós-Graduação 50 

Língua estrangeira 10 

Publicação científica 50 

Participação em concurso de monografias 50 

Apresentação de trabalho em evento científico 20 

Representação estudantil 10 

Nivelamento 20 

Empresa Júnior 30 

Visitas Técnicas 20 
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ANEXO II (do Regulamento das Atividades Complementares) 

 ATIVIDADE COMPLEMENTAR REQUISITO PARA O 

RECONHECIMENTO DAS ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES 

Disciplinas extracurriculares cursadas fora 

da IES 

Apresentação de histórico escolar oficial ou 

declaração da instituição atestando a 

aprovação, anexando o programa da 

disciplina e bibliografia. 

Estágios extracurriculares desenvolvidos 

na forma estabelecida no Regulamento de 

Estágios do Curso. 

Declaração da instituição atestando a 

condição de estagiário e o horário do estágio 

e apresentação de relatório das atividades 

desenvolvidas no semestre. 

Realização de curso de língua estrangeira Declaração do curso atestando matrícula e 

aprovação no módulo ou nível no semestre 

Participação em projetos, programas e 

cursos de pesquisa ou extensão ou grupos 

de estudo. 

Declaração da COPEX ou do responsável 

pelo projeto e apresentação de relatório 

Participação em concurso de monografias 

ou apresentações  

de trabalhos em eventos científicos 

promovidos ou não pela FASA 

Apresentação da monografia ou do trabalho 

científico e declaração da instituição ou 

sociedade promotora do concurso 

Participação em congressos, seminários, 

palestras, simpósios, colóquios, jornadas de 

estudo, cursos preparatórios jurídicos e 

similares, na qualidade de ouvintes ou em 

visitas técnicas. 

Declaração ou Certificado de participação.  

Participação em sessão de defesa de 

monografias, dissertações de mestrado e 

teses de doutorado. 

Declaração assinada por no mínimo dois 

membros da Banca Examinadora 

Participação em órgãos colegiados da 

Faculdade de Saúde Santo Agostinho de 

Vitória da Conquista-FASA 

Declaração da Presidência do Conselho 

Superior ou do Colegiado do Curso atestando 

a participação do acadêmico 
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9.2. Matriz curricular 

Matriz Curricular 

 

Per 
Eixos 

Estruturantes 
Componentes Curriculares                                                     

(Módulos) 

CARGA HORÁRIA (Componentes Curriculares + Eletivas) 

Atividades Educacionais (hora relógio) 
Eleti 
vas 

TCC Total 
Teóricas TICs Práticas APG 

Sub 
total 

1° 

Si
st

em
as

 O
rg

ân
ic

o
s 

In
te

gr
ad

o
s 

    Sistemas Orgânicos Integrados I 33,3 16,7 100,0 100,0 250,0     250 

In
te

gr
aç

ão
 E

n
si

n
o

-S
er

vi
ço

-C
o

m
u

n
id

ad
e

 

  Integração Ensino-Serviço-Comunidade I 16,7   33,3   50,0     50 

H
ab

ili
d

ad
es

 e
 A

ti
tu

d
e

s 
M

éd
ic

as
 

Habilidades e Atitudes Médicas I 16,7   16,7   33,3     33 

Métodos de Estudo e Pesquisa I 16,7   33,3   50,0     50 

Subtotal 83,3 16,7 183,3 100,0 383,3 33,3   416,7 

2° 

Sistemas Orgânicos Integrados II 33,3 16,7 100,0 100,0 250,0     250,0 

Integração Ensino-Serviço-Comunidade II 16,7   33,3   50,0     50,0 

Habilidades e Atitudes Médicas II 16,7   16,7   33,3     33,3 

Métodos de Estudo e Pesquisa II 16,7   33,3   50,0     50,0 

Subtotal 83,3 16,7 183,3 100,0 383,3 33,3   416,7 

3° 

Sistemas Orgânicos Integrados III 50,0 33,3 100,0 100,0 283,3     283,3 

Integração Ensino-Serviço-Comunidade III 16,7   33,3   50,0     50,0 

Habilidades e Atitudes Médicas III 33,3   66,7   100,0     100,0 

Subtotal 100,0 33,3 200,0 100,0 433,3 33,3   466,7 

4° 

Sistemas Orgânicos Integrados IV 50,0 33,3 100,0 100,0 283,3     283,3 

Integração Ensino-Serviço-Comunidade IV 16,7   33,3   50,0     50,0 

Habilidades e Atitudes Médicas IV 33,3   100,0   133,3     133,3 

Subtotal 100,0 33,3 233,3 100,0 466,7 33,3   500,0 

5° 

Sistemas Orgânicos Integrados V 50,0 33,3 100,0 100,0 283,3     283,3 

Integração Ensino-Serviço-Comunidade V 16,7   50,0   66,7     66,7 

Habilidades e Atitudes Médicas V 16,7   50,0   66,7     66,7 

Clínica Cirúrgica I 16,7   33,3   50,0     50,0 

Subtotal 100,0 33,3 233,3 100,0 466,7  16,7 483,3 

6° 

  Integração Ensino-Serviço-Comunidade VI 16,7   66,7   83,3     83,3 

  Habilidades e Atitudes Médicas VI 16,7   33,3   50,0     50,0 

  Clínica Cirúrgica II 33,3   50,0   83,3     83,3 

  Clínica Integrada I 50,0 33,3 200,0 100,0 383,3     383,3 

  Subtotal 116,7 33,3 350,0 100,0 600,0     600,0 

7° 

  Integração Ensino-Serviço-Comunidade VII 16,7   66,7   83,3     83,3 

  Habilidades e Atitudes Médicas VII 16,7   33,3   50,0     50,0 

  Clínica Cirúrgica III 33,3   33,3   66,7       

  Clínica Integrada II 50,0 33,3 200,0 100,0 383,3     383,3 

  Subtotal 116,7 33,3 333,3 100,0 583,3   16,7 600,0 

      Integração Ensino-Serviço-Comunidade VIII 33,3   33,3   66,0       

8° 

    Habilidades e Atitudes Médicas VIII 16,7   33,3   50,0     50,0 

     Clínica Cirúrgica IV 33,3   66,7   100,0     100,0 

     Clínica Integrada III 50,0 33,3 200,0 100,0 383,3     383,3 

      Subtotal 133,3 33,3 333,3 100,0 599,3     599,3 

TOTAL (Componentes Curriculares Obrigatórios+ Eletivas) hora-relógio 833 233 2.050 800 3.917 133 33 4.083 

TOTAL (Componentes Curriculares Obrigatórios+ Eletivas) hora-aula 1.000 280 2.460 960 4.700 160 40 4.900 

      1°- 8° Atividades Complementares (hora-relógio)               210 

      Obs.: para ingressar no Internato, o aluno deve ser aprovado em todos os módulos anteriores 
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        CARGA HORÁRIA (HORA-RELÓGIO) 

      
IN

TE
R

N
A

TO
 

Estágio Curricular em Urgências e Emergências I 210 

      Estágio Curricular em Urgências e Emergências II 210 

      Estágio Curricular em Saúde Mental 96 

      Estágio Curricular em Atenção Primária em Saúde I 260 

      Estágio Curricular em Atenção Primária em Saúde II 260 

      Estágio Curricular em Saúde Coletiva 48 

      Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar em Ginecologia e Obstetrícia I 210 

      Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar em Ginecologia e Obstetrícia II 258 

      Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar em Pediatria I 258 

      Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar em Pediatria II 258 

      Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar em Clínica Médica I 258 

      Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar em Clínica Médica II 258 

      Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar em Clínica Cirúrgica I 258 

      Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar em Clínica Cirúrgica II 258 

      
Subtotal 

      
3.100  

    CARGA HORÁRIA TOTAL DA MATRIZ EM HORA-RELÓGIO 

      Composição da Carga Horária Hora-relógio Hora-aula 

      Teórica TICs Práticas APG Total Total 

    
Componentes Curriculares Obrigatórios 

         
833  

         
233  

      2.050  
         

800  
                         

3.917  
                         

4.700  

    
Disciplinas Eletivas          

                            
133  

                             
160  

    
TCC  

        

                              
33  

                               
40  

    
Atividades Complementares          

                            
210  

                             
252  

    
Internato          

                         
3.100  

                         
3.720  

    
Total         

                         
7.393  

                         
8.872  

    INTERNATO  

         41,9  % da CH total           

    Destas, 940 horas (30,3%) na APS e na Urgência/Emergência, sendo a carga horária na APS predominante (55,3%) 
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9.3. Regimento do Internato Médico 

FACULDADE DE SAÚDE SANTO AGOSTINHO DE VITÓRIA DA 

CONQUISTA 

CONSELHO SUPERIOR 

 

RESOLUÇÃO FASA 05, de 10 de outubro de 2017 

 

 

 Aprova o Regulamento do Estágio Curricular Obrigatório, 

denominado Internato, do Curso de Medicina da Faculdade de Saúde 

Santo Agostinho de Vitória da Conquista 

 

 

O Presidente do CONSELHO SUPERIOR da FACULDADE DE SAÚDE 

SANTO AGOSTINHO DE VITÓRIA DA CONQUISTA (FASA), Professor Dr. 

Antônio Augusto Pereira Moura, no uso das atribuições que lhe conferem o ato de 

autorização do Ministério da Educação; o ato da sua contratação e nomeação conforme 

Portaria IESA 07, de 1.º de novembro de 2016; o Regimento Interno da Faculdade de Saúde 

Santo Agostinho de Vitória da Conquista, e, ainda, em consonância com a Lei 9.394, de 20 

de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, 

CONSIDERANDO: 

 a necessidade de aprimorar as regras para o funcionamento do Estágio Curricular 
Obrigatório, denominado Programa de Internato, do Curso de Medicina da 
Faculdade de Saúde Santo Agostinho de Vitória da Conquista; 

 a elaboração de um protótipo de Regulamento, por parte do Núcleo Docente 
Estruturante do Curso de Medicina da Faculdade de Saúde Santo Agostinho de 
Vitória da Conquista; 

 as discussões e aprovações do presente Regulamento pelo Colegiado do Curso de 
Medicina da Faculdade de Saúde Santo Agostinho de Vitória da Conquista, em 
reuniões específicas; 

 a discussão e aprovação do presente Regulamento pelo Conselho Superior da 
Faculdade de Saúde Santo Agostinho de Vitória da Conquista, em reunião da 
presente data, 

 

baixa a seguinte RESOLUÇÃO. 

 



 
 

 
 

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE MEDICINA DA  
FACULDADE DE SAÚDE SANTO AGOSTINHO DE VITÓRIA DA CONQUISTA 

 
 

246 

Art. 1.º Fica APROVADO o Regulamento de Estágio Curricular Obrigatório, 

denominado Internato, do Curso de Medicina da Faculdade de Saúde Santo Agostinho de 

Vitória da Conquista, constante do Anexo I, bem como os demais anexos a esta norma. 

 

Art. 2.º Fica revogada a Resolução FASA 04, de 16 de abril de 2015. 

 

Art. 3.º Esta Resolução entra em vigor na presente data. 

 

De Montes Claros para Vitória da Conquista, 10 de outubro de 2017.  

 

 

Prof. Dr. Antônio Augusto Pereira Moura 

Presidente do Conselho Superior da Faculdade de Saúde Santo 

Agostinho de Vitória da Conquista (FASA) 

 

 

ANEXO I 

 

 

REGULAMENTO DO PROGRAMA DE INTERNATO DO CURSO DE 

MEDICINA DA FACULDADE DE SAÚDE SANTO AGOSTINHO DE VITÓRIA 

DA CONQUISTA 

 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES CONCEITUAIS 

 

Art. 1.º O Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório do Curso de 

Medicina da Faculdade de Saúde Santo Agostinho de Vitória da Conquista, sob a 

denominação de Programa de Internato, tem caráter obrigatório para todos os estudantes 

do Curso de Graduação em Medicina e se rege pelo presente Regulamento, pelo art. 7.º da 

Resolução CNE/CES n.º 4, de 7 de novembro de 2001, e, no que couber, pela Lei 11.788, 

de 25 de setembro de 2008. 
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Parágrafo único. Para fins deste Regulamento, o Estágio Curricular 

Supervisionado Obrigatório do Curso de Medicina da Faculdade de Saúde Santo Agostinho 

de Vitória da Conquista será denominado, aleatoriamente, Internato, Estágio Curricular 

Obrigatório ou Estágio.  

 

CAPÍTULO II 

 

DA NATUREZA E FINALIDADE DO ESTÁGIO CURRICULAR 

OBRIGATÓRIO DO CURSO DE MEDICINA 

 

Art. 2.º São objetivos do Internato: 

I – aperfeiçoar a consciência das limitações e responsabilidades da atuação do 

médico perante o doente, a família, a instituição, o serviço e sistema de saúde e a 

comunidade;  

II – aperfeiçoar as habilidades para trabalhar em equipe de saúde;  

III – aperfeiçoar competências para resolver, ou bem encaminhar, os problemas 

de saúde da população da região em que vai trabalhar, sem prejuízo da aquisição 

indispensável da noção de educação profissional permanente; 

IV – ensejar, de maneira orientada e individualizada, a aquisição e/ou o 

aperfeiçoamento de atitudes adequadas em relação aos cuidados a pacientes, famílias e 

comunidades, em ações individuais e coletivas, através do desenvolvimento de ações de 

promoção da saúde, de prevenção de doenças e agravos, de prevenção da evolução das 

enfermidades e execução de procedimentos diagnósticos ou terapêuticos e prevenção da 

invalidez ou reabilitação dos enfermos; 

V – oferecer ao estudante oportunidade para aumentar, integrar e aplicar os 

conhecimentos adquiridos ao longo do seu curso de graduação;  

VI – permitir o exercício de habilidades e competências indispensáveis à 

realização futura de atos médicos; 

VII – possibilitar experiências individuais de integração médico-comunidade;  

VIII – possibilitar o desenvolvimento e o hábito de uma atuação médica 

integrada, não só com seus colegas médicos, mas também com os demais profissionais que 

compõem a equipe de saúde. 
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CAPÍTULO III 

DA REALIZAÇÃO E DURAÇÃO DO INTERNATO 

 

Art. 3.º O Internato terá a carga horária total de 3.456 (três mil quatrocentos e 

cinquenta e seis) horas/aula, que equivalem a 2.880 (dois mil oitocentos e oitenta) 

horas/relógio, e será desenvolvido em regime de integral, incluindo atividades no 1.º, 2.º e 

3.º níveis de atenção, nas principais áreas da Medicina de forma integrada, organizado por 

meio da Atenção Básica, Urgência e Emergência, Clínica Médica, Ginecologia-Obstetrícia, 

Pediatria, Saúde Coletiva, e Saúde mental. 

§ 1.º É obrigatória a realização do Internato em todas as áreas estabelecidas. 

§ 2.º O Internato terá como pré-requisito a integralização de todos os módulos 

e disciplinas do Primeiro ao Oitavo período.  

§ 3.º A carga horária teórica do Internato está definida no Anexo I desta 

Resolução e, em hipótese alguma poderá ser superior a 20% (vinte por cento) do total de 

cada módulo.  

§ 4.º O Internato terá a duração total de 84 (oitenta e quatro) semanas, será 

ofertado do 9.º ao 12.º semestres, e seu início será definido em calendário próprio.  

§ 5.º Todos os Professores Médicos do Curso poderão supervisionar o 

Internato, respeitando-se a carga horária individual, qualificação e experiência.  

§ 6.º Para cada módulo de Internato serão ofertadas um máximo de 24 (vinte e 

quatro) vagas por período.  

§ 7.º O Calendário Acadêmico definirá o período para a matrícula nas séries de 

Internato.  

§ 8.º Cada módulo de internato terá a duração de 07 (sete) semanas.  

§ 9.º No mínimo de 30% (trinta por cento) da carga horária prevista para este 

Internato será desenvolvido na Atenção Básica e em Serviço de Urgência e Emergência do 

SUS com reserva de 5 (cinco) dos 12 (doze) módulos, representando 41,6% do total, para 

as áreas referidas neste parágrafo. 

§ 10. Nas atividades previstas no § 9.º deste artigo, haverá a seguinte 

distribuição de carga horária dos cinco módulos:  

I – 3 (três) módulos reservados para atividades dos Serviços de Atenção Básica, 

coordenadas e voltadas para a área da Medicina Geral de Família e Comunidade; 

II – 2 (dois) módulos reservados para atividades dos Serviços de Urgência e 

Emergência. 
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Art. 4.º Serão campos para o desenvolvimento das atividades do Internato em 

regime de integral: 

I – a Faculdade de Saúde Santo Agostinho de Vitória da Conquista (FASA), 

por meio da rede de unidades que compõem os sistemas municipais e estaduais de saúde 

de Vitória da Conquista, que mantenham convênio com a FASA e,  

II – outras instituições universitárias ou de serviços de saúde, do Sistema Único 

de Saúde, que mantenham Programa de Residência reconhecido pela Comissão Nacional 

de Residência Médica, localizados fora da região geoeducacional onde se encontra o Curso 

de Medicina, não podendo ultrapassar, neste caso, a 25% da carga horária total estabelecida 

para o Internato, sendo obrigatória a existência de convênio entre a FASA e a concedente 

do estágio. 

Parágrafo único. O Aluno que cumprir módulo de Internato fora da FASA 

fica obrigado a realizar prova final de avaliação de seu aproveitamento, determinada pelo 

Colegiado de Curso, no prazo de 30 (trinta) dias após seu retorno. 

 

 

CAPÍTULO IV  

DA ADMINISTRAÇÃO DO INTERNATO 

 

Art. 5.º O Internato do Curso de Medicina da Faculdade de Saúde Santo 

Agostinho de Vitória da Conquista será administrado por um órgão colegiado denominado 

Comissão de Internato de Medicina, cuja sigla passa a ser CIM. 

§ 1.º A Comissão de Internato de Medicina (CIM) é constituída pelos seguintes 

membros:  

I – o Coordenador do Curso de Medicina da Faculdade de Saúde Santo 

Agostinho de Vitória da Conquista, como membro nato; 

II – um representante do Núcleo Docente Estruturante do Curso, por nomeação 

do Coordenador do Curso de Medicina da Faculdade de Saúde Santo Agostinho de Vitória 

da Conquista; 

III – um representante do Centro de Estudo do Hospital de Ensino Próprio e/ou 

conveniado, por indicação do Hospital para nomeação por parte do Coordenador do Curso 

de Medicina da Faculdade de Saúde Santo Agostinho de Vitória da Conquista; 

IV – todos os Professores Orientadores de cada área do Internato; 
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V – um interno do Primeiro do Internato, eleito pelos seus pares do Primeiro 

Ano do Internato; 

VI – um interno do Segundo do Internato, eleito pelos seus pares do Segundo 

Ano do Internato; 

VII – um representante do Centro ou Diretório Acadêmico, por indicação deste 

órgão, para nomeação por parte do Coordenador do Curso de Medicina da Faculdade de 

Saúde Santo Agostinho de Vitória da Conquista; 

VIII – um membro do Núcleo Psicopedagógico, por nomeação do Diretor-

Geral da Faculdade de Saúde Santo Agostinho de Vitória da Conquista. 

§ 2.º A CIM terá um Coordenador Geral que será eleito por e entre os seus 

membros. 

§ 3.º Os membros da Comissão de Internato de Medicina terão mandatos 

fixados, quanto: 

I – ao Coordenador do Curso, pelo período em que ocupar a Coordenação do 

Curso, por ser membro nato; 

II – ao representante discente descrito no inciso VII do § 1.º do presente artigo, 

pelo prazo de 01 (um) ano, sem possibilidade de recondução; 

III – ao representante do Centro de Estudo do Hospital de Ensino Próprio e/ou 

conveniado, pelo prazo de 01 (um) ano, permitida a recondução; 

IV – ao representante do Núcleo Docente Estruturante, pelo prazo de 01 (um) 

ano, permitida a recondução; 

V – ao representante do Núcleo Psicopedagógico, pelo prazo de 01 (um) ano, 

permitida a recondução; 

VI – aos Professores Orientadores, enquanto estiverem exercendo a função de 

Professores Orientadores; 

VII – aos representantes discentes descritos nos incisos V e VI do § 1.º do 

presente artigo, pelo prazo de 01 (um) ano, sem possibilidade de reeleição. 

§ 4.º O mandato do Coordenador Geral da CIM é de 01 (um) ano, permitida a 

reeleição.  

§ 5.º A cada substituição de membro da CIM será iniciada a contagem do tempo 

para o seu mandato, em obediência ao princípio da continuidade, de forma a evitar a 

recomposição da CIM, ao mesmo tempo, de todos os seus membros. 

 

Art. 6.º Compete à Comissão de Internato de Medicina (CIM):  



 
 

 
 

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE MEDICINA DA  
FACULDADE DE SAÚDE SANTO AGOSTINHO DE VITÓRIA DA CONQUISTA 

 
 

251 

I – auxiliar a operacionalização do programa aprovado e supervisionar o seu 

desenvolvimento;  

II – avaliar, em conjunto com o Núcleo Docente Estruturante, os resultados dos 

programas de Internato em andamento e propor alterações, quando for o caso;  

III – encaminhar à Secretaria Acadêmica o Termo de Compromisso do 

Internato devidamente preenchido e assinado pela unidade concedente, seja a FASA ou 

outra entidade pública ou privada, pelo Coordenador Geral do Internato e pelo responsável 

interno cuja competência estiver fixada em norma ou por delegação de competência;  

IV – homologar o programa dos Internatos, com base na ementa, em conjunto 

com o Colegiado do Curso de Medicina; 

V – promover atividades de integração entre os segmentos envolvidos com o 

Internato, como reuniões com os internos e visitas mensais às unidades conveniadas, dentre 

outras atividades julgadas necessárias; 

VI – promover treinamento e/ou orientação dos internos para a sua inserção no 

campo de estágio;  

VII – selecionar unidades do sistema de saúde e outros campos apropriados à 

realização do Internato com base no artigo 4.º deste Regulamento. 

 

Art. 7.º A CIM se reunirá: 

I – de forma ordinária, duas vezes no semestre, para análise da qualidade das 

atividades desenvolvidas em cada módulo de internato; 

II – de forma extraordinária, sempre que necessário e por convocação do 

Coordenador Geral. 

