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1. CONTEXTUALIZAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

1.1. Mantenedora 

 

IESVAP - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO VALE DO PARNAÍBA S.A. 

Endereço: Av. Evandro Lins e Silva, nº 4435, Bairro Sabiazal - CEP 64.212-790, 

Parnaíba-PI - CNPJ – 13.783.222/0001-70 | 86 3322-7314 | www.iesvap.edu.br 

 

1.2. Mantida 

 

FAHESP – FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS, EXATAS E DA SAÚDE DO 

PIAUÍ, endereço: Av. Evandro Lins e Silva, nº 4435, bairro Sabiazal - CEP 64.212-

790, Parnaíba-PI - CNPJ – 13.783.222/0001-70 | 86 3322-7314 | www.iesvap.edu.br 

 

1.3. Atos autorizativos vigentes 

 

Portaria Nº 1.011, de 11 de dezembro de 2015 (autorização). Conceito de Curso 

(CC) = 4 e Conceito Institucional = 4. 

 

1.4. Breve Histórico da Mantenedora e da Mantida 

 

A Afya Educacional nasceu em 2019 com o objetivo de ser a grande 

parceira dos profissionais médicos em toda a sua jornada de formação. Mas a 

história do grupo tem mais de 20 anos, especialmente nos cursos de saúde e 

Medicina. Por meio das unidades de ensino, a atuação ocorre desde a graduação - 

são mais de 30 cursos diferentes, além da Medicina -, passando pelos cursos para 

provas de residência e outros títulos até a pós-graduação médica.  

 A Afya Educacional nasceu da união da NRE Educacional, com a 

Medcel, empresa líder em cursos preparatórios para residência médica, 

especializações e atualizações. A Afya é uma empresa altamente tecnológica, com 

viés educacional e vocacionada para cuidar de toda a jornada profissional do 

médico. 
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Ao longo de suas jornadas, as duas empresas que agora formam a Afya 

formaram mais de 10 mil médicos nas diversas fases de suas vidas acadêmica e 

profissional, contribuindo para melhorar a prestação de serviços de saúde e, assim, 

disseminar a qualidade de vida nas comunidades onde está presente. 

O sucesso da Afya Educacional deve-se à soma de três fatores: 

fundadores médicos, com grande conhecimento técnico; gestão profissionalizada e 

um grupo investidor com histórico de sucesso nos segmentos de educação e saúde. 

Desde 2016, o fundo Crescera, anteriormente chamado Bozano, é sócio da NRE 

Educacional e da Medcel. 

O Grupo NRE Educacional atuava nos estados de Minas Gerais, 

Tocantins, Paraná e Piauí por meio de 9 unidades de ensino, sendo três delas 

reconhecidas como Centros Universitários pelo Ministério da Educação (MEC). São 

elas: Fmit, de Itajubá (MG); Univaço, de Ipatinga (MG); Centro Universitário Uniptan, 

de São João del-Rei (MG); Centro Universitário Unitpac, de Araguaína (TO); Itpac, 

de Porto Nacional (TO); Itpac, de Palmas (TO); Iesvap, de Parnaíba (PI); Centro 

Universitário Uninovafapi, de Teresina (PI); e Fadep, de Pato Branco (PR). Desde 

outubro de 2016 o grupo é presidido pelo economista Virgílio Gibbon - há 12 anos 

atuando no mercado de educação. 

A Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí - 

FAHESP, com sede e foro em Parnaíba, Estado do Piauí, é um estabelecimento 

particular de ensino superior, mantido pelo Instituto de Educação Superior do Vale 

do Parnaíba (IESVAP), pessoa jurídica de direito privado, com seu Estatuto inscrito 

na Junta Comercial do Estado do Piauí, sob o nº 222.00346570 de 09/06/2011. O 

Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba (IESVAP) acreditou na criação 

de uma Faculdade que pudesse auxiliar a melhoria da oferta em Educação Superior 

no interior do Estado do Piauí, tendo escolhido a cidade de Parnaíba por ser a 

principal cidade do interior deste Estado. Pela Portaria de nº 1.105, de 27 de 

novembro de 2015, foi credenciada a Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e 

da Saúde do Piauí, mantida pelo Instituto de Educação Superior do Vale do 

Parnaíba – IESVAP, e no dia 14 de dezembro de 2015 foi publicada a Portaria Nº 

1.011, de 11 de dezembro de 2015, autorizando o seu primeiro curso - Medicina, 

que iniciou suas atividades em 30 de dezembro de 2015, com 80 vagas anuais, 

sendo 40 vagas por semestre. 
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A implantação desta Unidade em Parnaíba refere-se ao projeto nacional 

de expansão universitária e tem como mentor, o Senhor Professor Dr. Nicolau 

Carvalho Esteves, que usufruindo das competências adquiridas para atender as 

demandas básicas da região com a mesma qualidade e responsabilidade com a 

Educação Superior e, consequentemente, com a sociedade do Vale do Parnaíba. 