 

Art. 8.º Compete à Coordenação Geral de Internato do Curso de Medicina:  

I – convocar reunião extraordinária e fixar as datas das reuniões ordinárias da 

CIM, na forma do art. 7.º deste Regulamento; 

II – divulgar a relação dos Coordenadores de Módulos do Internato com as 

respectivas áreas de atuação e opções de campo de Internato, antes do período da matrícula; 

III – encaminhar à CIM a relação dos Alunos que efetivaram matrícula nos 

módulos de internatos; 

IV – homologar os programas de atividades profissionais, preparados pela 

Comissão de Internato de Medicina, que serão desenvolvidos durante o Internato; 
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V – manter um cadastro atualizado das vagas nos diferentes campos de 

Internato;  

VI – organizar os Alunos em 03 (três) grupos que cursarão os módulos do 

Internato sob forma de rodízio;  

VII – solicitar docentes para o Internato à Coordenação do Curso de Medicina 

para a oferta dos módulos. 

 

CAPÍTULO V 

DA SUPERVISÃO DO INTERNATO 

 

Art. 9.º As atividades do Internato de treinamento em serviço, em regime 

integral, serão realizadas sob a supervisão direta dos docentes do Curso de Medicina, 

incluindo o Coordenador de Módulo do Internato e os Supervisores Técnicos.  

 

Art. 10. São funções do Coordenador de Módulo do Internato: 

I – acompanhar a frequência do interno com base no artigo 16 do presente 

Regulamento;  

II – acompanhar o cumprimento do Plano de Internato aprovado;  

III – aprovar o Plano de Internato a ser desenvolvido no módulo pelos internos 

sob sua responsabilidade; 

IV – avaliar os internos de acordo com os artigos 13 a 16, e outras 

determinações, deste Regulamento; 

V – comparecer às reuniões e demais promoções relacionadas ao Internato, 

sempre que convocado por qualquer das partes envolvidas no Internato; 

VI – coordenar as atividades do Supervisor Técnico; 

VII – orientar as Alunos, de forma individualizada, quanto aos aspectos 

programáticos do seu Internato; 

VIII – registrar o resultado da avaliação final do Aluno em portal acadêmico 

da FASA. 

 

Art. 11. O Supervisor Técnico do Internato de Medicina será o preceptor que 

orienta o interno em relação às atividades que serão desenvolvidas no campo de Internato.  

 

Art. 12. São atribuições do Supervisor Técnico:  
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I – auxiliar o interno no desenvolvimento do seu Plano de Internato; 

II – avaliar o interno, em conjunto com o Coordenador de Módulo do Internato; 

III – discutir o Plano de Internato com o Coordenador de Módulo do Internato; 

IV – encaminhar, mensalmente, ao Coordenador de Módulo do Internato, a 

frequência do interno; 

V – orientar o interno em relação às atividades que serão desenvolvidas no 

campo de Internato; 

VI – orientar o interno na elaboração do Plano de Internato a ser desenvolvido 

no Internato; 

VII – orientar o interno na utilização dos instrumentos técnicos necessários ao 

desempenho de suas funções. 

 

 

CAPÍTULO VI 

DA AVALIAÇÃO 

 

Art. 13. A aprovação no Internato será condicionada à assiduidade e avaliação 

de habilidades e competências em cada módulo do Internato, ambas eliminatórias por si 

mesmas.  

§ 1.º Caso algum Aluno haja trancado matrícula ou seja reprovado em um ou 

mais Módulos de Internato, somente no semestre seguinte ao da reprovação ou trancamento 

de matrícula ele poderá se matricular novamente no(s) Módulo(s) de Internato no(s) 

qual(is) não obteve aprovação.  

§ 2.º Serão utilizados como critério para reprovação automática a falta repetida 

a plantões, faltas éticas graves e insubordinação à hierarquia instituída. 

 

 

Seção I 

Das Habilidades e Competências 

 

Art. 14. Ao longo de cada Módulo de Internato os Alunos serão submetidos a 

avaliação nos aspectos formativo e cognitivo.  

§ 1.º A avaliação formativa, à qual será atribuído peso 20 (vinte), basear-se-á 

nos seguintes critérios:  
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I – conduta moral e ética; 

II – iniciativa; 

III – pontualidade; 

IV – relacionamento com os pacientes, docentes, funcionários e colegas;  

V – senso de responsabilidade. 

§ 2.º A avaliação cognitiva, à qual será atribuído peso 80 (oitenta), será 

realizada por meio de provas teórico/práticas, OSCE, seminários, discussão de caso clínico 

e outras atividades avaliativas, cujos conteúdos fazem parte do programa do módulo de 

Internato. 

§ 3.º Ficará a critério do Coordenador de Módulo do Internato a designação dos 

Professores que participarão das avaliações cognitivas. 

§ 4.º As notas formativas e cognitivas terão um valor que variará de 0 (zero) a 

100 (cem).  

 

Art. 15. Será considerado aprovado em cada Módulo de Internato o Aluno que 

obtiver nota final igual ou superior a 70 (setenta).  

Parágrafo único. A soma das notas formativas e cognitivas, definidas no art. 

14 deste Regulamento, serão tidas como a nota final de cada Módulo de Internato. 

 

 

Seção II 

Da Assiduidade 

 

Art. 16. A frequência exigida durante o estágio é de 100% (cem por cento) 

conforme Parecer CNE/CES 1.133, de 7 de agosto de 2001, Lei 9.394, de 20 de dezembro 

de 1996, e Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008, sendo, porém, permitido ao Aluno 

compensar as faltas devidamente justificadas perante o Coordenador de Módulo do 

Internato e no prazo que este fixar, com horas de atividades extraordinárias, programadas 

com antecipação, sob orientação do Coordenador de Módulo do Internato. 

 

 

CAPÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 



 
 

 
 

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE MEDICINA DA  
FACULDADE DE SAÚDE SANTO AGOSTINHO DE VITÓRIA DA CONQUISTA 

 
 

255 

 

Art. 17. As interpretações e os casos omissos do presente Regulamento serão 

resolvidos, caso a caso, pela Coordenação Geral da Comissão de Internato em Medicina 

(CIM): 

I – por iniciativa própria, quando entender se tratar de situação facilmente 

contornável; 

II – após remessa ao Colegiado de Curso, nos casos que a CIM entender como 

mais complexos. 

Parágrafo único. As omissões e constatações de redação não clara do presente 

Regulamento, bem como sugestões de inovações nas regras, serão comunicadas pela 

Comissão de Internato em Medicina (CIM) ao Colegiado do Curso de Medicina da 

Faculdade de Saúde Santo Agostinho de Vitória da Conquista, para estudos, análises e, em 

sendo o caso, alteração no texto. 

 

Art. 18. As decisões, referentes ao Internato, com as quais o Acadêmico não concordar, 

poderão ser objeto de recursos administrativos, na forma do Regimento Interno da 

Faculdade de Saúde Santo Agostinho de Vitória da Conquista, na seguinte forma: 

I – se se tratar de ato de membro da Comissão de Internato de Medicina, para o 

Coordenador Geral da Comissão de Internato de Medicina; 

II – se se tratar de ato do Coordenador Geral da Comissão de Internato de Medicina ou do 

Coordenador do Curso de Medicina, para o Colegiado do Curso de Medicina da Faculdade 

de Saúde Santo Agostinho de Vitória da Conquista; 

III – se se tratar de decisão do Colegiado do Curso de Medicina da Faculdade de Saúde 

Santo Agostinho de Vitória da Conquista, para o Conselho Superior da Faculdade de Saúde 

Santo Agostinho de Vitória da Conquista. 

 

Art. 19. Este Regulamento poderá ser alterado após análise e discussão sucessivas:  

I – por parte do Colegiado do Curso de Medicina da Faculdade de Saúde Santo Agostinho 

de Vitória da Conquista; 

II – pelo Conselho Superior da Faculdade de Saúde Santo Agostinho de Vitória da 

Conquista, que emitirá Resolução. 

Parágrafo único. Poderão propor ao Colegiado do Curso de Medicina da Faculdade de 

Saúde Santo Agostinho de Vitória da Conquista mudanças no presente Regulamento: 
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I – o Coordenador Geral da Comissão de Internato em Medicina. 

II – o Coordenador do Curso de Medicina da Faculdade de Saúde Santo Agostinho de 

Vitória da Conquista; 

III – os membros da Comissão de Internato em Medicina; 

IV – os membros do Colegiado do Curso de Medicina da Faculdade de Saúde Santo 

Agostinho de Vitória da Conquista; 

V – os membros do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Medicina da Faculdade de 

Saúde Santo Agostinho de Vitória da Conquista. 

 

Art. 20. Este Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho Superior 

da Faculdade de Saúde Santo Agostinho de Vitória da Conquista, após análise e aprovação 

do Colegiado do Curso de Medicina da Faculdade de Saúde Santo Agostinho de Vitória da 

Conquista. 

De Montes Claros para Vitória da Conquista, 17 de maio de 2017 

Prof. Dr. Antônio Augusto Pereira Moura 

Diretor-Geral da Faculdade de Saúde Santo Agostinho de Vitória da Conquista 

ANEXO II 

Distribuição de Carga horária por módulo de Estágio Supervisionado Obrigatório 

  CARGA HORÁRIA (HORA-RELÓGIO) 

IN
TE

R
N

A
TO

 

Estágio Curricular em Urgências e Emergências I 210 

Estágio Curricular em Urgências e Emergências II 210 

Estágio Curricular em Saúde Mental 96 

Estágio Curricular em Atenção Primária em Saúde I 260 

Estágio Curricular em Atenção Primária em Saúde II 260 

Estágio Curricular em Saúde Coletiva 48 

Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar em Ginecologia e Obstetrícia I 210 

Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar em Ginecologia e Obstetrícia II 258 

Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar em Pediatria I 258 

Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar em Pediatria II 258 

Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar em Clínica Médica I 258 

Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar em Clínica Médica II 258 

Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar em Clínica Cirúrgica I 258 

Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar em Clínica Cirúrgica II 258 

Subtotal 
      

3.100  
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ANEXO III 

 

Ementa do Internato 

  

  

Estágio Supervisionado em Urgências e Emergências I 

CH: 210h 

Pré-requisito: integralização de todos os módulos e disciplinas do Primeiro ao 

Oitavo Períodos. 

Atendimento médico supervisionado de pacientes atendidos no Pronto-Socorro, 

plantão supervisionado em urgências e emergências; tutoriais em pequenos grupos com situações-

problemas da Medicina de Urgência extraídos de vivências práticas dos internos em: Atendimento 

ao Paciente Vítima de Trauma; Reanimação Cardiopulmonar; Tromboembolismo Pulmonar; 

Equilíbrio Ácido-Básico; Choque; Síndrome Coronariana Aguda; Edema Pulmonar Agudo; 

Arritmias Cardíacas; Insuficiência Respiratória Aguda; Hemorragia Digestiva; Intoxicação; 

Abdome Agudo. 

 

Estágio Supervisionado em Urgências e Emergências II 

CH: 210h 

Pré-requisito: integralização de todos os módulos e disciplinas do Primeiro ao 

Oitavo Períodos além da integralização dos módulos Estágio Supervisionado em Urgências e 

Emergências I 

Atendimento médico supervisionado de crianças atendidas no Pronto-Socorro, plantão 

supervisionado em urgências e emergências. Tutoriais em pequenos grupos com situações-

problemas da Medicina de Urgência extraídos de vivências práticas dos internos em: Atendimento 

à Criança Vítima de Trauma; Reanimação Cardiorrespiratória na Criança; Equilíbrio Ácido-Básico 

na Criança; Choque na Criança; Arritmias Cardíacas na Criança; Insuficiência Respiratória Aguda 

na Criança; Hemorragia Digestiva na Criança; Intoxicação; Abdome Agudo na Criança; Diarreia 

Aguda na Criança.  

 

Estágio Supervisionado em Saúde Mental 

CH: 96h 

Pré-requisito: integralização de todos os módulos e disciplinas do Primeiro ao 

Oitavo Períodos. 
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Atendimento médico supervisionado de pacientes psiquiátricos internados e em 

regime ambulatorial; discussão de casos clínicos internados na enfermaria. Atendimento a pacientes 

portadores de doenças mentais em regime de ambulatório (Hospital-Dia). 

  

Estágio Supervisionado em Atenção Primária I 

CH: 260h 

Pré-requisito: integralização de todos os módulos e disciplinas do Primeiro ao 

Oitavo Períodos. 

Priorizar a prática médica centrada na pessoa, na relação médico-paciente, no cuidado 

em saúde e na continuidade da atenção; desenvolver, planejar, executar e avaliar programas 

integrais de saúde, para dar respostas adequadas às necessidades de saúde da população sob sua 

responsabilidade, tendo por base metodologias apropriadas de investigação, com ênfase na 

utilização do método epidemiológico; discutir casos clínicos e temas de saúde pública segundo o 

perfil epidemiológico da população da área de abrangência do equipamento, com participação 

multiprofissional. Participar da Vigilância em Saúde e da criação de estratégias de incentivo à 

notificação de doenças com enfoque na sua importância, frente aos indicadores de saúde da região. 

 

Estágio Supervisionado em Atenção Primária II 

CH: 260h 

Pré-requisito: integralização de todos os módulos e disciplinas do Primeiro ao 

Oitavo Períodos, além da integralização do módulo Estágio Supervisionado em Atenção 

Primária I. 

Priorizar a prática médica centrada na pessoa, na relação médico-paciente, no cuidado 

em saúde e na continuidade da atenção; desenvolver, planejar, executar e avaliar programas 

integrais de saúde, para dar respostas adequadas às necessidades de saúde da população sob sua 

responsabilidade, tendo por base metodologias apropriadas de investigação, com ênfase na 

utilização do método epidemiológico; discutir casos clínicos e temas de saúde pública segundo o 

perfil epidemiológico da população da área de abrangência do equipamento, com participação 

multiprofissional. Participar da Vigilância em Saúde e da criação de estratégias de incentivo à 

notificação de doenças com enfoque na sua importância, frente aos indicadores de saúde da região. 

 

Estágio Supervisionado em Saúde Coletiva  

CH: 48h 

Pré-requisito: integralização de todos os módulos e disciplinas do Primeiro ao 

Oitavo Períodos. 



 
 

 
 

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE MEDICINA DA  
FACULDADE DE SAÚDE SANTO AGOSTINHO DE VITÓRIA DA CONQUISTA 

 
 

259 

Inserção do aluno nos ambientes de prática multidisciplinar com vistas à capacitação 

ao atendimento de pacientes com afecções psíquicas e psicológicas e do acompanhamento holístico 

dos mesmos. 

 

Estágio Supervisionado em  Atenção Ambulatorial e Hospitalar em Pediatria I 

CH: 258h 

Pré-requisito: integralização de todos os módulos e disciplinas do Primeiro ao 

Oitavo Períodos. 

Anamnese, exame físico, elaboração de hipótese diagnóstica, interpretação de exames 

complementares, diagnóstico e elaboração de proposta terapêutica na área de Saúde da Criança e 

do Adolescente nos três níveis de atenção à saúde. Procedimentos diagnósticos e terapêuticos 

relacionados às patologias mais prevalentes na região. 

 

Estágio Supervisionado em  Atenção Ambulatorial e Hospitalar em Pediatria II 

CH: 258h 

Pré-requisito: integralização de todos os módulos e disciplinas do Primeiro ao 

Oitavo Períodos. 

Anamnese, exame físico, elaboração de hipótese diagnóstica, interpretação de exames 

complementares, diagnóstico e elaboração de proposta terapêutica na área de Saúde da Criança e 

do Adolescente nos três níveis de atenção à saúde. Procedimentos diagnósticos e terapêuticos 

relacionados às patologias mais prevalentes na região. Inserção do aluno no ambiente ambulatorial 

e hospitalar, com vistas à capacitação ao atendimento de recém-nascidos, crianças e adolescentes. 

 

Estágio Supervisionado Atenção Ambulatorial e Hospitalar em Ginecologia e 

Obstetrícia I 

CH: 210h 

Pré-requisito: integralização de todos os módulos e disciplinas do Primeiro ao 

Oitavo Períodos. 

Anamnese, exame físico, elaboração de hipótese diagnóstica, interpretação de exames 

complementares, diagnóstico e elaboração de proposta terapêutica na área de Saúde da Mulher nos 

três níveis de atenção à saúde. Procedimentos diagnósticos e terapêuticos relacionados às patologias 

mais prevalentes na região. Realização de parto normal. Atividades de planejamento de políticas 

públicas e execução de programas de saúde coletiva. Inserção do aluno no ambiente ambulatorial 

e hospitalar, com vistas à capacitação ao atendimento de mulheres, com afecções ginecológicas e 

assistência ao ciclo grávido-puerpural. 
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Estágio Supervisionado Atenção Ambulatorial e Hospitalar em Ginecologia e 

Obstetrícia II 

CH: 258h 

Pré-requisito: integralização de todos os módulos e disciplinas do Primeiro ao 

Oitavo Períodos. 

Anamnese, exame físico, elaboração de hipótese diagnóstica, interpretação de exames 

complementares, diagnóstico e elaboração de proposta terapêutica na área de Saúde da Mulher nos 

três níveis de atenção à saúde. Procedimentos diagnósticos e terapêuticos relacionados às patologias 

mais prevalentes na região. Realização de parto normal. Atividades de planejamento de políticas 

públicas e execução de programas de saúde coletiva. Inserção do aluno no ambiente ambulatorial 

e hospitalar, com vistas à capacitação ao atendimento de mulheres, com afecções ginecológicas e 

assistência ao ciclo grávido-puerpural. 

 

Estágio Supervisionado Atenção Ambulatorial e Hospitalar em Clínica Médica I 

CH: 258h 

Pré-requisito: integralização de todos os módulos e disciplinas do Primeiro ao 

Oitavo Períodos. 

Anamnese, exame físico, elaboração de hipótese diagnóstica, interpretação de exames 

complementares, diagnóstico e elaboração de proposta terapêutica na área de Clínica Médica nos 

três níveis de atenção à saúde. Procedimentos diagnósticos e terapêuticos relacionados às patologias 

mais prevalentes na região. 

 

Estágio Supervisionado Atenção Ambulatorial e Hospitalar em Clínica Médica 

II 

CH: 258h 

Pré-requisito: integralização de todos os módulos e disciplinas do Primeiro ao 

Oitavo Períodos. 

Anamnese, exame físico, elaboração de hipótese diagnóstica, interpretação de exames 

complementares, diagnóstico e elaboração de proposta terapêutica na área de Clínica Médica nos 

três níveis de atenção à saúde. Procedimentos diagnósticos e terapêuticos relacionados às patologias 

mais prevalentes na região. 

 

Estágio Supervisionado Atenção Ambulatorial e Hospitalar em Clínica Cirúrgica 

I 
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CH: 258h 

Pré-requisito: integralização de todos os módulos e disciplinas do Primeiro ao 

Oitavo Períodos. 

Anamnese, exame físico, elaboração de hipótese diagnóstica, interpretação de exames 

complementares, diagnóstico e elaboração de proposta terapêutica na área de Clínica Cirúrgica nos 

três níveis de atenção à saúde. Procedimentos diagnósticos e terapêuticos relacionados às patologias 

mais prevalentes na região. Inserção do aluno no ambiente ambulatorial e hospitalar, com vistas à 

capacitação ao atendimento de pacientes com afecções cirúrgicas. 

 

Estágio Supervisionado Atenção Ambulatorial e Hospitalar em Clínica Cirúrgica 

I 

CH: 258h 

Pré-requisito: integralização de todos os módulos e disciplinas do Primeiro ao 

Oitavo Períodos. 

Anamnese, exame físico, elaboração de hipótese diagnóstica, interpretação de exames 

complementares, diagnóstico e elaboração de proposta terapêutica na área de Clínica Cirúrgica nos 

três níveis de atenção à saúde. Procedimentos diagnósticos e terapêuticos relacionados às patologias 

mais prevalentes na região. Inserção do aluno no ambiente ambulatorial e hospitalar, com vistas à 

capacitação ao atendimento de pacientes com afecções cirúrgicas. 
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APÊNDICE A - PLANO DE TRABALHO PARA ADEQUAÇÃO DO CURSO DE MEDICINA AO 

PERÍODO DE ISOLAMENTO SOCIAL DEVIDO À PANDEMIA COVID-19 

 

1 PERÍODO DA SUBSTITUÇÃO: 17 de março de 2020 a 31 de dezembro de 2021  

 

Considerando a situação de pandemia  da COVID-19 e a suspensão das aulas no 

regime presencial, conforme decreto municipal n.º 20.190, de 16 de março de 2020, este 

documento foi elaborado para orientar as atividades de ensino remoto na Faculdade Santo 

Agostinho de Vitória da Conquista durante o ano letivo 2020 e 2021, de acordo com o a 

Portaria do (Ministério da Educação) Nº 343, de 17 de março de 2020. Desse modo, 

garantindo a realização das atividades de ensino, pesquisa, extensão, internacionalização 

e inovação. 

As medidas previstas neste plano de trabalho se associaram à readequação do 

calendário acadêmico, para permitir que as atividades sejam realizadas em cumprimento 

ao aqui disposto. 

As medidas estão em consonância à portaria do MEC nº 544, de 16 de junho de 

2020, que dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em plataformas 

digitais por meio das Tecnologias de Informação e Comunicação, enquanto durar a 

situação de pandemia do novo coronavírus - COVID-19. 

Todas as determinações das portarias do MEC e decretos municipais foram 

cumpridos, respeitando as diretrizes para alteração na programação, contagem de dias 

letivos e restrições às atividades. Para respeitar a suspensão de atividades práticas no 

período 2020.1, foram realizadas alterações no projeto pedagógico do curso, de forma a 

manter a integração entre os componentes curriculares e os conteúdos mínimos previstos 

nas diretrizes curriculares para o curso. 

Como alternativa para realização das atividades no período de vigência das 

restrições às atividades nas modalidades habituais foi criado o Regime Especial de 

Aprendizagem Remota (REAR), utilizando plataformas digitais para ensino. Um grupo de 

docentes e funcionários técnico-administrativos foi criado para planejar as atividades 

nessa modalidade. A composição do Comitê REAR é mostrada nos Quadros 1 e 2, e foi 

sugerida na reunião 5/2020 do NDE.  
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Quadro 1:  Integrantes do Comitê do Regime Especial de Aprendizagem Remoto da 
Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista. 