A escolha da região coaduna com o papel social da Instituição, que 

escolheu a região do Vale do Parnaíba para contribuir com a elevação dos índices 

de desenvolvimento humano do Estado do Piauí. A FAHESP, portanto, pretendem 

se integrar às políticas públicas para o enfrentamento da pobreza e contribuir, assim, 

para a melhoria dos indicadores sociais, particularmente educacionais e de saúde do 

Vale do Parnaíba. 

Pautada em uma filosofia inovadora, no compromisso com a qualidade do 

ensino e na parceria com a comunidade, a FAHESP nasceu forte e comprometida 

com a qualidade e a excelência na prestação de seus serviços.  

A seriedade do compromisso da FAHESP se resume na decisão de sua 

direção necessária à oferta de cursos superiores de excelência e competitivos, não 

só para a região, como também para todo o Brasil. 

Dessa forma, cabe à FAHESP não apenas sonhar, mas sim ousar e 

comprometer-se a colocar no mercado, profissionais competentes e de alto nível, 

competitivos, responsáveis e conscientes de seu papel social e que visem 

constantemente à melhoria pessoal, profissional e regional. 

Atualmente a FAHESP conta com 3 cursos de graduação autorizados, a 

saber: Medicina, Direito e Odontologia. O curso de Medicina, está prestes a passar 

pelo processo de reconhecimento, pois se encontra entre 50% a 75% da sua oferta. 

O curso de Direito foi autorizado pela Portaria MEC Nº 329 de 11/05/2018, com 120 

vagas anuais e iniciou sua oferta 18/02/2019. O curso de Odontologia, foi autorizado 

pela Portaria n° 444, de 27 de junho de 2018, com 120 vagas anuais, porém, ainda 

sem oferta até o momento. 

A escolha da região coaduna com o papel social da Instituição, que 

escolheu a região do Vale do Parnaíba para contribuir com a elevação dos índices 

de desenvolvimento humano do Estado do Piauí. A FAHESP, portanto, integrar-se 

às políticas públicas para o enfrentamento da pobreza e contribui, assim, para a 

melhoria dos indicadores sociais, particularmente educacionais e de saúde do Vale 
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do Parnaíba. A seriedade do compromisso da FAHESP se resume na decisão de 

sua direção em ofertar cursos superiores de excelência e competitivos, não só para 

a região, como também para todo o Brasil. 

Vivemos em um país que apesar de suas potencialidades econômicas e 

naturais vem ao longo do tempo apresentando problemas estruturais expressivos, 

como taxas de analfabetismo mortalidade infantil e homicídios elevados. Apesar de 

algumas melhoras pontuais acreditamos, como instituição, que somente com um 

ciclo contínuo de desenvolvimento econômico em todas as regiões do país, será 

possível a solução significativa de boa parte dos problemas estruturais da 

atualidade. Dessa forma, a FAHESP o tem função estratégica para o avanço social e 

econômico do Brasil. 
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2. CONTEXTUALIZAÇÃO REGIONAL 

 

2.1. O Estado do Piauí 

 

O Estado do Piauí situa-se na região Nordeste do Brasil, cuja área de 

251.529,2 km2 significa 16,2% da área nordestina e 2,95% da área nacional. É a 

terceira maior unidade federativa nordestina, inferior apenas à Bahia e ao Maranhão, 

e o décimo estado brasileiro (Figura 1).  

 

Figura 1: Mapa do Piauí 

 

Fonte: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-40422008000500034  

 

Segundo o censo de 2010, sua população residente era de 3.118.360 

habitantes, com uma densidade demográfica de 12,40 habitantes/Km2 esta 

população se distribui em 224 municípios dos quais 37,05% tem menos de 5000 

habitantes e 36,16% apresentam uma população entre 5000 e 10000 habitantes 

(IBGE, Previsão para 2018). A capital possui o maior número populacional (814.439 

habitantes) seguida pela cidade de Parnaíba (145.705) e pela cidade de Picos 

(73.417). Sua composição física configura-se por uma tipologia climática distinta 

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-40422008000500034


 

 
 

1
4 

FAHESP - Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí. | IESVAP - Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba SA. 