Integrante Setor 

Camila Sotero Núcleo de Pesquisa, Pós-graduação, 

Extensão, Inovação e Internacionalização 

Christiane Mendes Diretora geral da IES 

Cinara Dourado Coordenadora do Internato 

Clarissa Leal Coordenadora do TCC 

Débora Cardoso Procuradora Institucional 

Elias Seibert Núcleo de Carreiras 

Gian Valsecchi Docente dos cursos de Engenharia 

Civil e Arquitetura e Urbanismo 

Karine Brito Docente do curso de Medicina 

Lucas Paiva Equipe de TI 

Luciana de Oliveira 

Figueira 

Coordenadora do curso de Direito 

Luciano Evangelista Coordenador dos Laboratórios 

Manuela Gondim Núcleo de Pesquisa, Pós-graduação, 

Extensão, Inovação e Internacionalização 

Michela Macedo Membro do NDE de Medicina 

Milly Dias Secretária Acadêmica 

Nilmar Pereira Equipe de TI 

Nilton Meira Correia Coordenador dos cursos de 

Engenharia Civil e Arquitetura e Urbanismo 

Pedro Vasconcelos Membro do NDE de Medicina 

Priscila Sandes Docente do curso de Arquitetura e 

Urbanismo 

Rubem Oliveira Secretaria Acadêmica 

Samene Batista Docente curso de Direito 

Silvana Bicalho Docente do curso de Direito 
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Soraya Pretti Docente do curso de Arquitetura e 

Urbanismo 

 

Quadro 2: Integrantes da equipe de suporte às plataformas digitais do Regime Especial de 
Aprendizagem Remoto da Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista. 

Integrante Função 

Lucas Paiva Equipe de TI 

Mateus Medrado Equipe de TI 

Nilmar Pereira Sousa Equipe de TI 

 

O Quadro 3 abaixo, apresenta a composição do Comitê de Crise do REAR. 

 

Quadro 3: Integrantes da equipe de Comitê de Crise do Regime Especial de Aprendizagem 
Remoto da Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista. 

Integrante Função 

Beatriz Sales Querente Discente do Curso de Medicina, 

Turma VII 

Geraldo Lino da Silva 

Júnior 

Coordenador Adjunto do Curso de 

Medicina 

Isabela Arruda Soares Coordenadora Acadêmica da FASA 

Luan Francisco Pires 

Ribeiro Coelho Caires 

Discente do Curso de Medicina, 

Turma XI 

Márcio Moreira Cajahiba Discente do Curso de Medicina, 

Turma VIII 

Maria Paula dos Anjos 

Silva 

Discente do Curso de Medicina, 

Turma IX 

Rafael Cerqueira Campos 

Luna 

Coordenador do Curso de Medicina 

 

Para execução das atividades, as seguintes plataformas digitais foram selecionadas: 

Zoom Meeting e Canvas. Para as reuniões e aulas online foi utilizada a Plataforma Zoom 

Meeting, já para atividades, avaliações e disponibilização de material foi utilizada a 

Pataforma Canvas (Figuras 1, 2, 3 e 4). 
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Figura 1: Interface gráfica da Plataforma Canvas utilizada para atividades assíncronas no 
Regime Especial de Aprendizagem Remota da Faculdade Santo Agostinho de Vitória da 
Conquista. 
 
 
 
 
 

 

Figura 2: Plataforma Canvas, com amostra de curso para lançamento dos conteúdos no 
Regime Especial de Aprendizagem Remota da Faculdade Santo Agostinho de Vitória da 
Conquista. 
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Figura 3: Exemplo de Avaliação dentro da Plataforma Canvas no Regime Especial de 
Aprendizagem Remota da Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista. 
 
 

2  ATIVIDADES REMOTAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM NO PERÍODO DA PANDEMIA PARA 

A MATRIZ CURRICULAR 

 

Devido à proibição da realização de práticas presenciais até o fim de agosto, o NDE 

sugeriu e o Colegiado promoveu a mudança da matriz do curso, antecipando teóricas do 

período seguinte e postergando as práticas de 2020.1 para serem realizadas em 2020.2. 

As alterações na matriz curricular, calendário acadêmico e ementas estão descritas nos 

APÊNDICES B, C, D e E. Em relação ao ano de 2021, o semestre se iniciou na modalidade 

remota em relação às aulas teóricas, porém com as aulas práticas presenciais conforme 

decreto estadual 20.077. Já no semestre 2021.2, as aulas teóricas foram realizadas de 

forma híbrida alternando momentos REAR com presenciais, mantendo as aulas práticas 

todas presenciais, conforme decreto municipal 21.192. Os decretos municipais 

encontram-se nos APÊNDICES M e N. 

 

2.1 Atividades Teóricas 

 Para realização das aulas teóricas no ambiente remoto, além das 

tradicionais aulas expositivas feitas no ambiente virtual Zoom Meeting, foram planejadas 

metodologias diferentes pelo NDE e pelos coordenadores de módulo.  
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 As aulas expositivas foram modificadas para torná-las mais atrativas no 

ambiente remoto. A inclusão de algumas técnicas e metodologias transformarão essas 

aulas em exposições dialogadas, o que favorece a participação dos alunos e construção do 

aprendizado, a exemplo da utilização da técnica FishBowl. 

Outras metodologias também serão utilizadas pelos professores, e incluem: 

  

2.1.1 Eixo MEP e TCC 

 

 As atividades teóricas e orientações aos trabalhos de conclusão de curso 

serão realizadas pela plataforma Zoom Meeting com auxílio das ferramentas 

de salas simultâneas e enquete. 

 A disponibilização de materiais, gravações de aulas, fóruns interativos e 

postagens de tarefas se dará por meio do Canvas. 

 Podcast sobre Risco Relativo, Odds Ratio e Razão de prevalência (conceitos e 

aplicação)  usando as plataformas Anchor e Audacity 

 Grupo de Observação/Grupo de Verbalização: na plataforma Zoom Meeting 

 Team Based Learning: Material pré-aula,disponibilizado no Canvas; Pré-teste 

pelo aplicativo Socrative. 

 Construção de Mapa conceitual através das plataformas Mindmeister, Coggle 

ou Lucidchart. 

 Aprendizagem por atividade utilizando o Software Iramuteq, PAST, R e 

Microsoft Excel para aplicar conceitos de testes de hipóteses, além do 

DataSUS para abordagem de indicadores epidemiológicos. 

 Estação por rotação, Peer to peer, Think Pair Share e Aprendizagem em 

Pequenos Grupos para discussão de situações-problema em equipe, com 

auxílio do Zoom Meeting. 

 Aprendizagem Baseada em Projetos será utilizada para construção dos 

projetos de pesquisa. 

 Peer Instruction e Fishbowl para revisão de conteúdos antes das avaliações. 

 Pecha Kucha: apresentação que consiste em 20 slides com duração de 20 

segundos cada, totalizando 06 minutos e 40 segundos. Será utilizada esta 

metodologia como forma estimular habilidades de comunicação, poder de 



 
 

 
 

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE MEDICINA DA  
FACULDADE DE SAÚDE SANTO AGOSTINHO DE VITÓRIA DA CONQUISTA 

 
 

268 

síntese e aplicação dos conceitos apresentados ao longo do módulo. 

 Uso de ferramentas, como vídeos no Youtube e nuvens de palavras no 

Mentimeter, para engajamento nas plataformas de aula. 

 

 

2.1.2 Eixo IESC 

 

 Para a realização das atividades no REAR foram utilizadas as plataformas Zoom 

Meeting e CANVAS com auxílio das ferramentas de salas simultâneas, 

enquetes, interação no chat, realizações de questões, avaliação cognitiva, 

postagem de tarefas e fóruns.  

 As atividades de teorização foram realizadas no mesmo formato do presencial, 

utilizando o método PBL, com discussão em pequenos grupos.  

 Pecha Kucha - apresentação no formato 20x20 (20 slides com apresentação 

de 20 segundos cada um). A atividade desenvolvida no ambiente Zoom 

permite que os alunos potencializem seu poder de síntese e foco nas 

informações importantes, o que permite sincronia e continuidade dos 

subtópicos por grupo, garantindo foco no tema principal.  

 Discussão de casos clínicos- apresentação de caso clínico relacionado à 

temática de estudo com slides, imagens, vídeos, discussões, com o objetivo 

de apresentar ao aluno aplicabilidade prática.  

 Série da Atenção Básica- apresentação dos vídeos dos capítulos das séries, de 

acordo com a temática proposta pela ementa de cada período, com posterior 

debate com questões propostas em relação à problemática.  

 Mentimeter – a plataforma permite fazer gamificação e feedback em tempo 

real. 

 Seminários- apresentação da temática pelos alunos, tanto em tempo real 

quanto com produção de vídeos que foram socializados para discussão e 

elaboração de resumo crítico.  

 Kahoot- gamificação como estratégia para fomentar a discussão de forma 

interativa e dinâmica. 

 TBL- aprendizagem baseada em equipes com discussão em salas 



 
 

 
 

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE MEDICINA DA  
FACULDADE DE SAÚDE SANTO AGOSTINHO DE VITÓRIA DA CONQUISTA 

 
 

269 

simultâneas, construção coletiva e comparação do teste individual e em 

grupo para fomentar a produção do conhecimento. 

 Role-Play - técnica de simulação de consultas a partir de um caso clínico.  

 Google Forms – instrumento de feedback e avaliações.  

 

2.1.3 Eixo Habilidades 

 

 Discussão dos casos clínicos ocorre seguindo a mesma sequência pedagógica, 

mas em ambiente virtual. O caso é apresentado, feito um pré-teste e um pós-

teste, com poucas perguntas objetivas e importantes quanto ao assunto para 

avaliação palpável dos conhecimentos. A plataforma utilizada é a plataforma 

Zoom, e os alunos são avaliados por sua participação e pelo raciocínio correto 

nos casos. Depois, é apresentado slides teóricos para embasamento e 

discutido o assunto, assim como esclarecido as dúvidas. Pela condição do 

ensino a distância, e entendendo que o objetivo central das aulas de 

habilidades é desenvolver nos alunos autonomia nas ações médica,  as aulas 

tem tomando como base a discussão ativa de casos clínico. É enviado 

previamente para a turma um formulário Google Docs com um caso clínico e 

perguntas objetivas a respeito da situação apresentada. No dia da aula, há 

dois momentos, o primeiro de rever as respostas que a turma deu para as 

questões, nessa hora, é compartilhado uma página do world, onde é anotado 

os pensamentos levantados, e dúvidas com relação as perguntas. Após isso, 

há o segundo momento, quando é  compartilhado a aula expositiva, 

explicando cada uma das questões. No final, termina com um momento final 

para dúvidas e feedbacks. 

 Teorização da semiologia:  as habilidades leves (soft skills) têm sido 

trabalhadas de forma remota em grupos de discussão, sob supervisão do 

tutor. Discussões sobre ética, relação médico-paciente, forma de coletar 

anamneses e organização dos serviços de saúde têm sido realizadas em 

ambiente virtual, com participação dos alunos de forma ativa. A 

demonstração de técnicas de exame físico e realização de procedimentos tem 

sido demonstrada em ambiente remoto para posterior replicação pelos 



 
 

 
 

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE MEDICINA DA  
FACULDADE DE SAÚDE SANTO AGOSTINHO DE VITÓRIA DA CONQUISTA 

 
 

270 

discentes de forma presencial, com atores, simuladores ou entre pares. 

 Os textos norteadores para discussão, os roteiros de estudo dirigido e o link 

para as aulas têm sido compartilhados com discentes e docentes na 

plataforma Canvas.  

 Exercícios para estimular o estudo contínuo são postados na plataforma 

Canvas para realizar também avaliação processual. 

 O canvas também permite a retirada de dúvidas através de um fórum, o que 

permite que outros discentes possam colaborar na resposta e serem 

ajudados de forma mútua. 

 Treinamento e demonstração com a plafatorma Paciente360: a IES firmou 

convênio com uma plataforma de simulação de atendimentos de forma 

remota, com demonstração de anamnese, exame físico e tomada de 

decisões. O instrutor media uma discussão baseada no que foi simulado, e os 

discentes colaboram discutindo os achados, quais técnicas poderiam ser 

utilizadas, como foi e como deveria ter sido realizado o exame físico, quais as 

hipóteses diagnósticas e como o caso deve ser conduzido a partir de então. 

 

2.1.4 Eixo Módulos Temáticos / Sistemas Orgânicos Integrados 

 

As matrizes Afya, de transição e tradicionais foram adaptadas nas suas 

metodologias de ensino aprendizagem e as atividades teórico-cognitivas – para o 

ambiente remoto. Abaixo segue a relação das ferramentas utilizadas. 

 

 Zoom Meeting - Para realização dos módulos tutoriais e dos APGs (Aprendizado 

em Pequenos Grupos).  

 Canvas- Para as atividades avaliativas e fóruns foram realizadas. 

 Socrative – o uso do Socrative permite a gamificação em ambiente remoto, 

oferecendo ao discente a possibilidade de aprender usando uma das 

metodologias ativas mais novas. As atividades podem ser desenvolvidas 

também em grupo, o que ajuda o desenvolvimento de habilidades relacionadas 

às relações interpessoais. 

 Mentimeter – A plataforma permite a projeção de slides em dispositivos 
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remotos, com possibilidade também de fazer gamificação e feedback em tempo 

real. 

 

 

 

 2.2  Atividades Práticas 

 

A IES e os professores se prepararam para realização de atividades práticas que não 

envolvesse habilidades motoras finas, como discussões de casos clínicos, leituras de 

lâminas histopatológicas, simulação de anamneses, entre outras. As seguintes 

plataformas/metodologias são opções trazidas pelo NDE e docentes para execução dessas 

práticas. 

 

2.2.1 Eixo Habilidades  

 

 Paciente360 – A licença da plataforma adquirida pela instituição permite a 

discussão de casos clínicos baseando-se no atendimento simulado de pacientes 

representados por atores. Os examinadores podem decidir as ações da consulta, 

desde a anamnese até o exame físico, o que permite depois a formulação de 

hipóteses diagnósticas e tomada de condutas. 

 Discussão de casos: Na plataforma CANVAS é disponibilizado um vídeo com um 

tema do caso clínico e alguma bibliografia sobre o assunto abordado. Os alunos 

são orientados a assistir o vídeo com o caso clínico e estudar, utilizando a 

bibliografia mínima disponibilizada no CANVAS e associar bibliografia livre, por 

busca ativa. O vídeo é exibido no início da aula. Uma apresentação de slides é 

utilizada pra apresentar a fisiologia dos órgãos e sistemas e fisiopatologia dos 

problemas abordadas no caso clínico. Durante a apresentação os alunos são 

estimulados a responder algumas questões ou explicar alguns trechos. Após o 

debate, retorna-se para o caso clínico, onde se espera que os alunos sejam 

capazes, nesse momento, de responder de forma adequada a questão 

apresentada no final do vídeo. Após a finalização do tema por todas as turmas, 

os slides do roteiro são disponibilizados na plataforma. A avaliação é coletiva e 
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conforme o desempenho global de cada turma.  

 

2.2.2 Eixo Módulos Temáticos / Sistemas Orgânicos Integrados 

 

 Aulas expositivas de fisiologia pelo ZOOM e utilizando a plataforma 

ADInstruments. Os alunos têm acesso previamente a um roteiro para estudo 

teórico das atividades. Além disso, para o SOI foi montado uma Programação 

Estratégica para possível realização de Práticas Remotas MAPE (Método de 

Aprendizagem Prática Especial). Os roteiros foram elaborados para o uso de 

plataformas Virtuais de anatomia, histologia, Fisiologia, Bioquímica e Histologia 

(Visible Body; Histology Guide; Paciente 360; Plataforma LT) 

 

 

2.3 ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

A execução das Atividades Complementares (ACC) foi fomentada pela instituição 

através do incentivo à iniciação científica, desenvolvimento de atividades de extensão, 

criação de projetos para internacionalização e inovação, programa de monitoria, 

participação em eventos, ligas acadêmicas, dentre outros. A oferta das ACC de maneira 

presencial é regulamentada e regida por editais, incentivando o acadêmico a desenvolver 

atividades que o aproximem da sua profissão e da comunidade. De maneira remota, as ACC 

tem sido ofertadas: 

⮚ através de cursos de aperfeiçoamento em plataformas digitais, eventos científicos 

online e webinários, suporte à continuidade das atividades das ligas acadêmicas com 

uso das Tecnologias de Informação e Comunicação, incentivo a apresentação de 

trabalhos científicos em eventos, promoção de atividades artístico-culturais à 

distância, estímulo à representatividade estudantil em instâncias colegiadas e demais 

setores da instituição.  

⮚ Atividades já programadas: I Congresso Internacional de Inovação e Tecnologia, I 

Semana de Iniciação Científica e o I Workshop de internacionalização do FASA sem 

Fronteiras. 

2.4 TCC  
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O prazo de entrega do TCC (e das suas etapas antecessoras) foi adiado; 

houve também suspensão da coleta de dados em campo enquanto, suspensão essa 

que perdura enquanto o impedimento ao acesso dos discentes às unidades de prática 

estiver vigente; para suprir essa lacuna, foi ofertada a possibilidade de mudança do 

projeto proposto pelos alunos (usar os dados coletados até então, usar dados 

secundários ou mudar projeto para revisão de literatura); defesa dos TCC foram 

realizas em ambiente virtual (Zoom); a coleta de assinaturas dos termos de TCC e 

banca deve ser realizada no domicílio dos componentes da banca.  

 

2.5 AVALIAÇÕES 

 

O formato de avaliação do aprendizado foi adaptado para o método REAR 

implementado na IES para o período que inclui realização de atividades remotas. A 

impossibilidade de realizar atividades práticas presenciais tornou mandatória a mudança 

das avaliações que dependiam dessas atividades. A suspensão do teste de proficiência 

também motivou alteração desse componente da avaliação.  

 

2.6 ESTÁGIOS  

 

As atividades práticas do estágio obrigatório foram realizadas, até o dia 17 de 

março de 2020, em regime presencial nas unidades básicas de saúde – UBS do município 

de Barra do Choça, inicialmente, sendo depois transferido para o município de Vitória da 

Conquista, em razão do transporte para deslocamento (30 Km), com os cuidados devidos. 

Além das UBS, as práticas também ocorrem nos seguintes hospitais conveniados: Hospital 

Municipal Esaú Matos (fundação pública), Hospital São Vicente de Paula (filantrópico), 

Hospital Municipal Professor Magalhães Neto (municipal) e Hospital SAMUR (privado). 

Todos os cuidados de proteção dos alunos e segurança dos pacientes no estágio foram 

tomados, seguindo ainda o requisitado por cada uma dessas unidades. O Comitê de Crise 

criou um protocolo para retorno às atividades presenciais (teórico e práticas) quando for 

autorizado.  

Quanto às atividades teóricas do estágio, as mesmas podem ser realizadas em 

Regime Especial de Aprendizagem Remota – REAR, através da Plataforma Canvas, 
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utilizando as metodologias ativas, para as quais os professores foram devidamente 

capacitados, tanto com a oferta de uma pós-graduação lato sensu (Pós-graduação em 

novas metodologias e práticas docentes no ensino superior) quanto através de minicursos, 

todos ofertados pela instituição. 

As atividades teóricas do estágio obrigatório (internato) também estão sendo 

realizadas no formato remoto, utilizando a plataforma de aulas Medcel e reuniões via 

aplicativo Zoom. As práticas do internato estão sendo realizadas em regime presencial, 

com os cuidados devidos, não sendo obrigatória a presença para os alunos que são grupo 

de risco para adoecimento por COVID, ou que tem contato domiciliar com pessoas que o 

são. Para esses alunos as práticas do internato serão ofertadas nos intervalos entre os 

rodízios. 

 

2.7 ATIVIDADES DE EXTENSÃO 

 

Durante o período de pandemia houve algumas mudanças no planejamento das 

atividades de extensão programadas, porém sem prejuízo aos conteúdos e aos projetos 

desenvolvidos. As atividades foram ajustadas para serem desenvolvidas de forma remota, o que 

permitiu a ampliação do público participante. A primeira adaptação feita nas Atividades 

Extensionistas para o regime remoto foi a isenção de Inscrição, diferentemente do modo 

presencial, o que favoreceu bastante a participação dos alunos. Neste processo de adptação, a 

Insituição pôde contar com participantes de outros estados também, não só como ouvintes, mas 

também como professores ministrantes. Houve integração com professores de diversas 

instituições como a Universidade Federal do Pará, ITPAC Porto, UniRedentor e FASA Itabuna, por 

exemplo. 

Entre as atividades de extensão desenvolvidas pela IES no período da pandemia, 

destacam-se: Campanha de Arrecadação de Máscaras, realizada na prórpia IES, para doação 

a entidades filantrópicas, Webinar Vulnerabilidade da população Trans no contexto da 

pandemia, promovida no canal da FASA no Youtube, Webinar Vulnerabilidades dos povos 

indígenas no contexto de pandemia, também promobida no canal da faculdade no Youtube, 

Projeto Meus caminhos, Minhas escolhas, realizada em ambiente virtual (Zoom/Youtube), I 

Ciclo de Webinar Revisitando conteúdos para apreensão de conhecimentos por acadêmicos 

de medicina em tempos de pandemia, ofertado à comunidade acadêmica através da 

plataforma Zoom.  
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As ligas acadêmicas da FASA também foram estimuladas a desenvolver atividades 

adaptadas ao período da pandemia, e diversas atividades foram promovidas pelos ligantes: 

LACOT – Ortopedia e Traumatologia  – sessões na plataforma Zoom. Criação de 

plataforma em mídia social (Instagram) para divulgação dos eventos.  

LACCM – Clínica Médica – sessões na plataforma Zoom 

LAFIMB – Fisiologia Médica – sessões na plataforma Zoom. Discussão de artigos 

científicos na plataforma Zoom. Webinar Saúde mental em tempos de pandemia. 

Entrevista com o ligante John Araújo e os participantes: Sarah Maistro (psicológa), Iaggo 

Raphael (especialista em saúde mental) e Ivan Gilson (psiquiatra). 

LAGO – Ginecologia e Obstetrícia – aulas fechadas e abertas na plataforma 

Zoom. Participação ativa nas mídias sociais para divulgação dos eventos promovidos. 

LAMI – Imunologia – Projeto LAMI Responde, com interação com a comunidade 

através das mídias sociais, projeto Você Sabia, com postagem de curiosidades sobre a 

temática da liga, postagem de conteúdo produzido pelos ligantes, sessões em ambiente 

virtual Zoom. 

LAMI – Medicina Intensiva – sessões realizadas nos programas de conferência 

Zoom e Google Meet. 

LAPSAM – Saúde Mental – Sessões em ambiente virtual Zoom. Postagem de 

conteúdo com a temática da liga nas mídias digitais sociais. 

LARDI – Radiologia e Diagnóstico por Imagem - Sessões em ambiente virtual 

Zoom. 

LIAC– Cardiologia- Sessões em ambiente virtual Zoom. 

LIASP– Semiologia e Propedêutica- Sessões fechadas em ambiente virtual 

Zoom. Sessão aberta à comunidade acadêmica na plataforma Zoom. Postagem em mídia 

social de conteúdo voltado para informação sobre Dengue. 

LAMAD– Anestesiologia e Dor- Sessões em ambiente virtual Zoom. 
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APÊNDICE B  

⮚ CRONOGRAMA PARA ANTECIPAÇÃO DE AULAS: 
Recesso para os alunos: 22/07 a 02/08 

Recesso para docentes: 22/07 a 29/07 

Programa de qualificação docente: 30 e 31/07 

Reposição de teóricas de 2020.2 no lugar de práticas de 2020.1: Práticas de 2020.1 ficam 

para serem realizadas em 2020.2, quando os poderes públicos permitirem 

 

  

Práticas a 
serem 
repostas em 
2020.2  

Conteúdo 
antecipado 
do período 
seguinte: 

CH 
Semanal 

CH Em três 
semanas 

1º período 103h  MEP II 6 18 

de 2020.1    Eletiva 4 12 

   TIC 6 18 

   IESC II 6 18 

   HAM II 5 15 

   
SOI II 
Palestra 2 6 

   SOI II APG 6 18 

   Total 35 105 

Semana padrão para alunos que estão indo para o segundo período, de 03/08 a 22/08 da 

CH antecipada do período seguinte 

  SEG TER QUA QUI SEX SÁB 

Mat. Eletiva - 4h APG - 3h HAM - 3h MEP - 3h APG - 3h TIC - 3h 

Vesp. IESC II - 3h IESC - 3h   MEP - 3h TIC 3h   

Not.   Palestra 2h HAM - 2h       
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Práticas a 
serem 
substituídas 
por teóricas  

Conteúdo 
antecipado 
do período 
seguinte: 

CH 
Semanal 

CH Em três 
semanas 

2º período 103h  Eletiva 5 15 

de 2020.1    TIC 6 18 

   IESC III 6 18 

   HAM III 6 18 

   
SOI III 
Palestra 6 18 

   SOI III APG 6 18 

   
Total 
Ofertado 35 105 

Semana padrão para alunos que estão indo para o terceiro período, de 03/08 a 22/08 da 

CH antecipada do período seguinte 

  SEG TER QUA QUI SEX SÁB 

Mat.   Eletiva - 3h IESC 3 - 3h TIC - 3h HAM 3 - 3h TIC - 3h 

Vesp. APG - 3h Eletiva - 2h IESC 3 - 3h APG - 3h HAM 3 - 3h   

Not. Palestra 2h Pal. Patol. 2h   
Palestra 
2h     

 

  

Práticas a 
serem 
repostas em 
2020.2  

Conteúdo 
antecipado 
do período 
seguinte: 

CH 
Semanal 

CH Em três 
semanas 

3º período 58h  Tutoria 4 10 30 

de 2020.1    IESC 4 4 12 

   Hab 4 4 12 

   Palestra 2 6 

       0 

   Total 20 60 
 

Semana padrão para alunos que estão indo para o quarto período de 03/08 a 22/08 da 

CH antecipada do período seguinte 

  SEG TER QUA QUI SEX SÁB 

Mat.     Hab 4 - 2h IESC 4 - 2h     

Vesp.   Tutoria 5h Hab 4 - 2h IESC 4 - 2h Tutoria 5h   

Not.   Palestra 2h         
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Práticas a 
serem 
repostas em 
2020.2  

Conteúdo 
antecipado 
do período 
seguinte: 

CH 
Semanal 

CH Em três 
semanas 

4º período 58h  Tutoria 5 10 30 

de 2020.1    IESC 5 4 12 

   Hab 5 4 12 

   Palestra 2 6 

       0 

   Total 20 60 

Semana padrão para alunos que estão indo para o quinto período de 03/08 a 22/08 da 

CH antecipada do período seguinte 

  SEG TER QUA QUI SEX SÁB 

Mat. Tutoria 5h IESC 5 - 2h   Tutoria 5h Hab 5 2h   

Vesp.   IESC 5 - 2h     Hab 5 2h   

Not. Palestra 2h           

 

  

Práticas a 
serem 
repostas em 
2020.2  

Conteúdo 
antecipado 
do período 
seguinte: 

CH 
Semanal 

CH Em três 
semanas 

5º período 92h  Tutoria 6 10 30 

de 2020.1    IESC 6 6 18 

   Hab 6 4 12 

   Palestra 2 6 

   TCC 6 18 

   Caso Clínico 3 9 

   Total 31 93 

Semana padrão para alunos que estão indo para o sexto período de 03/08 a 22/08 da CH 

antecipada do período seguinte 

  SEG TER QUA QUI SEX SÁB 

Mat. Hab 6 2h Tutoria 5h IESC 6 - 3h   Tutoria 5h   

Vesp. Hab 6 2h   IESC 6 - 3h       

Not. TCC - 3h Palestra 2h TCC - 3h   
Caso clín. 
2h   
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Práticas a 
serem 
repostas em 
2020.2  

Conteúdo 
antecipado 
do período 
seguinte: 

CH 
Semanal 

CH Em três 
semanas 

6º período 107h  Tutoria 7 10 30 

de 2020.1    IESC 7 6 18 

   Hab 7 4 12 

   Palestra 5 15 

   TCC 6 18 

   Caso Clínico 5 15 

   Total 36 108 

Semana padrão para alunos que estão indo para o sétimo período de 03/08 a 22/08 da 

CH antecipada do período seguinte 

  SEG TER QUA QUI SEX SÁB 

Mat. Caso clín. 5h Hab 7 2h     IESC 7 - 3h   

Vesp. Tutoria 5h Hab 7 2h   Tutoria 5h IESC 7 - 3h   

Not. Palestra 2h TCC - 3h   
Palestra 
3h TCC - 3h   

 

  

Práticas a 
serem 
repostas em 
2020.2  

Conteúdo 
antecipado 
do período 
seguinte: 

CH 
Semanal 

CH Em três 
semanas 

7º período 129h  Tutoria 8 10 30 

de 2020.1    IESC 8 10 30 

   Hab 8 8 24 

   Palestra 4 12 

   TCC 6 18 

   Caso Clínico 5 15 

   Total 43 129 

 

Semana padrão para alunos que estão indo para o oitavo período de 03/08 a 22/08 da CH 

antecipada do período seguinte 

  SEG TER QUA QUI SEX SÁB 

Mat. IESC 8 - 5h   Hab 8 2h     TCC 3h 

Vesp. IESC 8 - 5h Tutoria 5h Hab 8 2h 
Caso clín. 
5h Tutoria 5h   

Not.   Palestra 2h Imagem. 4h TCC 3h Palestra 2h   
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Práticas a 
serem 
repostas em 
2020.2  

Conteúdo 
antecipado 
do período 
seguinte: 

CH 
Semanal 

CH Em três 
semanas 

8º período 100h  

Teórica 
Clínica 
Cirúrgica 6 18 

de 2020.1    

Teórica 
Clínica 
Médica 6 18 

   
Teórica 
Pediatria 6 18 

   

Teórica 
Ginecologia 
e Obstetrícia 6 18 

   

Teórica 
Saúde 
Coletiva 6 18 

   

Teórica 
Saúde 
Mental 3,5 10,5 

   Total 33,5 100,5 
      

Semana padrão para alunos que estão indo para o internato de 03/08 a 22/08 da CH 

antecipada do período seguinte 

  SEG TER QUA QUI SEX SÁB 

Mat. CM - 4h CC - 4h PED - 4h GO - 4h Sco - 4h   

Vesp. CM - 3h CC - 3h PED - 3h GO - 3h SCO - 3h   

Not.   S. Mental - 3,5h         
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APÊNDICE C 

MATRIZ CURRICULAR AJUSTADA PARA O PERÍODO DA PANDEMIA CURSO MEDICINA EM 

2020.1 

Componente Curricular Carga Horária (horas-relógio) 

1º Período Teórica 

Presencial 

Teórica 

Remota 

Prática Teórica antecipada 

do período 

subsequente 

Total 

Sistemas Orgânicos Integrados I 45,0 105,0 30,0 70,0 250,0 

Integração Ensino-Serviço-Comunidade I 5,0 11,7 12,0 21,3 50,0 

Habilidades e Atitudes Médicas I 5,0 11,7 5,0 11,7 33,4 

Métodos de Estudo e Pesquisa I 5,0 11,7 33,3 0,0 50,0 

Eletiva 10,0 23,3 0,0 0,0 33,3 

2º Período Teórica 

Presencial 

Teórica 

Remota 

Prática Teórica antecipada 

do período 

subsequente 

Total 

Sistemas Orgânicos Integrados II 45,0 105,0 30,0 70,0 250,0 

Integração Ensino-Serviço-Comunidade II 5,0 11,7 12,0 21,3 50,0 

Habilidades e Atitudes Médicas II 5,0 11,7 5,0 11,7 33,4 

Métodos de Estudo e Pesquisa II 5,0 11,7 33,3 0,0 50,0 

Eletiva 10,0 23,3 0,0 0,0 33,3 

3º Período Teórica 

Presencial 

Teórica 

Remota 

Prática Teórica antecipada 

do período 

subsequente 

Total 

Proliferação Celular 50 0 25 0 75 

Percepção, Consciência e Emoção 0 75 38 12 125 

Locomoção e Preensão 0 62,5 29,5 8 100 

Integração Ensino Serviço e Comunidade III - 

IESC III 
7,5 17,5 32,7 9 66,7 

Habilidades Profissionais III 11,3 26,3 33,4 29 100,0 

4º Período Teórica 

Presencial 

Teórica 

Remota 

Prática Teórica antecipada 

do período 

subsequente 

Total 

Doenças Resultantes da Agressão ao Meio 

Ambiente 
62,5 0 37,5 0 100 

Nascimento, Crescimento e Desenvolvimento 0 75 38 12 125 

Processo de Envelhecimento 0 50 17 8 75 

Integração Ensino Serviço e Comunidade IV - 

IESC IV 
7,5 17,5 32,7 9 66,7 

Habilidades Profissionais IV 11,3 26,3 33,4 29 100,0 
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Componente Curricular Carga Horária (horas-relógio) 

5º Período Teórica 

Presencial 

Teórica 

Remota 

Prática Teórica antecipada 

do período 

subsequente 

Total 

Febre, Inflamação e Infecção 50,0 0,0 37,5 0,0 87,5 

Perda de Sangue 20,0 42,5 30,0 7,5 100,0 

Dor 0,0 62,5 28,0 22,0 112,5 

Integração Ensino Serviço e Comunidade V- 

IESC V 7,5 17,5 34,2 7,5 66,7 

Habilidades Profissionais V 15,0 35,0 95,0 55,0 200,0 

Trabalho de Conclusão de Curso I 9,0 21,0 0,0 0,0 30,0 

6º Período Teórica 

Presencial 

Teórica 

Remota 

Prática Teórica antecipada 

do período 

subsequente 

Total 

Dor abdominal, Diarreia, Vômitos e Icterícia 62,5 0,0 50,0 0,0 112,5 

Problemas Mentais e de Comportamento 20,0 42,5 15,0 22,5 100,0 

Fadiga, Perda de Peso e Anemias 0,0 50,0 15,5 22,0 87,5 

Integração Ensino Serviço e Comunidade VI - 

IESC VI 7,5 17,5 34,2 7,5 66,7 

Habilidades Profissionais VI 15,0 35,0 95,0 55,0 200,0 

Trabalho de Conclusão de Curso II 9,0 21,0 0,0 0,0 30,0 

7º Período Teórica 

Presencial 

Teórica 

Remota 

Prática Teórica antecipada 

do período 

subsequente 

Total 

Distúrbios Sensoriais, Motores e da 

Consciência 50,0 0,0 37,5 0,0 87,5 

Dispneia, Dor Torácica, Edemas e Tosse 20,0 42,5 15,0 35,0 112,5 

Saúde da Mulher, Sexualidade Humana e 

Planejamento Familiar 0,0 62,5 15,5 22,0 100,0 

Integração Ensino Serviço e Comunidade VII - 

IESC VII 7,5 17,5 34,2 7,5 66,7 

Habilidades Profissionais VII 15,0 35,0 85,5 64,5 200,0 

Trabalho de Conclusão de Curso III 6,0 14,0 0,0 0,0 20,0 
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Componente Curricular Carga Horária (horas-relógio) 

8º Período Teórica 

Presencial 

Teórica 

Remota 

Prática Teórica antecipada 

do período 

subsequente 

Total 

Desordens Nutricionais e Metabólicas 50,0 0,0 37,5 0,0 87,5 

Manifestações Externas das Doenças e 

Iatrogenias 20,0 42,5 31,0 6,5 100,0 

Emergências 0,0 62,5 20,5 29,5 112,5 

Integração Ensino Serviço e Comunidade VIII - 

IESC VIII 7,5 17,5 34,2 7,5 66,7 

Habilidades Profissionais VIII 15,0 35,0 93,5 56,5 200,0 

Trabalho de Conclusão de Curso IV 6,0 14,0 0,0 0,0 20,0 

Internato Teóricas Práticas 

Estágio Curricular em Urgências e Emergências I 32 130 

Estágio Curricular em Urgências e Emergências II 50 208 

Estágio Curricular em Saúde Mental 18 78 

Estágio Curricular em Atenção Primária em Saúde I 50 210 

Estágio Curricular em Atenção Primária em Saúde II 50 210 

Estágio Curricular em Saúde Coletiva 40 8 

Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar em Ginecologia e Obstetrícia I 42 168 

Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar em Ginecologia e Obstetrícia II 50 208 

Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar em Pediatria I 50 208 

Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar em Pediatria II 50 208 

Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar em Clínica Médica I 50 208 

Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar em Clínica Médica II 50 208 

Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar em Clínica Cirúrgica I 50 208 

Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar em Clínica Cirúrgica II 50 208 
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Componente Curricular Carga Horária (horas-relógio) 

Internato  

9º Período e 10º Períodos 

Teórica 

Presencial 

Teórica 

Remota 

Prática Teórica antecipada do 

período subsequente 

Total 

1º rodízio 50h 0h 208h 0 258h 

2º rodízio 0h 50h 208h 0 258h 

3º rodízio 0h 50h 208h 0 258h 

 

Componente Curricular Carga Horária (horas-relógio) 

Internato  

11º Período 

Teórica 

Presencial 

Teórica 

Remota 

Prática Teórica antecipada do 

período subsequente 

Total 

1º rodízio 50h 0h 208h 0 258h 

2º rodízio 0h 50h 208h 0 258h 

3º rodízio 0h 50h 208h 0 258h 
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APÊNDICE D 

MODIFICAÇÃO NAS EMENTAS DOS COMPONENTES CURRICULARES EM 2020.1 

1º SEMESTRE  Conteúdo 

Sistemas Orgânicos Integrados I 

Incluído na ementa: Atividades teóricas antecipadas no período 03 a 22/08, para readequação do 
calendário:  aspectos gerais da estrutura macro/microscópica do sistema nervoso central e periférico, 
morfofisiologia dos envoltórios, a produção e circulação do líquor e a vascularização do tecido nervoso, 
morfofisiologia da medula e entender as funções sensitivas com SNP. 

Integração Ensino Serviço 
Comunidade I 

Incluído na ementa: Atividades teóricas antecipadas no período 03 a 22/08, para readequação do 
calendário:  Política nacional da Atenção Básica – PNAB (conceitos e atributos da APS); Educação 
Permanente em Saúde na Estratégia de Saúde da Família; Epidemiologia (Conceitos e aplicação da 
epidemiologia); Epidemiologia (Indicadores de Saúde); Mapa Inteligente; Sistema de Informação em 
Saúde; Clínica Ampliada e PTS; Acesso e Acolhimento; Atributos da Visita Domiciliar; Genograma e 
Ecomapa; Redes de Atenção à Saúde (Elementos constitutivos da rede); Redes de Atenção à Saúde 
(Modelos de Atenção à Saúde e Redes Temáticas). 

Habilidades e Atitudes Médicas I 

Incluído na ementa: Atividades teóricas antecipadas no período 03 a 22/08, para readequação do 
calendário: revisão de anamnese e exame físico geral. Uso do DEA, SBV em lactentes. Suporte ao 
engasgo. Anamnese neurológica - Escala de Coma de Glasgow e Mini Exame do Estado Mental 

Métodos de Estudo e Pesquisa I Ementa mantida sem alterações 

2º SEMESTRE  Conteúdo 

Sistemas Orgânicos Integrados II 

Incluído na ementa: Atividades teóricas antecipadas no período 03 a 22/08, para readequação do 
calendário:  morfofisiologia cardiovascular e entender os mecanismos fisiopatológicos adaptativos 
cardiovasculares na hipertensão arterial, mecanismos fisiopatológicos adaptativos da hipertensão 
arterial e insuficiência cardíaca, mecanismos fisiopatológicos da cardiomiopatia dilatada. 

Integração 
EnsinoServiçoComunidade II 

Incluído na ementa: Atividades teóricas antecipadas no período 03 a 22/08, para readequação do 
calendário:  Ciclos de vida do indivíduo e Família; Abordagem Familiar; Prontuário da Família/Prontuário 
Individual; Práticas que integram a Saúde Mental à Saúde Pública o apoio matricial e a interconsulta; 
Promoção e prevenção da saúde na atenção Primária à saúde – doenças Crônicas Não Transmissíveis; 
Promoção e prevenção da saúde na Atenção Primária à Saúde – Atenção ao Idoso; Método Clínico 
Centrado na Pessoa; Prevenção Quaternária; A atuação do médico na Atenção Primária à Saúde; Núcleo 
Ampliado de Saúde da Família - NASF; Aspectos relacionados ao álcool e outras drogas 

Habilidades e Atitudes Médicas II 

Incluído na ementa: Atividades teóricas antecipadas no período 03 a 22/08, para readequação do 
calendário: habilidades gerais de comunicação: de escuta atenta, empatia, direcionamento e 
estruturação da anamnese. Apontar as evidências de melhores desfechos em saúde a partir de uma boa 
comunicação. Exame clínico baseado em evidências - sinais vitais e ectoscopia 

Métodos de Estudo e Pesquisa II Ementa mantida sem alterações 

3º SEMESTRE  Conteúdo 

Proliferação Celular  Ementa mantida sem alterações 

Percepção, Consciência e Emoção 

Incluído na ementa: Atividades teóricas antecipadas no período 03 a 22/08, para readequação do 
calendário:  diagnóstico e tratamento da Leptospirose, gerenciamento de resíduos, etiopatogenia e o 
diagnóstico da neurocisticercose e da teníase, tratamento da teníase e da cisticercose, plumbismo 

Locomoção e Preensão 

Incluído na ementa: Atividades teóricas antecipadas no período 03 a 22/08, para readequação do 
calendário:  poluentes atmosféricos e seus efeitos sobre o organismo, relação entre sazonalidade e 
poluição atmosférica, sinais e sintomas, diagnóstico e tratamento por intoxicação  por agrotóxicos, 
intoxicação alimentar (Bacillus cereus,   Clostridium   botulinum,   C.   perfrigens,   Escherichia   coli), 
medidas de saúde pública para notificação e contenção de surtos 

Integração Ensino Serviço e 
Comunidade III  IESC III 

Incluído na ementa: Atividades teóricas antecipadas no período 03 a 22/08, para readequação do 
calendário:  Vigilância em Saúde no SUS; Gestão Pública em Saúde: A importância do planejamento na 
gestão do SUS; Acolhimento na Atenção Básica; Trabalho em Equipe; Clínica Ampliada e PTS; Síndrome 
de Burnout; Liderança. 

Habilidades Profissionais III 

Incluído na ementa: Atividades teóricas antecipadas no período 03 a 22/08, para readequação do 
calendário: ANAMNESE E EXAME FÍSICO DO ADULTO; SEMIOLOGIA DO AP. GENITAL FEMININO; 
ANAMNESE  
PEDIÁTRICA; SEMIOLOGIA NA GESTANTE; REANIMAÇÃO NEONATAL; CURVAS DE CRESCIMENTO E 
MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS  
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4º SEMESTRE   Conteúdo 

Doenças Resultantes da Agressão ao 
Meio Ambiente Ementa mantida sem alterações 

Nascimento, Crescimento e 
Desenvolvimento 

Incluído na ementa: Atividades teóricas antecipadas no período 03 a 22/08, para readequação do 
calendário:  fisiologia da coagulação, diagnóstico diferencial de doenças hemorrágicas, coagulopatias 
hereditárias (Hemofilia e Doença von Willebrand), Coagulação Intravascular Disseminada, objetivos e 
diretrizes do atendimento pré-hospitalar no trauma, anatomia de tórax, abdome e pelve relacionando 
com as possíveis causas de hipovolemia 

Processo de Envelhecimento 

Incluído na ementa: Atividades teóricas antecipadas no período 03 a 22/08, para readequação do 
calendário:  sinais e sintomas de pacientes em choque hemorrágico, indicação de transfusão de 
sangue no paciente em choque hemorrágico, hemorragia digestiva alta (HDA) e os mecanismos de sua 
produção, epistaxe, hemoptise e hematêmese, tratamento da epistaxe. Anatomia das vias aéreas 
superiores. 

Integração Ensino Serviço e 
Comunidade IV  IESC IV 

Incluído na ementa: Atividades teóricas antecipadas no período 03 a 22/08, para readequação do 
calendário:  Abordagem centrada na pessoa e decisões compartilhadas; 
 Abordagem comunitária - cuidado domiciliar; Abordagem familiar 

Habilidades Profissionais IV 

Incluído na ementa: Atividades teóricas antecipadas no período 03 a 22/08, para readequação do 
calendário: Revisão de exame físico adulto e criança; História da cirurgia; Ambiente cirúrgico e equipe 
cirúgica; Avaliação pré-operatória; Fios cirúrgicos; Nós cirúrgicos; Incisões e vias de acesso cirúrgico; 
Relação médico/paciente. 

5º SEMESTRE   Conteúdo 

Febre, Inflamação e Infecção Ementa mantida sem alterações 

Perda de Sangue 

Incluído na ementa: Atividades teóricas antecipadas no período 03 a 22/08, para readequação do 
calendário:  reflexo dos vômitos por causas periféricas e centrais, causas comuns de vômitos, 
farmacologia dos medicamentos antieméticos, fisiologia do sistema digestivo superior, gastrite 
crônica, dispepsia funcional, úlcera péptica, Diagnóstico diferencial entre doença ulcerosa péptica e 
câncer gástrico. 

Dor 

Incluído na ementa: Atividades teóricas antecipadas no período 03 a 22/08, para readequação do 
calendário:  anatomia do intestino delgado e cólon, farmacologia dos reguladores da motilidade 
intestinal, diarreia, definição de diarreia aguda e crônica, principais agentes infecciosos causadores de 
diarreia (vírus, 
protozoários, bactérias e helmintos), atendimento à criança com diarreia aguda, 
principalmente a avaliação clínica e o estado de hidratação, exames laboratoriais para o diagnóstico 
diferencial de diarreia 
infecciosa, conduta terapêutica da desidratação e da diarreia aguda na 
criança. 

Integração Ensino Serviço e 
Comunidade V IESC V 

Incluído na ementa: Atividades teóricas antecipadas no período 03 a 22/08, para readequação do 
calendário:  Aleitamento Materno, Visita Domiciliar para a Família do RN, 1ª Consulta do RN, 
Anamnese, Exame Físico da Criança e Consultas Subsequentes, Crescimento e Desenvolvimento, 
Vacinas: BCG, Hepatite B, Pentavalente, VIP/VOP. 

Habilidades Profissionais V 

Incluído na ementa: Atividades teóricas antecipadas no período 03 a 22/08, para readequação do 
calendário: Interpretação de função hepática e vias biliares. Avaliação radiológica de Vias biliares. 
Radiografia do aparelho digestivo (ERED/ENEMA) / Revisão da semiologia do abdome e semiologia da 
dor. Anamese direcionada para caracterização da dor (aplicação prática do "decálogo da dor") e 
diagnóstico diferencial das dores abdominais. Exame físico do abdome. Interrogatório psíquico.  

Trabalho de Conclusão de Curso I Ementa mantida sem alterações 

6º SEMESTRE   Conteúdo 

Dor abdominal, Diarreia, Vômitos e 
Icterícia Ementa mantida sem alterações 

Problemas Mentais e de 
Comportamento 

Incluído na ementa: Atividades teóricas antecipadas no período 03 a 22/08, para readequação do 
calendário:  neuroanatomia quanto às características da fraqueza muscular facial de origem central e 
periférica. Paralisia de Bell. Síndrome do túnel do carpo, neuropatias focais, síndrome de Guillain-
Barré (polirradiculoneurite desmielinizante inflamatória aguda), polineuropatia desmielinizante 
inflamatória crônica, síndromes do lobo frontal, temporal, parietal e occipital, ação dos 
anticonvulsivantes e neurolépticos, ação das drogas depressoras do sistema nervoso central. 

Fadiga, Perda de Peso e Anemias 

Incluído na ementa: Atividades teóricas antecipadas no período 03 a 22/08, para readequação do 
calendário:  meningites bacterianas agudas, indicações de punção lombar, Interpretação do líquor, 
encefalites virais, anatomia, a fisiologia e a fisiopatogenia da junção neuro-muscular, Miastenia gravis 

Integração Ensino Serviço e 
Comunidade VI  IESC VI 

Incluído na ementa: Atividades teóricas antecipadas no período 03 a 22/08, para readequação do 
calendário:  aulas expositivas sobre Saúde da Mulher; Anamnese e Exame físico ginecológico e 
Diabetes Gestacional; Teorizações sobre Planejamento Reprodutivo, Atenção ao Pré-natal 1, Atenção 
ao pré-natal 2; Intercorrências Clínicas e Obstétricas na Gestação. 

Habilidades Profissionais VI 

Incluído na ementa: Atividades teóricas antecipadas no período 03 a 22/08, para readequação do 
calendário: Semiologia em Ginecologia e Obstetrícia. Noções em oftalmologia: Queimaduras Oculares 
e Emetropia e Vícios de refração. Discussão de casos em Ginecologia: DIP e SUA. 

Trabalho de Conclusão de Curso II Ementa mantida sem alterações 
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7º SEMESTRE   Conteúdo 

Distúrbios Sensoriais, 
Motores e da Consciência 

Incluído na ementa: Atividades teóricas antecipadas no período 03 a 22/08, para readequação do calendário:  
desnutrição protéico-energética. Biocinética do ferro. Anemia ferropriva. Bócio endêmico e política de iodação 
do sal. Avaliação do estado nutricional e a intervenção nutricional precoce. Diabetes Mellitus 

Dispneia, Dor Torácica, 
Edemas e Tosse 

Incluído na ementa: Atividades teóricas antecipadas no período 03 a 22/08, para readequação do calendário:  
Hipertireoidismo. Hipoglicemia, Tratamento do diabetes. Metabolismo dos lipídios. Lipoproteínas. Dislipidemia e 
aterogênese. 

Saúde da Mulher, 
Sexualidade Humana e 
Planejamento Familiar Ementa mantida sem alterações 

Integração Ensino Serviço 
e Comunidade VII  IESC 
VII 

Incluído na ementa: Atividades teóricas antecipadas no período 03 a 22/08, para readequação do calendário:  
Regulação em Saúde; Modelos de Gestão em Saúde e Gestão Administrativa do SUS; Judicialização da Saúde; 
Declaração de Óbito; Prontuario Medico do Paciente e Prontuario Eletronico. 

Habilidades Profissionais 
VII 

Incluído na ementa: Atividades teóricas antecipadas no período 03 a 22/08, para readequação do calendário:  
Teoria PALS e ACLS. Discussão de casos clínicos em Oncologia I. 

Trabalho de Conclusão de 
Curso III Ementa mantida sem alterações 

8º SEMESTRE   Conteúdo 

Desordens Nutricionais e 
Metabólicas 

Incluído na ementa: Atividades teóricas antecipadas no período 03 a 22/08, para readequação do calendário: 
conteúdo teórico pré-internato  - Doenças cerebrovasculares, Visão global das anemias, Complicações agudas do 
DM, Complicações crônicas DM, Hipertiroidismo, Hipotireoidismo, Emergências Hipertensivas, Edema agudo de 
pulmão, PCR, IAM sem supra, IAM com supra, Insuficiência cardíaca, Arritmias,  Cirrose e suas complicações, 
DUP, Pancreatite crônica, Sepse, Dengue, zika e chikungunya, Síndrome nefritica e Síndrome nefrótica 

Manifestações Externas 
das Doenças e Iatrogenias 

Incluído na ementa: Atividades teóricas antecipadas no período 03 a 22/08, para readequação do calendário: 
conteúdo teórico pré-internato  - Cardiopatia na gestação, Gestação gemelar, Isoimunização Rh, Modificações 
locais do organismo materno, Modificações sistêmicas do organismo materno, Vitalidade Fetal, Sífilis e gestação, 
Toxoplasmose e gestação, Infertilidade conjugal, Ética em ginecologia e obstetrícia e aborto legal e abuso sexual, 
Doenças benignas da mama, Incontinência utinaria, , Patologias pré-neoplasias e cancer de endometrio, Cancer 
de mama, Climatério e saúde óssea e tratamento, Anticoncepcionais e métodos de barreira, Mioma uterino, 
Hiperprolactnemia 

Emergências 

Incluído na ementa: Atividades teóricas antecipadas no período 03 a 22/08, para readequação do calendário: 
conteúdo teórico pré-internato  - Cetoacidose diabética e Coma hiperosmolar, Arritmias ( FA / Flutter / TSV / 
BAVs), Insuficiência respiratória aguda (Asma / DPOC), Insuficiência Cardíaca Aguda, Traumatismo crânio 
encefálico, Choque e manejo do choque (Séptico / Hemorrágico), Insuficiência renal aguda (Pré-renal / Renal e 
Indicação de hemodiálise de Urgência), Acidente vascular cerebral (Isquêmico e Hemorrágico), Arbovirose 
(Dengue, Chikungunya e Zika), Dor torácica (TEP, Pericardite, Dissecção de Aorta, SCA), Distúrbios de sódio e 
potássio, Intoxicação Exógena, Transtorno de humor, de personalidade. Emergências psiquiátricas Transtornos 
mentais decorrentes de substâncias psicoativas, de ansiedade, esquizofrenia e outros transtornos psicótios. 
Psiquiatria infantil Psicofarmacologia e outros tratamentos em psiquiatria Transtornos somatoformes, 
dissociativos e factícios. 

Integração Ensino Serviço 
e Comunidade VIII  IESC 
VIII 

Incluído na ementa: Atividades teóricas antecipadas no período 03 a 22/08, para readequação do calendário: 
conteúdo teórico pré-internato  - Doença Hemolítica do Recém nascido,  Hipoglicemia neonatal, Crescimento do 
lactente, Desenvolvimento do lactente, Alterações de desenvolvimento na infância, Diarreia crônica, 
Cardiopatias congênitas cianóticas e acianóticas, Suporte básico de vida, Choque séptico, Alergia alimentar e 
anafilaxia, Crupe, Tuberculose na infância, Imunizações, Doença do refluxo gastrointestinal, Neoplasias em 
pediatria, APS e ESF, ética médica 

Habilidades Profissionais 
VIII 

Incluído na ementa: Atividades teóricas antecipadas no período 03 a 22/08, para readequação do calendário: 
conteúdo teórico pré-internato  -  Colecistite e colangite,  Resposta metabólica ao trauma,  Apendicite,  Abdome 
agudo obstrutivo,  Abdome agudo  generalidades,  Pancreatite,  Cuidados préoperatórios,  Anestesia,  
Complicações pósoperatórias,  Suturas e feridas,  Infecção em cirurgia,  Acessos venosos centrais,  Anestesia 
local,  Cicatrização,  Princípios e conceitos em oncologia,  Cuidados pósoperatórios,  Hemorragia digestiva alta 
não varicosa,  Hemorragia digestiva baixa,  Princípios de videolaparoscopia,  Procedimentos 

Trabalho de Conclusão de 
Curso IV Ementa mantida sem alterações 

 
 

Internato 
Conteúdo 

Estágio Curricular em Urgências e Emergências I 
Ementa mantida sem alterações 

Estágio Curricular em Urgências e Emergências II 
Ementa mantida sem alterações 

Estágio Curricular em Saúde Mental 
Ementa mantida sem alterações 

Estágio Curricular em Atenção Primária em Saúde I 
Ementa mantida sem alterações 

Estágio Curricular em Atenção Primária em Saúde II 
Ementa mantida sem alterações 

Estágio Curricular em Saúde Coletiva 
Ementa mantida sem alterações 

Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar em Ginecologia e Obstetrícia I 
Ementa mantida sem alterações 
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Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar em Ginecologia e Obstetrícia II 
Ementa mantida sem alterações 

Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar em Pediatria I 
Ementa mantida sem alterações 

Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar em Pediatria II 
Ementa mantida sem alterações 

Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar em Clínica Médica I 
Ementa mantida sem alterações 

Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar em Clínica Médica II 
Ementa mantida sem alterações 

Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar em Clínica Cirúrgica I 
Ementa mantida sem alterações 

Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar em Clínica Cirúrgica II 
Ementa mantida sem alterações 

 

ELETIVAS  Conteúdo 

Eletiva - Língua Portuguesa 
Ementa mantida sem alterações 

Eletiva - LIBRAS 

Ementa mantida sem alterações 

Eletiva - Inglês Instrumental 
Ementa mantida sem alterações 

Eletiva - Relações Étnico-Raciais 
Ementa mantida sem alterações 
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APÊNDICE E 

MATRIZ CURRICULAR AJUSTADA PARA O PERÍODO DA PANDEMIA CURSO MEDICINA 

EM 2020.2 

Componente Curricular Carga Horária (horas-relógio) 

1º Período 
Teórica 
Presencial 

Teórica 
Remota 

Prática 
Práticas do semestre anterior, 
postergadas para 2020.2 

Total 

Sistemas Orgânicos Integrados I 0 150 100 0 250 

Integração Ensino-Serviço-Comunidade I 0 16,7 33,3 0 50 

Habilidades e Atitudes Médicas I 0 16,7 16,7 0 33,4 

Métodos de Estudo e Pesquisa I 0 16,7 33,3 0 50 

Eletiva 0 33,3 0 0 33,3 

          

2º Período 
Teórica 
Presencial 

Teórica 
Remota 

Prática 
Práticas do semestre anterior, 
postergadas para 2020.2 

Total 

Sistemas Orgânicos Integrados II 0 77 100 73 250 

Integração Ensino-Serviço-Comunidade II 0 6,7 33,3 10 50 

Habilidades e Atitudes Médicas II 0 6,7 16,7 10 33,4 

Métodos de Estudo e Pesquisa II 0 6,7 33,3 10 50 

Eletiva 0 33,3 0 0 33,3 

          

3º Período       
Práticas do semestre anterior, 
postergadas para 2020.2 

  

Sistemas Orgânicos Integrados III 0 93,7 100 73 266,7 

Integração Ensino-Serviço-Comunidade III 0 6,7 33,3 10 50 

Habilidades e Atitudes Médicas III 0 13,3 66,7 20 100 

Eletiva 0 33,3 0 0 33,3 

        0 0 

          

4º Período 
Teórica 
Presencial 

Teórica 
Remota 

Prática 
Práticas do semestre anterior, 
postergadas para 2020.2 

Total 

Doenças Resultantes da Agressão ao Meio 
Ambiente 

0 
47,5 37,5 

15 100 

Nascimento, Crescimento e 
Desenvolvimento 

0 
75 50 

0 125 

Processo de Envelhecimento 0 50 25 0 75 

Integração Ensino Serviço e Comunidade IV 
- IESC IV 

0 
7 41,7 

18 66,7 

Habilidades Profissionais IV 0 12,5 62,5 25 100 
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Componente Curricular Carga Horária (horas-relógio) 

5º Período 
Teórica 
Presencial 

Teórica 
Remota 

Prática 
Práticas do semestre anterior, 
postergadas para 2020.2 

Total 

Febre, Inflamação e Infecção 0 50 37,5 0 87,5 

Perda de Sangue 0 47,5 37,5 15 100 

Dor 0 62,5 50 0 112,5 

Integração Ensino Serviço e Comunidade V- 
IESC V 

0 
7 41,7 

18 66,7 

Habilidades Profissionais V 0 25 150 25 200 

Trabalho de Conclusão de Curso I 0 30 0 0 30 

          

6º Período 
Teórica 
Presencial 

Teórica 
Remota 

Prática 
Práticas do semestre anterior, 
postergadas para 2020.2 

Total 

Dor abdominal, Diarreia, Vômitos e Icterícia 0 17,5 50 45 112,5 

Problemas Mentais e de Comportamento 0 62,5 37,5   100 

Fadiga, Perda de Peso e Anemias 0 50 37,5   87,5 

Integração Ensino Serviço e Comunidade VI 
- IESC VI 

0 
13 41,7 

12 66,7 

Habilidades Profissionais VI 0 15 150 35 200 

Trabalho de Conclusão de Curso II 0 30 0   30 

          

7º Período 
Teórica 
Presencial 

Teórica 
Remota 

Prática 
Práticas do semestre anterior, 
postergadas para 2020.2 

Total 

Distúrbios Sensoriais, Motores e da 
Consciência 

0 
5 37,5 

45 87,5 

Dispneia, Dor Torácica, Edemas e Tosse 0 62,5 50   112,5 

Saúde da Mulher, Sexualidade Humana e 
Planejamento Familiar 

0 
62,5 37,5 

  100 

Integração Ensino Serviço e Comunidade VII 
- IESC VII 

0 
6 41,7 

19 66,7 

Habilidades Profissionais VII 0 7 150 43 200 

Trabalho de Conclusão de Curso III 0 20 0   20 

          

8º Período 
Teórica 
Presencial 

Teórica 
Remota 

Prática 
Práticas do semestre anterior, 
postergadas para 2020.2 

Total 

Desordens Nutricionais e Metabólicas 0 5 37,5 45 87,5 

Manifestações Externas das Doenças e 
Iatrogenias 

0 
48,5 37,5 

14 100 

Emergências 0 62,5 50   112,5 

Integração Ensino Serviço e Comunidade VIII 
- IESC VIII 

0 
3 41,7 

22 66,7 

Habilidades Profissionais VIII 0 2 150 48 200 

Trabalho de Conclusão de Curso IV 0 20 0   20 
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Internato 
Teóricas Práticas  

Práticas do semestre anterior, 
postergadas para 2020.2 

Estágio Curricular em Urgências e Emergências I 32 30  100 

Estágio Curricular em Urgências e Emergências II 50 208    

Estágio Curricular em Saúde Mental 18 78    

Estágio Curricular em Atenção Primária em Saúde I 50 210    

Estágio Curricular em Atenção Primária em Saúde II 50 210    

Estágio Curricular em Saúde Coletiva 40 8   

Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar em 
Ginecologia e Obstetrícia I 42 68  

100 

Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar em 
Ginecologia e Obstetrícia II 50 208   

Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar em 
Pediatria I 50 208   

Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar em 
Pediatria II 50 208   

Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar em 
Clínica Médica I 50 208   

Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar em 
Clínica Médica II 50 208   

Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar em 
Clínica Cirúrgica I 50 208   

Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar em 
Clínica Cirúrgica II 50 208   
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APÊNDICE F 

MODIFICAÇÃO NAS EMENTAS DOS COMPONENTES CURRICULARES EM 2020.2 

1º SEMESTRE Conteúdo 

Sistemas Orgânicos Integrados I Ementa normal da disciplina 

Integração EnsinoServiçoComunidade I Ementa normal da disciplina 

Habilidades e Atitudes Médicas I Ementa normal da disciplina 

Métodos de Estudo e Pesquisa I Ementa normal da disciplina 

2º SEMESTRE Conteúdo 

Sistemas Orgânicos Integrados II 

Ementa normal do módulo. Atividades de 2020.1, incluídas na 
ementa para adequação do calendário: Atividades de citologia, 
histologia, embriologia, anatomia, fisiologia e farmacologia em 
sistema respiratório, digestivo e cardiovascular. 

Integração EnsinoServiçoComunidade II 

Ementa normal do módulo. Atividades de 2020.1, incluídas na 
ementa para adequação do calendário: Coletar na comunidade 
informações sobre a concepção de saúde;Conhecer o sistema de 
cadastro do ESUS;Visita ao paciente com DCNT;  Visita em uma 
família de situação de vulnerabilidade 

Habilidades e Atitudes Médicas II 

Ementa normal do módulo. Atividades de 2020.1, incluídas na 
ementa para adequação do calendário: Anamnese geral. 
Semiotécnica da dor. Aplicar noções de exame físico geral 
(ectoscopia); Anamnese: sinais e sintomas relacionados ao sistema 
circulatório; sinais vitais e medidas antropométricas;  

Métodos de Estudo e Pesquisa II 

Ementa normal do módulo. Atividades de 2020.1, incluídas na 
ementa para adequação do calendário: Anamnese e exame físico 
geral. Atendimento do Suporte Básico de Vida (SBV) no adulto 

3º SEMESTRE Conteúdo 

Sistemas Orgânicos Integrados III 

Ementa normal do módulo. Atividades de 2020.1, incluídas na 
ementa para adequação do calendário: Atividades de citologia, 
histologia, embriologia, anatomia, fisiologia e farmacologia em 
sistema endócrino, sistema reprodutor, sistema urinário, sistema 
músculo-esquelético, sistema tegumentar, sistema nervoso. 

Integração EnsinoServiçoComunidade III 

Ementa normal do módulo. Atividades de 2020.1, incluídas na 
ementa para adequação do calendário: Análise da agenda na USF; 
Vsita domiciliar (arranjo familiar, colher informações para 
elaboração do genograma); Itinerário na rede. 

Habilidades e Atitudes Médicas III 

Ementa normal do módulo. Atividades de 2020.1, incluídas na 
ementa para adequação do calendário: Prática de exame físico 
neurológico, exame físico do sistema locomotor, exame físico do 
sistema endócrino, exame físico do sistema genital masculino e 
feminino, exame físito do sistema urinário, suporte básico de vida. 

4º SEMESTRE Conteúdo 

Doenças Resultantes da Agressão ao Meio Ambiente 

Ementa normal do módulo. Atividades de 2020.1, incluídas na 
ementa para adequação do calendário: Anatomia do sistema 
nervoso central, olho, sistema nervoso periférico. Histologia de 
sistema nervoso central e periférico. Anatomia do sistema 
locomotor. Histologia de ossos e músculos.  

Nascimento, Crescimento e Desenvolvimento Ementa normal da disciplina 

Processo de Envelhecimento Ementa normal da disciplina 

Integração Ensino Serviço e Comunidade IV  IESC IV 

Ementa normal do módulo. Atividades de 2020.1, incluídas na 
ementa para adequação do calendário: Trabalho de campo 
(execução e conclusão das ações do projeto de intervenção nas USF). 

Habilidades Profissionais IV 

Ementa normal do módulo. Atividades de 2020.1, incluídas na 
ementa para adequação do calendário: Imobilização e bandagens  
Semiologia Oftalmológica; Semiologia do aparelho respiratório; 
Semiologia neurológica; Imagem e Semiologia do aparelho 
locomotor; Cuidados Hospitalares; Semiologia otológica 
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5º SEMESTRE Conteúdo 

Febre, Inflamação e Infecção Ementa normal da disciplina 

Perda de Sangue 

Ementa normal do módulo. Atividades de 2020.1, incluídas na ementa 
para adequação do calendário: Prática em Geriatria. Histologia do 
envelhecimento. Imunossenescência. Histologia de hipófise, tireoide e 
mamas. Anatomia de região perineal, pelve e abdome. Anatomia de 
mamas.  

Dor Ementa normal da disciplina 

Integração Ensino Serviço e Comunidade V IESC V 

Ementa normal do módulo. Atividades de 2020.1, incluídas na ementa 
para adequação do calendário: Trabalho de campo (execução e 
conclusão das ações do projeto de intervenção nas USF). 

Habilidades Profissionais V 

Ementa normal do módulo. Atividades de 2020.1, incluídas na ementa 
para adequação do calendário: técnica de sondagem vesical de demora; 
semiologia na gestante; reanimação neonatal; reabilitação clínica para 
idosos ;  semiologia do ap. genital masculino e toque retal; anamnese 
pediátrica - prática hospitalar; parto/ partograma. 

Trabalho de Conclusão de Curso I Ementa normal da disciplina 

6º SEMESTRE Conteúdo 

Dor abdominal, Diarreia, Vômitos e Icterícia 

Ementa normal do módulo. Atividades de 2020.1, incluídas na ementa 
para adequação do calendário: Prática de Dor I. Prática laboratorial. 
Avaliação do eritrograma. Avaliação da hemostasia.  

Problemas Mentais e de Comportamento Ementa normal da disciplina 

Fadiga, Perda de Peso e Anemias Ementa normal da disciplina 

Integração Ensino Serviço e Comunidade VI  IESC VI 

Ementa normal do módulo. Atividades de 2020.1, incluídas na ementa 
para adequação do calendário: atividades em ESF na área de clínica 
médica - consulta individual, visita domiciliar, sala de espera, atividade 
coletiva. 

Habilidades Profissionais VI 

Ementa normal do módulo. Atividades de 2020.1, incluídas na ementa 
para adequação do calendário: Treinamento prático em paramentação 
cirúrgica e lavagem de mãos, intrumentação e montagem de mesa 
cirúrgica; Suturas;Drenos, sondas e cateteres; Atendimento em abulatório 
de Clínica Médica e Pediatria. 

Trabalho de Conclusão de Curso II Ementa normal da disciplina 

7º SEMESTRE Conteúdo 

Distúrbios Sensoriais, Motores e da Consciência 

Ementa normal do módulo. Atividades de 2020.1, incluídas na ementa 
para adequação do calendário: Prática em Saúde Mental. Laboratório de 
hematologia. 

Dispneia, Dor Torácica, Edemas e Tosse Ementa normal da disciplina 

Saúde da Mulher, Sexualidade Humana e Planejamento 
Familiar Ementa normal da disciplina 

Integração Ensino Serviço e Comunidade VII  IESC VII 

Ementa normal do módulo. Atividades de 2020.1, incluídas na ementa 
para adequação do calendário: atividades em ESF na área de pediatria - 
consulta individual, visita domiciliar, sala de espera, atividade coletiva. 

Habilidades Profissionais VII 

Ementa normal do módulo. Atividades de 2020.1, incluídas na ementa 
para adequação do calendário: Simulação de paracentese e análise de 
líquido ascítico.  Atendimento clínico supervisionado em ambulatório 
acadêmico da FASA. Prática em interrogatório psíquico. Avaliação clínica e 
complementar da tireoide. 

Trabalho de Conclusão de Curso III Ementa normal da disciplina 

8º SEMESTRE Conteúdo 

Desordens Nutricionais e Metabólicas 

Ementa normal do módulo. Atividades de 2020.1, incluídas na ementa 
para adequação do calendário: SUMÁRIO DE URINA E ESTUDO DA URINA 
DE 24H NAS NEFROPATIAS / DEFINIÇÃO DE RISCO E PREVENÇÃO 
CARDIOVASCULAR / MARCADORES BIOQUÍMICOS NA DISPNÉIA E DOR 
TORÁCICA / HEMOGASOMETRIA NOS DISTÚRBIOS RESPIRATÓRIOS / 
ESPIROMETRIA. Prática de neurologia. 

Manifestações Externas das Doenças e Iatrogenias Ementa normal da disciplina 

Emergências Ementa normal da disciplina 

Integração Ensino Serviço e Comunidade VIII  IESC VIII 

Manter no plano todas as atividades da disciplina. Incluir no plano, com 
o nome Atividades de 2020.1, incluídas na ementa para adequação do 
calendário: atividades em ESF na área de ginecologia e obstetrícia - 
consulta individual, visita domiciliar, sala de espera, atividade coletiva. 

Habilidades Profissionais VIII 

Manter no plano todas as atividades da disciplina. Incluir no plano, com 
o nome Atividades de 2020.1, incluídas na ementa para adequação do 
calendário: Atendimento no Ambulatório Acadêmico. Prática em 
Ginecologia nas UBS. Práticas em Semiologia Ginecológica e Obstétrica III 
e IV. Exame neurológico patológico. ECG III e IV. Prática em ausculta 
cardíaca.Revisão de semiologia respiratória. 

Trabalho de Conclusão de Curso IV Ementa normal da disciplina 
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Internato Conteúdo 

Estágio Curricular em Urgências e 
Emergências I 

Ementa normal da disciplina. Atividades de 2020.1, incluídas na ementa para adequação do 
calendário: Atendimento no Ambulatório Acadêmico. ATLS I, II e III. PALS III e IV.Histologia 

cutânea. Manifestações cutâneas no paciente HIV positivo. Práticas em Laboratório de 
Simulação realística. Prática de Sistema de Informação em Saúde de Apoio à Gestão do SUS. 

Estágio Curricular em Urgências e 
Emergências II 

Ementa mantida sem alterações 

Estágio Curricular em Saúde Mental Ementa mantida sem alterações 

Estágio Curricular em Atenção Primária em 
Saúde I 

Ementa mantida sem alterações 

Estágio Curricular em Atenção Primária em 
Saúde II 

Ementa mantida sem alterações 

Estágio Curricular em Saúde Coletiva Ementa mantida sem alterações 

Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar 
em Ginecologia e Obstetrícia I 

Ementa normal da disciplina. Atividades de 2020.1, incluídas na ementa para adequação do 
calendário: Atendimento no Ambulatório Acadêmico. ATLS I, II e III. PALS III e IV.Histologia 

cutânea. Manifestações cutâneas no paciente HIV positivo. Práticas em Laboratório de 
Simulação realística. Prática de Sistema de Informação em Saúde de Apoio à Gestão do SUS. 

Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar 
em Ginecologia e Obstetrícia II 

Ementa mantida sem alterações 

Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar 
em Pediatria I 

Ementa mantida sem alterações 

Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar 
em Pediatria II 

Ementa mantida sem alterações 

Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar 
em Clínica Médica I 

Ementa mantida sem alterações 

Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar 
em Clínica Médica II 

Ementa mantida sem alterações 

Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar 
em Clínica Cirúrgica I 

Ementa mantida sem alterações 

Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar 
em Clínica Cirúrgica II 

Ementa mantida sem alterações 

 

ELETIVAS Conteúdo 

Eletiva - Língua Portuguesa Ementa mantida sem alterações 

Eletiva - LIBRAS Ementa mantida sem alterações 

Eletiva - Inglês Instrumental Ementa mantida sem alterações 

Eletiva - Relações Étnico-Raciais Ementa mantida sem alterações 

Eletiva - Farmacologia Ementa mantida sem alterações 

Eletiva - Gestão de pessoas e 
empreendedorismo 

Ementa mantida sem alterações 
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APÊNDICE G 

PROTOCOLO DE RETORNO DAS ATIVIDADES TEÓRICAS 

 

PROTOCOLO PARA ATIVIDADES DE ENSINO NO CONTEXTO DA PANDEMIA 

COVID-19 

Considerando a situação atual de pandemia pelo vírus causador da COVID-19 e a 

necessidade de adotar medidas para prevenir o contágio, este documento foi elaborado 

para orientar as atividades de ensino na Faculdade Santo Agostinho de Vitória da 

Conquista.  

Para preparação deste protocolo foram observadas a estrutura física da faculdade, 

o caráter das atividades realizadas e as práticas já adotadas em outros países e regiões. 

As medidas previstas neste protocolo se associarão a readequação do calendário 

escolar, para permitir que as atividades sejam realizadas em cumprimento ao aqui 

disposto. 

Pelo caráter ainda incerto da evolução epidemiológica da pandemia da COVID-19, 

este protocolo deverá ser reavaliado constantemente de acordo às novas informações que 

surgirem sobre o quadro na região. 

 

De modo geral, algumas ações básicas devem ser realizadas e amplamente 

reforçadas com o intuito de afastar a possibilidade de disseminação do vírus e 

desenvolvimento da doença, e permitir a execução de atividades acadêmicas de forma 

mais segura. São elas: 

 Promover atividades educativas permanentes sobre higienização de mãos, punhos 

e antebraços, bem como sobre etiqueta respiratória (medidas que devem ser 

tomadas ao tossir ou espirrar) e demais cuidados pessoais e comportamentais; 

 Orientar a utilização adequada dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e 

seu descarte de forma apropriada; 

 Disponibilizar cartilhas educativas digitais/eletrônicas com orientações para o 

combate à disseminação do vírus; 

 Fixar cartazes com informações sobre medidas de prevenção e cuidados pessoais 

em todos os espaços acadêmicos; 

 Desestimular aglomerações em quaisquer espaços de atividades acadêmicas; 

 Fornecer suporte psicopedagógico aos estudantes e professores; 

 Fornecer apoio emocional aos estudantes, professores e funcionários 

colaboradores. 
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Para o retorno processual das atividades acadêmicas, mais especificamente a 

realização das aulas teóricas, APGs, tutorias e palestras, faz-se absolutamente necessária 

a adoção de medidas preventivas como o rodízio de estudantes, medidas sanitárias e 

medidas de restrição de circulação nos espaços acadêmicos. Para isso foi estabelecida a 

realização do ensino híbrido, algumas medidas sanitárias e de circulação nas aulas teóricas 

presenciais, evitando assim aglomerações e minimizando-as nos espaços físicos de 

circulação de estudantes, professores e demais funcionários colaboradores. 

 

Medidas Gerais 

 Higienização dos calçados com solução de hipoclorito de sódio 2% ao entrar na 

instituição; 

 Obrigatória aferição de temperatura corporal antes de entrar na instituição; 

 Disponibilização de álcool 70% na entrada da instituição e em pontos estratégicos 

de fluxo de pessoas; 

 Obrigatória utilização de calçado fechado que proteja todo o pé, sendo o modelo 

de tênis mais adequado; 

 Proibição do acesso à faculdade caso existam ao menos um dos seguintes sintomas: 

tosse, febre, espirros, dispneia (cansaço), dor de garganta, conjuntivite e outros 

suspeitos para COVID-19; 

 Obrigatório uso de máscara durante todo período de permanência na instituição; 

 Preconizar o distanciamento de ao menos 1,5m entre as pessoas em qualquer 

espaço da instituição; 

 Priorizar a manutenção de portas e janelas abertas para facilitar a circulação de ar; 

 Estimular horários de trabalho flexíveis e home-office; 

 Utilizar o ensino híbrido para evitar aglomerações, quando autorizado pelas 

portarias do MEC; 

 Os sanitários deverão ser lavados e higienizados mais vezes ao dia, com produtos à 

base de cloro, ou outros aprovados pela vigilância sanitária que comprovadamente 

sejam efetivos para desinfecção, garantindo a perfeita higienização;  

 Usar medidas para afastamento na cantina, banheiro, biblioteca, reprografia e 

secretarias, com delimitação para fila (espaço de 1,5m) e afastamento de mesas e 

cadeiras; 

 Só permitir o funcionamento dos bebedouros com torneiras para abastecimento de 

recipientes pessoais; 
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 Retirada de adereços (brincos, anéis, pulseiras, correntes e cordões), bem como 

manutenção dos cabelos presos na instituição; 

 Reunião periódica com o Comitê interno de combate à Covid-19 (videoconferência). 
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Normas para APG, tutorias e palestras 

 Usar sistema híbrido para atividades com maior número de participantes; 

 Palestras, discussão de casos clínicos e seminários deverão usar o modelo da 

aprendizagem em regime remoto. 

 Atividades como mesa redonda, grupos de discussão, grupos de estudo, 

apresentação de módulo, feedback, atividades das ligas acadêmicas deverão ser 

adaptados para usar o modelo remoto quando houver previsão de aglomeração de 

participantes. 

 Limitação do número de alunos nos espaços para 50% da capacidade nominal. 

 Limitação do número de alunos por grupo de discussão para 50% do número 

previsto.  

 Rodízio de alunos para discussões em APG e tutorias, com 50% dos alunos em 

regime presencial e 50% em regime remoto simultâneo. Para tanto, seria necessária 

disponibilização de um dispositivo (computador ou notebook) por sala de atividade 

para transmissão para o regime remoto. 

 Obrigatoriedade das medidas gerais citadas anteriormente, destacando-se a 

obrigatoriedade do uso de máscaras. 

 Após encerramento das atividades a saída dos alunos será condicionada a 

autorização dos fiscais de corredor, que garantirão que outras turmas já tenham 

liberado o espaço comum antes de permitir que outros alunos saiam da sala. 
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Protocolo para higienização das mãos com água e sabonete líquido 

A higiene das mãos com água e sabonete líquido é essencial quando as mãos estão 

visivelmente sujas ou contaminadas com sangue ou outros fluidos corporais e deve ser 

realizada: 

✓ Antes e após o contato direto com pacientes com infecção suspeita ou 

confirmada pelo novo coronavírus, seus pertences e ambiente próximo, bem como na 

entrada e na saída de áreas com pacientes infectados. 

✓ Imediatamente após retirar as luvas. 

✓ Imediatamente após contato com sangue, fluidos corpóreos, secreções, 

excreções ou objetos contaminados. 

✓ Entre procedimentos em um mesmo paciente, para prevenir a transmissão 

cruzada entre diferentes sítios corporais. 

✓ Em qualquer outra situação onde seja indicada a higiene das mãos para 

evitar a transmissão do novo coronavírus para outros pacientes ou ambiente. 

Técnica: “Higiene Simples das Mãos com Sabonete Líquido e Água” 

✓ Retirar acessórios (anéis, pulseiras, relógio), uma vez que sob estes objetos 

acumulam-se microrganismos não removidos com a lavagem das mãos. 

✓ Abrir a torneira e molhar as mãos, evitando encostar-se na pia. 

✓ Aplicar na palma da mão quantidade suficiente de sabonete líquido para 

cobrir todas as superfícies das mãos (seguir a quantidade recomendada pelo fabricante). 

✓ Ensaboar as palmas das mãos, friccionando-as entre si. 

✓ Esfregar a palma da mão direita contra o dorso da mão esquerda 

entrelaçando os dedos e vice-versa. 

✓ Entrelaçar os dedos e friccionar os espaços interdigitais 

✓ Esfregar o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão oposta, 

segurando os dedos, com movimento de vai-e-vem e vice-versa. 

✓ Esfregar o polegar direito, com o auxílio da palma da mão esquerda, 

utilizando- se movimento circular e vice-versa. 

✓ Friccionar as polpas digitais e unhas da mão esquerda contra a palma da mão 

direita, fechada em concha, fazendo movimento circular e vice-versa. 

✓ Enxaguar as mãos, retirando os resíduos de sabonete. Evitar contato direto 

das mãos ensaboadas com a torneira. 

✓ Secar as mãos com papel toalha descartável. No caso de torneiras com 

contato manual para fechamento, sempre utilize papel toalha. 

❖ Duração do Procedimento: 40 a 60 segundos 
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APÊNDICE H 

 

PROTOCOLO DE RETORNO DAS ATIVIDADES PRÁTICAS 

 

PROTOCOLO PARA ATIVIDADES DE ENSINO NO CONTEXTO DA PANDEMIA 

COVID-19 

 

Considerando a situação atual de pandemia pelo vírus causador da COVID-19 e a 

necessidade de adotar medidas para prevenir o contágio, este documento foi elaborado 

para orientar as atividades de ensino na Faculdade Santo Agostinho de Vitória da 

Conquista.  

Para preparação deste protocolo foram observadas a estrutura física da faculdade, 

o caráter das atividades realizadas e as práticas já adotadas em outros países e regiões. 

As medidas previstas neste protocolo se associarão a readequação do calendário 

escolar, para permitir que as atividades sejam realizadas em cumprimento ao aqui 

disposto. 

Pelo caráter ainda incerto da evolução epidemiológica da pandemia da COVID-19, 

este protocolo deverá ser reavaliado constantemente de acordo às novas informações que 

surgirem sobre o quadro na região. 

 

De modo geral, algumas ações básicas devem ser realizadas e amplamente 

reforçadas com o intuito de afastar a possibilidade de disseminação do vírus e 

desenvolvimento da doença, e permitir a execução de atividades acadêmicas de forma 

mais segura. São elas: 

 Promover atividades educativas permanentes sobre higienização de mãos, punhos 

e antebraços, bem como sobre etiqueta respiratória (medidas que devem ser 

tomadas ao tossir ou espirrar) e demais cuidados pessoais e comportamentais; 

 Orientar a utilização adequada dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e 

seu descarte de forma apropriada; 

 Disponibilizar cartilhas educativas digitais/eletrônicas com orientações para o 

combate à disseminação do vírus; 

 Fixar cartazes com informações sobre medidas de prevenção e cuidados pessoais 

em todos os espaços acadêmicos; 

 Desestimular aglomerações em quaisquer espaços de atividades acadêmicas; 

 Fornecer suporte psicopedagógico aos estudantes e professores; 
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 Fornecer apoio emocional aos estudantes, professores e funcionários 

colaboradores. 

 

Ao se pensar no retorno às atividades acadêmicas, mais especificamente, na 

realização das aulas práticas nos laboratórios e ambulatório, faz-se absolutamente 

necessária a adoção de medidas de prevenção nestes e em outros espaços de circulação 

de estudantes, professores e demais funcionários colaboradores. 

 

Medidas Gerais 

 Higienização dos calçados com solução de hipoclorito de sódio 2% ao entrar na 

instituição; 

 Obrigatória aferição de temperatura corporal antes de entrar na instituição; 

 Disponibilização de álcool 70% na entrada da instituição e em pontos estratégicos 

de fluxo de pessoas; 

 Obrigatória utilização de calçado fechado que proteja todo o pé, sendo o modelo 

de tênis mais adequado; 

 Proibição do acesso à faculdade caso existam ao menos um dos seguintes sintomas: 

tosse, febre, espirros, dispneia (cansaço), dor de garganta, conjuntivite e outros 

suspeitos para COVID-19; 

 Obrigatório uso de máscara durante todo período de permanência na instituição; 

 Preconizar o distanciamento de ao menos 1,5m entre as pessoas em qualquer 

espaço da instituição; 

 Priorizar a manutenção de portas e janelas abertas para facilitar a circulação de ar; 

 Estimular horários de trabalho flexíveis e home-office; 

 Utilizar o ensino híbrido para evitar aglomerações, quando autorizado pelas 

portarias do MEC; 

 Os sanitários deverão ser lavados e higienizados mais vezes ao dia, com produtos à 

base de cloro, ou outros aprovados pela vigilância sanitária que comprovadamente 

sejam efetivos para desinfecção, garantindo a perfeita higienização;  

 Usar medidas para afastamento na cantina, banheiro, biblioteca, reprografia e 

secretarias, com delimitação para fila (espaço de 1,5m) e afastamento de mesas e 

cadeiras; 

 Só permitir o funcionamento dos bebedouros com torneiras para abastecimento de 

recipientes pessoais; 

 Retirada de adereços (brincos, anéis, pulseiras, correntes e cordões), bem como 

manutenção dos cabelos presos na instituição; 
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 Reunião periódica com o Comitê interno de combate à Covid-19 (videoconferência). 
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Normas para Aulas Práticas nos Laboratórios: 

 Número de alunos por grupo de prática limitado em cada laboratório para evitar 

aglomeração; 

 Distanciamento mínimo de 1,5m entre os estudantes durante as aulas práticas; 

 Higienização de superfícies, bancadas, maçanetas, microscópios, recipientes de 

reagentes, vidrarias e equipamentos com álcool 70% ou hipoclorito de sódio 2%, 

antes de iniciar as aulas, nas trocas entre os grupos de práticas e após a finalização 

das aulas; 

 Obrigação do uso de máscaras no interior dos laboratórios; 

 Uso de outros EPIs tais como luva e touca descartáveis, face shield e propé, 

obedecendo as normativas dos laboratórios; 

 Utilização de jaleco de mangas longas, calças compridas sem aberturas ou rasgos, 

devidamente limpos, antes de adentrar ao laboratório; 

 Utilização de calçado fechado que proteja todo o pé, sendo o modelo de tênis mais 

adequado; 

 Higienização dos calçados com solução de hipoclorito de sódio 2% ao entrar e ao 

sair do laboratório; 

 Higienização das mãos com água corrente e sabão e/ou álcool 70%, antes de 

adentrar ao laboratório, ao manusear vidrarias, equipamentos e outros materiais 

durante as aulas e ao sair do laboratório; 

 Retirada de adereços (brincos, anéis, pulseiras, correntes e cordões), bem como 

manutenção dos cabelos presos antes de adentrar ao laboratório; 

 Armazenamento de bolsas, mochilas e similares em armários devidamente 

higienizados e localizados fora do laboratório; 

 

Tanto os técnicos e auxiliares de laboratório quanto os docentes e discentes têm a 

responsabilidade de garantir o cumprimento dessas normas antes e durante a 

execução das aulas; 
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Normas para Atividades em campo (ambulatório acadêmico, unidades de saúde e 

afins): 

 

 Seguir as normas das instituições de saúde conveniadas, quando estas se 

sobreporem às aqui previstas; 

 Limitação de apenas 1 aluno e 1 professor no consultório de atendimento; 

 Higienização com álcool 70% das superfícies de contato na recepção e nos 

consultórios, além das maçanetas e equipamentos, antes e após as consultas; 

 Higienização das mãos com água corrente e sabão e/ou álcool 70%, antes e após as 

consultas; 

 Utilização obrigatória de EPIs para a realização das consultas; 

 Utilização de jaleco de mangas longas, calças compridas sem aberturas ou rasgos, 

devidamente limpos, antes de adentrar ao ambulatório; 

 Higienização dos calçados com solução de hipoclorito 2% ao entrar e ao sair do 

ambulatório; 

 Descarte adequado de materiais descartáveis utilizados nas consultas; 

 Caso seja identificado pelos alunos e/ou instrutores algum paciente do ambulatório 

acadêmico que tenha sinais ou sintomas respiratórios agudos, o mesmo deverá 

receber as devidas orientações de acordo aos protocolos do Ministério da Saúde. 

 

Protocolo para higienização das mãos com água e sabonete líquido 

A higiene das mãos com água e sabonete líquido é essencial quando as mãos estão 

visivelmente sujas ou contaminadas com sangue ou outros fluidos corporais e deve ser 

realizada: 

✓ Antes e após o contato direto com pacientes com infecção suspeita ou 

confirmada pelo novo coronavírus, seus pertences e ambiente próximo, bem como na 

entrada e na saída de áreas com pacientes infectados. 

✓ Imediatamente após retirar as luvas. 

✓ Imediatamente após contato com sangue, fluidos corpóreos, secreções, 

excreções ou objetos contaminados. 

✓ Entre procedimentos em um mesmo paciente, para prevenir a transmissão 

cruzada entre diferentes sítios corporais. 

✓ Em qualquer outra situação onde seja indicada a higiene das mãos para 

evitar a transmissão do novo coronavírus para outros pacientes ou ambiente. 
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Técnica: “Higiene Simples das Mãos com Sabonete Líquido e Água” 

✓ Retirar acessórios (anéis, pulseiras, relógio), uma vez que sob estes objetos 

acumulam-se microrganismos não removidos com a lavagem das mãos. 

✓ Abrir a torneira e molhar as mãos, evitando encostar-se na pia. 

✓ Aplicar na palma da mão quantidade suficiente de sabonete líquido para 

cobrir todas as superfícies das mãos (seguir a quantidade recomendada pelo fabricante). 

✓ Ensaboar as palmas das mãos, friccionando-as entre si. 

✓ Esfregar a palma da mão direita contra o dorso da mão esquerda 

entrelaçando os dedos e vice-versa. 

✓ Entrelaçar os dedos e friccionar os espaços interdigitais 

✓ Esfregar o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão oposta, 

segurando os dedos, com movimento de vai-e-vem e vice-versa. 

✓ Esfregar o polegar direito, com o auxílio da palma da mão esquerda, 

utilizando- se movimento circular e vice-versa. 

✓ Friccionar as polpas digitais e unhas da mão esquerda contra a palma da mão 

direita, fechada em concha, fazendo movimento circular e vice-versa. 

✓ Enxaguar as mãos, retirando os resíduos de sabonete. Evitar contato direto 

das mãos ensaboadas com a torneira. 

✓ Secar as mãos com papel toalha descartável. No caso de torneiras com 

contato manual para fechamento, sempre utilize papel toalha. 

 

❖ Duração do Procedimento: 40 a 60 segundos 

Protocolo para uso adequado da luva de procedimentos 

✓ As luvas de procedimentos não cirúrgicos devem ser utilizadas, no contexto 

da pandemia da COVID-19, em qualquer contato com o paciente ou seu entorno 

(precaução de contato). 

✓ As luvas devem ser removidas, utilizando a técnica correta, ainda dentro do 

quarto ou área de isolamento e descartadas como resíduo infectante. Técnica correta de 

remoção de luvas para evitar a contaminação das mãos:  

 

 Retire as luvas puxando a primeira pelo lado externo do punho com os dedos da 

mão oposta. 

 Segure a luva removida com a outra mão enluvada. 

 Toque a parte interna do punho da mão enluvada com o dedo indicador oposto 

(sem luvas) e retire a outra luva. 
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✓ Realizar a higiene das mãos imediatamente após a retirada das luvas. 

✓ Não lavar ou usar novamente o mesmo par de luvas (as luvas nunca devem 

ser 

reutilizadas). 

✓ O uso de luvas não substitui a higiene das mãos. 

✓ Não devem ser utilizadas duas luvas para o atendimento aos pacientes, esta 

ação não 

garante mais segurança à assistência. 

✓ Não se recomenda o uso de luvas, quando o profissional não estiver 

realizando assistência ao paciente 
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APÊNDICE I 

AVALIAÇÃO DO ESTUDANTE NA MATRIZ AFYA – 1º e 2º PERÍODOS 

AVALIAÇÃO DO ESTUDANTE –  MATRIZ AFYA  

1º E 2º PERÍODOS  

 

Considerando:  
• Pandemia do COVID-19  

• Portaria que autoriza as atividades teórico-cognitivas em 

ambiente remoto  

• Calendário acadêmico  

 

I. Avaliação do Estudante no REAR  

 Os métodos de avaliação dos módulos/estágios foram definidos de acordo com os 

objetivos educacionais:  

  

Avaliação:  
• Formativa  

• Somativa  

  

o Avaliações a serem realizadas remotamente o Avaliações 

cognitivas que estão pendentes desde a suspensão das atividades regulares.  

o Avaliações cognitivas dos módulos realizados remotamente.  

o Cartilha Integrada 

o Avaliações Formativas – Realizadas de acordo ao formato de 

cada Eixo.   

  
I.I. MATRIZ AFYA  
  

1. SISTEMAS ORGÂNICOS INTEGRADOS I E 

II (SOI)   

SOI  

Tipo de avaliação  

Média: 70  

Pontos  

Conhecimentos, Habilidades e 

Atitudes  

Teste de proficiência 10  

N1 específica  15  

Integradora  20  

Não Programada  10  

TICs  5  

Avaliação Diária na APG  15  

Avaliações em Multiestações  20  

Avaliação Diária nos Laboratórios  5  
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Total     100  

  

  

MODO 

REAR 

   

SOI  

 Tipo de avaliação  Pontos  

Média: 70  

Obs:  

Propostas– REAR -14/04  

Conhecimento 

s, Habilidades 

e  

Atitudes  

Cartilha integrada 
10  Sistema Canvas 

  

N1 específica  15  

2 etapas: 7,5 pontos para 

cada uma  

  

1a – triple jump, teste com consulta, etc, 

primeira quinzena de maio, definido por 

cada unidade.  

2a – teste com itens de múltipla escolha, 

elaboração nacional, CANVAS, primeira 

quinzena de junho (data a ser reavaliada 

caso seja suspenso o isolamento)  

Integradora  20  Sistema Canvas    

Não programada   10  

2 etapas:  

1a – 3 pontos (foi aplicada 

nas primeiras semanas)  

2a – 7 pontos: será 

distribuída de acordo com 

cada unidade  

2a etapa: cada unidade definirá o formato; 

Individual ou grupo; distribuição dos 

pontos.  

• teste com consulta  

• TBL  

• Teste/CANVAS  

• Tarefas a cada APG  

• Forum  

• Mapas  

• Resenhas   

TICs  5     Mantida  

Avaliação Diária na  

APG  
15  

5 pontos: refere-se às 

avaliações realizadas no 

período inicial – 

presencial 10 pontos: no 

REAR/REAR ou 

REAR/presencial (caso o 

isolamento seja suspenso)  

• Instrumento: 10pt  

• Orientações: segue 

anexo  

 Avaliações  em  

Multiestações  
20  2 avaliações de 10 pontos  

SUSPENSA 

 Avaliação Diária 

nos  

Laboratórios  

5  No laboratório  

SUSPENSA 

 Avaliação formativa 
25 

Atividades desenvolvidas 

em ambiente remoto 

Sistema Canvas 

Total     100       
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2.1. INTEGRAÇÃO ENSINO, SERVIÇO E COMUNIDADE I E II (IESC)  
  

IESC  

 Tipo de avaliação  Pontos  

Média: 70  

Obs:  

 

Conhecimentos, 
Habilidades  e  
Atitudes  

Teste de proficiência  10     

N1 específica  20      

Integradora  20      

Avaliação Diária  10      

Encontro Interdisciplinar  25  

15  -  Acompanhamento  

elaboração 10 - apresentação  

e  

Logbook/Diário de Campo  15      

Total     100      

  

MODO 

REAR 

  

IESC                    Tipo de avaliação  Pontos  

Média: 70  Obs:  

Conhecimentos,  

Habilidades  e  

Atitudes  

Cartilha Integrada 10  Sistema Canvas 

N1 específica  20  

 2 etapas:   

1a – triple jump, teste com consulta, etc, primeira 
quinzena de maio  
2a – teste com itens de múltipla escolha, elaboração 

nacional, CANVAS, primeira quinzena de junho (data 

a ser reavaliada caso seja suspenso o isolamento)  

Integradora  20  Sistema Canvas 

Avaliação Diária (fixação 

do conhecimento)  
10  

Formato e pontuação – de acordo com cada unidade  

Encontro Interdisciplinar  25  

15- Acompanhamento e elaboração (REAR)  

10  –  Apresentação  

Logbook/Diário de Campo  15  
 Formato e pontuação – de acordo com cada unidade  

Total     100     

Cada período terá ferramentas diferentes para avaliar a atividade 

interdisciplinar Ex: 1º: Diagnóstico situacional, 2º: Projeto de Intervenção.  
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3. MÉTODOS DE ENSINO E PESQUISA I E II (MEP)  
  

MEP  

 Tipo de avaliação  Pontos  

Média: 70  

Obs:  

Conhecimentos,  

Habilidades  e  

Atitudes  

Cartilha Integrada 10  Sistema Canvas 

N1 específica  20  

 2 etapas:   

1a – triple jump, teste com consulta, etc, 
primeira quinzena de maio  
2a – teste com itens de múltipla 

escolha, elaboração nacional, CANVAS, 

primeira quinzena de junho (data a ser 

reavaliada caso seja suspenso o 

isolamento)  

Integradora  20  Sistema Canvas 

Apresentação do Projeto 

(MEP  

I)  

10  Sistema Canvas 

Projeto de pesquisa  30  
Formato e pontuação – de acordo com 

cada unidade  

Avaliação  diária(fixação 

 do conhecimento)  
10  

 Formato e pontuação – de acordo com 

cada unidade  

Total     100     
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4. HABILIDADES E ATITUDES MÉDICAS I E II (HAM)  

HAM  

Média: 70  Tipo de avaliação  Pontos  

Conhecimentos, 
Habilidades  e  
Atitudes  

Teste de proficiência  10  

N1 específica  20  

Integradora  20  

Avaliação Diária  30  

OSCE  20  

Total     100  

  

 

MODO REAR     

HAM  

Média: 70  Tipo de avaliação  Pontos  Obs:  

Conhecime 

Habilidades  

Atitudes  

ntos, e  Sistema Canvas  10  Aplicada presencialmente  

N1 específica  

 

20  

 2 etapas:   

1a – triple jump, teste com consulta, etc, 
primeira quinzena de maio  
2a – teste com itens de múltipla 

escolha, elaboração nacional, CANVAS, 

primeira quinzena de junho (data a ser 

reavaliada caso seja suspenso o 

isolamento)  

Atividade  de 

 Fixação 

Conhecimento  

de  

10   

Formato e pontuação – de acordo com 

cada unidade  

Integradora   20  Sistema Canvas 

 

Avaliação Diária  20   

 20 habilidades e atitudes (aplicação do 
conhecimento)  

  

 OSCE  20  SUSPENSA 

 Avaliação Formativa 20 Sistema Canvas 

Total     100     

 

1. FORMATO DAS AVALIAÇÕES TEÓRICAS – 1ª Etapa da Avaliação Específica N1, caso 

seja realizado teste na Plataforma Canvas.  

  

As avaliações cognitivas deverão ser padronizadas/alinhadas entre os períodos, 
considerando os Eixos.   

- Os assuntos discutidos entre as semanas 1 e 7 (presencialmente) deverão 

ser incluídos na Etapa 01 da Avaliação Específica N1.  
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- Os assuntos discutidos entre as semanas 8 e 12 (REAR) deverão ser 

incluídos na Etapa 02 da Avaliação Específica N1.  

- As notas serão lançadas em bloco de avaliações. Assim, serão divulgadas 

no Portal RM após realização das duas etapas: AVALIAÇÃO ESPECÍFICA N1 (ETAPA 01) + 

AVALIAÇÃO ESPECÍFICA N1 (ETAPA 02).  

  

Para as avaliações a serem realizadas dentro do Regime Especial de Aprendizagem 

Remota (REAR) por meio da Plataforma Canvas, considerar as seguintes determinações:  

1.1 Poderão ser realizadas questões de múltipla 

escolha e/ou discursivas.   

1.2 Número de Questões o O coordenador do Módulo 

terá autonomia para estabelecer o número de questões.  

  

1.3 Tempo disponibilizado por questão o Programar 

para questão objetiva – Tempo de resposta de 3 minutos o Programar 

para questão discursiva – Tempo de resposta de 5 minutos  o O 

tempo total de prova deverá ser pré-determinado com base no 

número e natureza das questões.   

o A Plataforma Canvas permite programar tempo total de duração da prova, mas não 

permite estabelecer o tempo por questão. O coordenador deverá calcular o 

tempo total necessário para resolução da prova.    

1.4 Estrutura e organização das questões   

Atenção ao dimensionamento das avaliações tanto quanto ao tempo, número de 
questões e complexidade.  

o Ajustar a estrutura da questão de acordo com o tempo de resposta 

estabelecido.  o Não utilizar enunciados extensos. o As questões de múltipla 

escolha deverão conter 4 ALTERNATIVAS. Estruturar alternativas objetivas e 

claras.   

o As questões discursivas deverão ser interpretadas e respondidas 
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em 5 minutos. Assim, essas questões deverão ser estruturadas considerando o 

tempo de 5 minutos.   

  

1.4.1 Configurações da Avaliação na 

Plataforma Canvas o SELECIONAR 

em Tipos de Teste, TESTE PARA 

AVALIAÇÃO.   

Observação: Para a simulação selecionar em Tipos de Teste, TESTE DE PRÁTICA, 

pois assim não gera nota para os alunos.   

o Em GRUPOS DE TAREFA, selecionar TAREFA.  

o No item OPÇÕES, selecionar EMBARALHAR RESPOSTAS.  

o Fica a critério do coordenador o cadastro de questões extras para 

RANDOMIZAÇÃO.  

o No item LIMITE DE TEMPO indicar o tempo total da prova em 

minutos, de acordo com o número e tipos de questões conforme descrito no item 

1.3.    

o NÃO MARCAR permitir várias tentativas. DEIXAR ESSE CAMPO EM 

BRANCO.  

o Observação: Esse item permite ao aluno refazer a avaliação e 

modificar seu resultado. Sendo assim, NÃO MARCAR O ITEM PERMITIR VÁRIAS 

TENTATIVAS.   

o NÃO MARCAR o item PERMITIR QUE OS ALUNOS VEJAM SUAS 

RESPOSTAS DO TESTE. o SELECIONAR o item exibir uma pergunta por vez.  

o SELECIONAR o item bloquear perguntas após responder.  

o NÃO PERMITIR que o aluno possa retornar à questão depois de 

selecionar a alternativa.   

o NÃO MARCAR o item restrições de acesso.  

o No item ATRIBUIR selecionar, ATRIBUIR A TODO MUNDO.   

o No item DISPONÍVEL A PARTIR DE, considerar o tempo que a prova 
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ficará disponível na plataforma que será de 1h30 minutos, conforme item 1.5.  

o Exemplo: Disponível a partir de 02 de Mai 18h00    Até 02 de Mai 

19h30.  

  

 A ENTREGA corresponde ao tempo limite de resolução da avaliação, 

então, será igual ao descrito no item ATÉ.  

o Exemplo:  Até 02 de Mai 19h30.  

                  Entrega 02 de Mai 19h30.  

o Após cadastro de todas as questões, selecionar SALVAR. PUBLICAR 

somente no dia da avaliação.  

   

1.5 Tempo pelo qual a prova ficará disponível na Plataforma 

Canvas o O coordenador deverá informar aos alunos o horário de liberação da 

prova e o tempo pelo qual a mesma ficará disponível para resposta, com 

antecedência mínima de 24 horas. o A prova deverá ficar disponível na 

Plataforma Canvas pelo período de 1 hora e 30 minutos, permitindo ao aluno 

novas tentativas de acesso caso ocorra problemas de conexão.   

  

1.6 Lançamento das Notas e Feedback das avaliações  o Se 

avaliação com todas as questões de múltipla escolha, o aluno receberá sua 

nota automaticamente pela Plataforma Canvas. o Se a avaliação tiver questões 

discursivas, as notas serão geradas após a correção e o aluno visualizará 

quando publicada a nota.   

o O coordenador terá até 24 horas para realizar a correção e 

publicação do resultado das questões discursivas.  

o Após finalizada a avaliação pelos discentes, o gabarito deverá ser 

disponibilizado em 24 horas.   

Para disponibilização do gabarito, o coordenador deverá:  

1. Retornar no TESTE dentro da Plataforma Canvas.   

2. SELECIONAR item Permitir que os alunos vejam suas 

respostas do Teste.  

3. MARCAR o subtópico Permitir que os alunos vejam as 

respostas corretas.   
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4. PREENCHER o item Exibir as respostas corretas em 24 horas 

após o término do tempo disponível.  5. PREENCHER o campo Esconder as 

respostas corretas em 24 horas após a divulgação do gabarito.    

       Exemplo: Considerando as especificações já descritas acima:  

                  Disponível a partir de 02 de Mai 18h00    Até 02 de Mai 19h30.  

                  Entrega 02 de Mai 19h30.  

                  Exibir as respostas corretas: 03 de Mai 19h30  

                  Esconder as respostas corretas: 04 de Mai 19h30  

o As notas serão lançadas em bloco de avaliações. Assim, serão 

divulgadas no Portal RM após realização das duas etapas: AVALIAÇÃO ESPECÍFICA 

N1 (ETAPA 01) + AVALIAÇÃO ESPECÍFICA N1 (ETAPA 02).  

o As notas deverão ser lançadas no portal RM caso o coordenador 

esteja com acesso. As notas permanecerão na Plataforma Canvas, até o momento 

em que o acesso Portal RM for liberado.   

o O feedback deverá ser realizado continuamente durante o decorrer 

do módulo, após a realização de cada atividade.    

o O feedback do Módulo deverá ser realizado presencialmente, após 

retorno e conclusão das atividades práticas.   

1.7 Orientação do Conteúdo das Avaliações  o Os conteúdos a serem cobrados nas 

avaliações deverão ser informados aos alunos com 15 dias de antecedência.   

1.8 Simulação de Teste e Treinamento dos Alunos  

o Selecionar em tipos de testes TESTE DE PRÁTICA pois se refere 

apenas a simulação e não irá gerar nota para os alunos.  

o Todos os módulos deverão fazer uma Simulação de Teste com os 

alunos antes das avaliações. o O coordenador terá autonomia para determinar o 

número de questões e data da Simulação.  

o Mesmo para Simulação deve-se:  

• Programar para questão objetiva – Tempo de resposta de 3 

minutos  

• Programar para questão discursiva – Tempo de resposta de 
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5 minutos   

  

1.9 Realização de Segunda Chamada o Os alunos que perderem a conexão ou não 

realizarem as avaliações por outro motivo deverão informar por email ao 

Coordenador do Módulo.  o Da segunda chamada:  

• Será realizada presencialmente.  

• Deverá conter apenas os assuntos da avaliação que foi 

perdida, não será cumulativa.   

1.10 Realização de Atividades Programadas   

o Atividades planejadas para a aplicação do Módulo presencial poderão também 

ser realizadas no formato remoto. o Exemplos de atividades: estudos de casos, 

atividades avaliativas de menor pontuação, como TBL e seminários.   

  

2. ELABORAÇÃO E ENVIO DE QUESTÕES (EDUCAT) – ETAPA 02 DA AVALIAÇÃO 

ESPECÍFICA N1  

  

o Será elaborado um Banco de questões unificado.  

o Cada unidade selecionará, dentro do Banco de Questões do 

Educat, as questões a serem aplicadas na Etapa 02 da Avaliação Específica N1 

(avaliação será gerada localmente). Será de responsabilidade do Coordenador 

do Módulo a seleção das questões.   

o Apenas poderão ser incluídas na Etapa 02 da Avaliação 

Específica N1 questões validadas.  

o Para alimentar esse Banco, os coordenadores deverão 

submeter no Educat uma questão correspondendo à semana do módulo.  o 

Cada questão deverá contemplar um objetivo de aprendizagem claramente 

especificado pelo Coordenador do Módulo.   

o Deverão ser enviadas 6 questões por cada Eixo, 

correspondendo aos assuntos de todas as semanas realizadas dentro do REAR 

(iniciando na semana 07).   

o Definir o assunto/objetivo de aprendizagem ao submeter as 
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questões no Educat.   

o Estruturação das questões:   

o Deverão ser elaboradas Questões objetivas e discursivas. o 

Cada questão deverá conter 4 alternativas.  

o Estruturação das questões considerando o tempo de 

resposta.  

 Programar para questão objetiva – Tempo de 

resposta de 3 minutos  

 Programar para questão discursiva – Tempo 

de resposta de 5 minutos   

o Tomar como base questões já utilizadas na IES em cada Eixo, 

fazendo os ajustes necessários.  

o Data limite para a submissão de questões no Educat – 

08/05/20.  
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APÊNDICE J 

ALINHAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE APG ONLINE 

 

Alinhamento para avaliação da APG online – REAR (Fernanda Abreu e Jaqueline 

Melo)  

1- Distribuição de pontos na APG online  

o As APG´s presenciais já realizadas anteriormente ao REAR computam 5,0 

pontos (referente às 6 a 7 semanas, a depender da IES), que devem ser registrados no 

RM. Sendo os 10 pontos restantes atribuídos até o fim do semestre, sendo asAPG´s online 

ou subsequentemente também presenciais, pois ainda não sabemos a duração do REAR.  

o Finalizado esse período (REAR), esses dados poderão ser transferidos para 

uma planilha do EXCEL e de acordo com o número de semanas ofertadas no REAR 

(proporcional as semanas do semestre – 17 semanas), ser convertido em nota 

(proporcional aos 10,00 pontos restantes) para alimentar o RM (plataforma de dados e 

pessoas), como já era previsto.  

o Todas as unidades utilizarão uma RUBRICA única, que será disponibilizada 

dentro da Plataforma CANVAS, a qual atenderá aos itens avaliativos descriminados no 

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DA APG ONLINE – REAR  

(especificado abaixo).   

o Durante todo o REAR a nota será computada na plataforma CANVAS, 

portanto fica suspensa a utilização do formato de preenchimento do formulário FormSus 

(utilizado nas APGs presenciais).  

o No CANVAS dividir as turmas (A, B, C e D...) em subgrupos (1, 2 e 3) para 

possibilitar um feedback efetivo via CANVAS. Efetivo o Speedgrader, uma ferramenta do 

CANVAS, que permite avaliação e feedback tanto para o subgrupo quanto individual.  

o As notas das avaliações podem também ser registradas via Speedgrader 

para alimentar a planilha de notas do CANVAS. Essa posteriormente será extraída através 

de planilha do Excel para futuras proporções de notas e lançamentos no RM.  

o Ficará a critério da IES avaliar todos os alunos em todos os encontros de 

APG, ou optar por avaliar somente um subgrupo.  

o Deverá ser feito também o feedback em tempo realvia plataforma Zoom, 

com um dos subgrupos ou de maneira geral para a turma, a critério do tutor (sorteio, 

necessidade e etc). Essa conversa pode inclusive servir como monitoramento, 

esclarecimentos, dúvidas, desabafos e auto avaliação.   

o Para os alunos faltosos, fica a sugestão de envio via CANVAS para o tutor e 

para o supervisor de período uma justificativa para a falta. Enviar também a tarefa 

proposta para o grupo de maneira individualizada. Fica a critério do tutor e do supervisor 

aceitar a justificativa ou penalizar de alguma forma o aluno faltoso.  

o Importante reforçar o contrato de convivência. Lembrando de utilizar um 
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local e vestimentas adequadas, postura, deixar o vídeo aberto para melhorar a interação 

entre os membros do grupo, se necessário desligar o áudio e etc.  
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2- Instrumento de avaliação na APG online  

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DA APG ONLINE – REAR  

Semana:____________________ 

Tutor(a):___________________________________Grupo:_________  

Problema:__________________________________________________________  

Data de Abertura:_____________________ Data de 
Fechamento:__________________________  

  

ALUNOS  FUNÇÃO  

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

  
  

ITEM A SER AVALIADO  

  

PONTOS  

          

  

1  

  

2  

  

3  

  

4  

  

5  

  

6  

  

7  

  

8  

  

9  

  

10  

   

Envio de tarefa na plataforma 

Canvas referente ao APG online 

(nota coletiva - subgrupo)  

0,3                      

Capacidade de levantamento de 
questionamentos e 
hipóteses/conhecimentos prévios 
na abertura (nota  
individual)  

0,2                      

Manutenção de postura ética e 
colaborativa na discussão no  
grupo(nota individual)  
(coordenação/secretário/o u 

membro)  

0,3                      

Apresenta conhecimento adquirido 
no estudo individual com utilização 
de referências bibliográficas 
adequadas   
 (nota individual).   

0,2                      

TOTAL (0,3 subgrupo + 0,7 individual = 1)                      

  

PONTUAÇÃO FINAL  
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3-Passos da APG online:  

Figura 01:  Sugestão do passo a passo na APG online, com proposta de salas simultâneas 
e retorno à sala comum de acordo com os passos estabelecidos inclusive 
presencialmente.  
  

4- Funções do Coordenador e Secretário na APG online  

         4.1 Atribuições do Coordenador   

 

a) Durante o fechamento, o coordenador irá organizar a discussão 

permitindo a fala aos diferentes integrantes do grupo. Evitando polarização e 

monopolização da fala, controlando também os tempos. Além disso, quando solicitado 

pelo tutor, o coordenador deve chefiar o resumo oral ou qualquer outra discussão 

proposta ao grupo.   

b) Durante a abertura, o coordenador irá organizar a discussão 

permitindo a fala aos diferentes integrantes do grupo. Evitando também a polarização 

e monopolização da fala, controlando os tempos. O coordenador apresentará um 

resumo oral ao tutor, se solicitado. Pode também o coordenador ler os objetivos de 

aprendizagem do grupo durante a socialização (retorno das salas simultâneas a uma 

única sala), se necessário. 

c) Bastante importante o papel de coordenador nesse momento 
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REAR, devido à apresentação de salas simultâneas e o deslocamento de navegação do 

tutor.  

  

   4.2 Atribuições do Secretário  

a) Durante o fechamento, o secretário deverá projetar sua tela 

resgatando os objetivos de aprendizagem propostos, referências bibliográficas 

utilizadas, artigos, resumos e outros. Os outros membros do grupo também podem ter 

essa liberdade de trabalho.  

b) Durante a abertura, o secretário deverá projetar a tela do seu 

computador para todo o grupo, mostrando: (i) os questionamentos; (ii) hipóteses; (iii) 

a conclusão e (iv) os objetivos de aprendizagem propostos para o grupo. A socialização 

dos objetivos com a turma em sala comum também é atribuição do secretário.  

c) Bastante importante também o papel de secretário nesse 

momento REAR, devido as atribuições anteriores e o envio da tarefa. Ao final da APG, 

será de responsabilidade do secretário o envio da tarefa via Plataforma CANVAS, sendo 

esta uma resenha ou um mapa. O prazo de envio ficará a critério da IES.  
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APÊNDICE K  

AVALIAÇÃO DO ESTUDANTE NA MATRIZ – 3º a 8º PERÍODOS 

 

ORIENTAÇÕES PARA AVALIAÇÃO DO ESTUDANTE –  MÓDULOS 3º A 8º 

PERÍODOS   

  

As explicitações deste documento foram aprovadas por Direção Acadêmica, Coordenação 
de Medicina e NDE, atendendo as recomendações da Comissão de Avaliação do Estudante 
Afya.  
  

1. Para os Módulos entre 3º e 8º períodos não será utilizado banco de questões. As 
questões serão elaboradas pelo grupo de professores do próprio módulo e aplicadas 
segundo programação acadêmica.   

  

o Avaliações a serem realizadas remotamente o 

Avaliações cognitivas que estão pendentes desde a suspensão das 

atividades regulares.  

o Avaliações cognitivas dos módulos realizados 

remotamente.  

o Teste integrado (em substituição ao Teste de 

Proficiência) 

o Avaliação formativa (em substituição às avaliações 

práticas) 

 

AVALIAÇÕES E DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS NO REGIME REMOTO POR EIXO DE APRENDIZAGEM 

EIXO  AVALIAÇÃO COGNITIVA  PONTUAÇÃO  PERÍODO DE APLICAÇÃO  

TUTORIAIS 

(PBL)  

Avaliação Etapa 1 (ET 01)  25 pontos  Programação Acadêmica  

Avaliação Etapa 2 (ET 02)  25 pontos  Programação Acadêmica  

Adaptação: Cada Módulo Tutorial terá Etapa 01 e Etapa 02 de avaliação. A 

avaliação cognitiva anteriormente considerada como 50 pontos 

(presencial), será realizada em 2 etapas, 25 pontos/cada. Os assuntos serão 

distribuídos igualmente entre as etapas.  

  

IESC  

1ª Unidade de IESC       

Avaliação Etapa 1 (ET 01)  10 pontos  
Programação 

Acadêmica  

Avaliação Etapa 2 (ET 01)  10 pontos  Programação 

Acadêmica  

2ª Unidade de IESC       
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Avaliação Etapa 1 (ET 01)  10 pontos  Programação 

Acadêmica  

Avaliação Etapa 2 (ET 01)  10 pontos  Programação 

Acadêmica  

Adaptação: A avaliação cognitiva 

de IESC da pr Etapa 02). A 

avaliação cognitiva de IESC da se 

Etapa 02).  

imeira unidade 

será reali gunda 

unidade será 

realiz 

zada em duas etapas 

(Etapa 01 e ada em duas 

etapas (Etapa 01 e  

  

HABILIDADES   

1ª Unidade de HAM      

Avaliação Etapa 1 (ET 01)  10 pontos  Programação 

Acadêmica  

Avaliação Etapa 2 (ET 02)  10 pontos  
Programação 

Acadêmica  

2ª Unidade de HAM      

Avaliação Etapa 1 (ET 01)  10 pontos  
Programação 

Acadêmica  

Avaliação Etapa 2 (ET 02)  10 pontos  
Programação 

Acadêmica  

Adaptação: A avaliação cognitiva de Habilidades da primeira unidade será 

realizada em duas etapas (Etapa  

01 e Etapa 02). A avaliação cognitiva de Habilidades da segunda unidade será 

realizada em duas etapas (Etapa 01 e Etapa 02).  

 

1. FORMATO DAS AVALIAÇÕES TEÓRICAS   

As avaliações cognitivas serão realizadas dentro do Regime Especial de Aprendizagem 

Remota (REAR) por meio da Plataforma Canvas, considerando as seguintes 

determinações:  

1.1 Poderão ser realizadas questões de múltipla escolha e/ou discursivas.   

1.2 Número de Questões O coordenador do Módulo terá autonomia para estabelecer o 

número de questões.  

  

1.3 Tempo disponibilizado por questão o Programar para questão objetiva – Tempo de 

resposta de 3 minutos o Programar para questão discursiva – Tempo de resposta de 

5 minutos  o O tempo total de prova deverá ser pré-determinado com base no 

número e natureza das questões.   

o A Plataforma Canvas permite programar tempo total de duração da prova, mas não 
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permite estabelecer o tempo por questão. O coordenador deverá calcular o tempo total 

necessário para resolução da prova.    

1.4 Estrutura e organização das questões   

Atenção ao dimensionamento das avaliações tanto quanto ao tempo, número de 
questões e complexidade.  

o Ajustar a estrutura da questão de acordo com o tempo de resposta 

estabelecido.  o Não utilizar enunciados extensos.  

o As questões de múltipla escolha deverão conter 4 ALTERNATIVAS. 

Estruturar alternativas objetivas e claras.   

o Acionar função RANDOMIZAR QUESTÕES durante a elaboração da 

prova na Plataforma Canvas.  o NÃO PERMITIR que o aluno possa retornar à 

questão depois de selecionar a alternativa.   

o Fica a critério do coordenador o cadastro de questões extras para 

RANDOMIZAÇÃO.  

  

1.5 Tempo pelo qual a prova ficará disponível na Plataforma Canvas 

 o O coordenador deverá informar aos alunos o horário de liberação da prova e o 

tempo pelo qual a mesma ficará disponível para resposta, com antecedência 

mínima de 24 horas.  

o A prova deverá ficar disponível na Plataforma Canvas pelo período de 1 hora e 30 

minutos, permitindo ao aluno novas tentativas de acesso caso ocorra problemas 

de conexão. As tentativas serão ilimitadas dentro do tempo em que a avaliação 

ficará disponível.   

 

1.6 Lançamento das Notas e Feedback das avaliações   

 

o  As alternativas corretas deverão ser justificadas como forma de 

realizar o feedback da avaliação ao aluno. Assim, no momento de cadastro das 

questões a justificativa da alternativa correta deverá ser incluída. Se avaliação com 

todas as questões de múltipla escolha, o aluno receberá sua nota 
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automaticamente pela Plataforma Canvas.  

o Se avaliação com todas as questões de múltipla escolha, o aluno 

receberá sua nota automaticamente pela Plataforma Canvas. o Se a avaliação tiver 

questões discursivas, as notas serão geradas após a correção e o aluno visualizará 

após publicada a nota.   

o O coordenador terá até 24 horas para realizar a correção e 

publicação do resultado da avaliação. 

o As notas serão lançadas em bloco de avaliações. Assim, serão 

divulgadas após realização das duas etapas: AVALIAÇÃO COGNITIVA ETAPA 01 (ET 

01) + AVALIAÇÃO COGNITIVA ETAPA 02 (ET 02).   

o As notas deverão ser lançadas no portal RM caso o coordenador 

esteja com acesso. As notas permanecerão na Plataforma Canvas, até o momento 

em que o acesso Portal RM for liberado.   

o O feedback deverá ser realizado continuamente durante o decorrer 

do módulo, após a realização de cada atividade.    

o O feedback do Módulo deverá ser realizado presencialmente, após 

retorno e conclusão das atividades práticas.   

1.7  Orientação do Conteúdo das Avaliações   

 

o Os conteúdos a serem cobrados nas avaliações deverão ser 

informados aos alunos com 15 dias de antecedência.   

  

1.8  Simulação de Teste e Treinamento dos Alunos 

 o  Todos os módulos deverão fazer uma Simulação de Teste com os 

alunos antes das avaliações. o  O coordenador terá autonomia para 

determinar o número de questões e data da Simulação.  

o Mesmo para Simulação deve-se:  

• Programar para questão objetiva – Tempo de resposta de 3 

minutos  

• Programar para questão discursiva – Tempo de resposta de 

5 minutos   



 
 

 
 

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE MEDICINA DA  
FACULDADE DE SAÚDE SANTO AGOSTINHO DE VITÓRIA DA CONQUISTA 

 
 

328 

 

 

 

 

 

1.9 Realização de Segunda Chamada  

 

Os alunos que perderem a conexão ou não realizarem as avaliações por outro motivo deverão 

informar por email ao Coordenador do Módulo.   

 

o Da segunda chamada:  

 Será realizada presencialmente.  

 Deverá conter apenas os assuntos da avaliação que foi perdida, não 

será cumulativa.   

1.10 Realização de Atividades Programadas   

 

o Atividades planejadas para a aplicação do Módulo presencial poderão também ser 

realizadas no formato remoto. o Exemplos de atividades: estudos de casos, atividades 

avaliativas de menor pontuação, como TBL e seminários.   

1.11  Avaliação do Tutorial Online  

 

o A pontuação do tutorial online dentro do sistema de avaliação dos Módulos 

Tutoriais permanece como 20 pontos. No entanto, o instrumento de avaliação 

do Tutorial foi adaptado para o REAR. 
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  AVALIAÇÃO DIÁRIA - TUTORIA REMOTA  

 

Semana:_________Tutor(a):______________________________Grupo:_________  
Nome do problema:__________________________________________________ 
Data de Abertura:_____________________ Data de 

Fechamento:__________________________  

 

 

   ALUNOS  FUNÇÃO  

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      
  
  

ITEM A SER AVALIADO  
  

PONTOS  
     ALUNOS       

  
1  

  
2  

  
3  

  
4  

  
5  

  
6  

  
7  

  
8  

  
9  

  
10  

  
11  

  
12  

ABERTURA   

Conhecimentos prévios  1,0                          

Relacionamento 
interpessoal  

1,0                          

Membro do grupo  2,0                          

 TOTAL                          

               FECHAMENTO              

Fontes adequadas  1,0                          

Relacionamento 
interpessoal  

1,0                          

Conteúdo  2,0                          

Membro do grupo  1,0                          

Feedback  1,0                          

TOTAL                          

  
PONTUAÇÃO FINAL  
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APÊNDICE L 
 

MODIFICAÇÕES DO TCC para realização no período da Pandemia 

 

Comunicado oficial aos alunos de Medicina FASA (via-email) -  19 de março de 2020 

 

Em virtude do acompanhamento diário do cenário epidemiológico atual e das 

recomendações dos especialistas e autoridades da área de saúde, recomendo, em comum 

acordo com a Coordenação de Medicina, que todas as coletas de dados que envolvam o 

contato com a população e/ou em serviços de saúde sejam suspensas 

temporariamente, em consonância com o que foi estabelecido para as demais 

atividades de cunho prático da Faculdade de Saúde Santo Agostinho. 

Aos alunos que possuem defesas de TCC previstas para esse semestre e que 

dependem das coletas de dados com a população e/ou em serviços de saúde, gostaria de 

solicitar que se sensibilizem com o atual momento em que vivemos e que, juntamente 

com seus orientadores, pensem em possíveis soluções que não dependam da 

continuação das coletas supracitadas (como por exemplo trabalhar com os dados já 

coletados, revisão de literatura, utilização de dados secundários, etc.) visto que não 

sabemos até quando as recomendações de distanciamento social irão durar. Sabemos 

que as pesquisas, em qualquer área do conhecimento envolvendo seres humanos, só 

podem ser descontinuadas após análise e manifestação, por parte do Sistema 

CEP/CONEP/CNS/MS que a aprovou, das razões dessa descontinuidade. 

Entretanto, ressalto que a orientação deste e-mail não é para que a pesquisa seja 

descontinuada, mas sim que tomemos medidas temporárias em prol de um bem maior.  

 

Comunicado oficial aos alunos de Medicina FASA (via-email) -  13 de julho de 2020 

 

Como informado pela Coordenação de Medicina, as defesas de TCC de 2020.1 foram 

adiadas em decorrência do recesso que ocorrerá entre os dias 20/07 a 02/08. Em comum 

acordo com a Coordenação de Medicina e com o NUPPEXII, gostaria de informá-los que: 

 As Defesas de TCC do Curso de Medicina deverão ocorrer entre os dias 07/08 a 
12/08/2020 (com exceção do dia 09/08, que é um domingo) e comporão a 
programação da II Semana de Iniciação Científica das Faculdades Santo 
Agostinho de Vitória da Conquista; 

 As Sessões de Defesa de TCC poderão ser marcadas entre os horários de 7h às 
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21h nas datas supracitadas; 
 As Sessões de Defesa de TCC deverão ser agendadas direto na Plataforma 

Zoom pelo Orientador, que será o Anfitrião da sessão. As sessões deverão ser 
gravadas e recomenda-se que, no agendamento via Zoom, seja colocado que a 
duração da conferência será de 2 horas; 

 O novo prazo para o preenchimento da planilha, que contempla as informações 
sobre a Banca Examinadora (data, horário, título do TCC, nome e titularidade 
dos examinadores) é ATÉ o dia 03/08/2020 às 17h. Contudo, o nome completo 
e titularidade do Orientador deve ser preenchido na planilha ATÉ o dia 
17/07/20;  

 O discente deverá enviar o TERMO DE APTIDÃO DE DEFESA e o OFÍCIO DE 
APRESENTAÇÃO DE BANCA EXAMINADORA DE TCC devidamente assinado pelo 
orientador ATÉ o dia 03/08/2020  às 17h para a Coordenação de TCC 
(clarissa.leal@fasa.edu.br). Serão aceitos documentos escaneados ou com 
assinatura digital. Os alunos que já entregaram o TERMO DE APTIDÃO DE 
DEFESA deverão apenas entregar um novo OFÍCIO DE APRESENTAÇÃO DE 
BANCA EXAMINADORA DE TCC (visto que a data e horário de defesa mudaram); 

 As Sessões de Defesas de TCC são públicas e cada sessão de defesa terá carga 
horária de 2 horas, por sua vez, a II Semana de Iniciação Científica terá carga 
horária máxima de 30 horas. Os interessados em receber o certificado deverão 
se inscrever através de formulário que será disponibilizado pelo NUPPEXII em 
tempo. Os familiares e amigos que por ventura queiram assistir às defesas não 
precisarão de inscrição (e portanto não receberão certificado). O discente 
poderá divulgar o link de sua sessão para os interessados. O certificado será 
confeccionado e disponibilizado pelo NUPPEXII;   

 Excepcionalmente, o discente deverá enviar o TCC para a banca examinadora 
com, NO MÍNIMO, três (03) dias de antecedência da data da defesa. Mas 
recomenda-se que aqueles que já estejam com seus TCCs prontos 
os disponibilizem para os examinadores assim que possível. 
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APÊNDICE M 
 

Decreto Estadual 20.077, 29 de outubro de 2020. 

 

O Governador do Estado da Bahia, no uso da atribuição que lhe confere o inciso V do 
art. 105 da Constituição Estadual 

Decreta: 

Art. 1º O Decreto nº 19.586 , de 27 de março de 2020, passa a vigorar com a seguinte 
modificação: 

"Art. 9º-A. Haja vista a efetividade das ações de prevenção e combate ao novo 
coronavírus, causador da COVID-19, ficam autorizadas, a partir do dia 03 de novembro 
de 2020, as atividades letivas, nas unidades de Ensino Superior, públicas e particulares, 
conforme protocolos de segurança homologados pelo Poder Executivo Estadual." (NR) 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, em 29 de outubro de 2020. 

RUI COSTA 

Governador 

 

 

APÊNDICE N 
 

Decreto Municipal 20.077, 29 de outubro de 2020. 

 

Dispõe sobre a possibilidade de realização de atividades letivas de maneira 
semipresencial nas unidades de ensino, 
públicas e privadas, no Município de Vitória da Conquista – BA e dá outras providências. 
 
DECRETA:  
Art.  1º Ficam  autorizadas  as  atividades  letivas  nas  unidades  de  ensino  municipais,  
públicas  e  particulares, realizadas de maneira semipresencial, conforme disposições 
editadas pelas Secretarias Municipais de Educação e de Saúde, desde que respeitados os 
protocolos sanitários, especialmente o distanciamento adequado, a utilização de 
máscaras de proteção facial, a disponibilização de insumos para realização de 
higienização constante das mãos, 
como o álcool em gel, e a aferição de temperatura na entrada de alunos, professores e 
demais profissionais que atuem nas respectivas unidades de ensino. 
 
estabelecido nesse Decreto. 
 
 
 
Art. 2º A realização das atividades letivas semipresenciais mencionadas no art. 1º deste 
Decreto ficará condicionada à  ocupação  máxima  de  50%  (cinquenta  por  cento)  da  
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capacidade  de  cada  sala  de  aula,  mantendo-se  o distanciamento mínimo de 1,5 
metros por aluno, bem como à realização de frequente higienização dos ambientes 
(mínimo de quatro vezes ao dia compreendendo os períodos de recreio e fim de 
expediente) onde as aulas serão desenvolvidas e dos materiais utilizados pelos alunos, 
professores e demais profissionais da educação. 
 
Parágrafo Único. É obrigatório fixar na porta de cada sala de aula a capacidade máxima 
de ocupação, obedecendo o estabelecido nesse Decreto. 
 
Art. 3º Competirá à Vigilância Sanitária e à Secretaria Municipal de Educação a 
fiscalização quanto ao cumprimento 
das  obrigações  constantes  deste  Decreto,  bem  como  das  normas  estabelecidas  no  
Plano  de  Retomada  das 
Atividades Letivas no âmbito do Município de Vitória da Conquista. 
 
Art.  4º As  instituições  privadas  de  ensino  deverão  apresentar  autorização  sanitária  
de  funcionamento  (alvará 
sanitário). 
 
Art. 5º Para definição de regras específicas, a fim de que se dê fiel cumprimento a este 
Decreto, fica, desde logo, 
autorizada a edição de Portaria Conjunta a ser elaborada pelas Secretarias Municipais de 
Educação e de Saúde. 
 
Art. 6º A realização das atividades mencionadas no art. 1º será reduzida para a 
ocupação máxima de 25% (vinte e 
cinco por cento) da capacidade de cada sala de aula, caso a taxa de ocupação dos leitos 
de UTI no Município de 
Vitória da Conquista fique acima de 90% (noventa por cento) por 7 (sete) dias 
consecutivos. 
 
Art. 7º Este Decreto entrará em vigor em 12 de julho de 2021, podendo ser revogado, 
modificado ou prorrogado a 
qualquer tempo, caso os dados estatísticos assim recomendem. 
 

Vitória da Conquista-BA, 05 de julho de 2021. 
Ana Sheila Lemos Andrade 

Prefeita Municipal 
 
 