Av. Evandro Lins e Silva, nº 4435 bairro Sabiazal - CEP 64.212-790, Parnaíba-PI 

CNPJ – 13.783.222/0001-70 | 86 3322-7314 | www.iesvap.edu.br 

entre suas regiões: clima úmido nas regiões serranas, subúmido seco em grande 

parte do norte e extremo sul e semiárido no centro sul e sudeste.  

Do ponto de vista físico, o território piauiense constitui-se numa área 

homogênea, apresentando características: dos cerrados, semelhante ao Planalto 

Central; da Amazônia, pelo tipo de clima e caudais fluviais perenes; e do Nordeste 

semiárido, pelos cursos de água intermitentes. Juntamente com o Estado do 

Maranhão forma, geograficamente, uma região independente denominada Meio-

Norte ou Nordeste Ocidental. Em termos de alguns indicadores sociais apresenta 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH): 0,646 (IBGE,2010); Mortalidade Infantil: 

15,59 por mil nascidos vivos (em 2017); Esperança de Vida ao Nascer (anos): 72,03 

anos (2018); Analfabetismo entre a população de 15 anos e + 16,9% (IBGE, 2010); 

(Etnias: brancos (23%), negros (3%), pardos (73%);(IBGE,2010). Principais 

Atividades Econômicas: agricultura, pecuária, extrativismo (vegetal e mineral) e 

serviços.  

A ocupação do território piauiense (no século XVII), iniciou-se pelo 

interior, seguindo o caminho do gado. A valorização do rebanho bovino, como 

alimento, meio de transporte e tração necessária para o sustento da cultura e da 

indústria da cana-de-açúcar, determinou a expansão dos currais, ao longo das 

margens do rio São Francisco, até atingir os vales dos rios do sul piauiense. Assim, 

as fazendas de gado, constituíram os primeiros núcleos de ocupação do homem 

branco, muitos dos quais foram transformadas em vilas e cidades. A partir dessa 

ocupação, o crescimento populacional do Piauí apresentou ritmos diferenciados, 

conforme a dinâmica regional e a organização espacial das atividades econômicas 

do Estado.  

Sobre a distribuição da população no espaço piauiense, ressaltamos: a 

desigualdade de evolução da população rural e urbana e de povoamento entre o 

Norte e o Sul do Estado. A população urbana até 1950 representava, apenas, 16,3 

% do efetivo estadual; em 1993, a taxa de urbanização atingia 51,1%, significando 

um efetivo urbano de 1.357.939, superior ao rural, que totalizou 1.299.476 

habitantes. Para 2009 a taxa de urbanização alcançou o percentual de 62,54%, 

sendo mais expressiva no município de Teresina, que absorve cerca de 26,11% do 

efetivo urbano estadual. Por ser a capital do Estado, esta cidade funciona como 

centro de convergência de populações e oferece maior e melhor infraestrutura 
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urbana, melhor desempenho dos setores secundários e terciários da economia, 

contribuindo, para absorção mais efetiva de mão-de-obra, sendo mais densamente 

povoada.  

A Região Norte do estado, na qual o extrativismo para exportação, 

imprimiu maior dinâmica do comércio nas cidades de Teresina, Floriano, Parnaíba, 

Picos, Campo Maior e Piripiri, além do desenvolvimento de uma agricultura de 

mercado, enquanto na Região Sul se evidencia vazios demográficos resultados do 

histórico predomínio da pecuária extensiva pouco exigente de mão-de-obra e das 

grandes propriedades rurais. 

Na estrutura etária da população do Piauí, como na dos outros estados 

brasileiros, evidencia-se uma população muito jovem, representando elevado 

potencial de força de trabalho para o setor produtivo. De acordo com os dados do 

Censo de 2010 do IBGE, a proporção da população de 0 a 19 anos no efetivo 

estadual é de 37,1%. A participação do contingente de 20 a 59 anos no total da 

população do estado é de 51,5% e a de 60 anos encontra-se em 11,48%. As taxas 

brutas de mortalidade, fecundidade e natalidade vêm diminuindo e a expectativa de 

vida se amplia, refletindo nas interações, na base e no topo da pirâmide demográfica 

do Estado, especialmente no segmento da população urbana como demonstrado na 

pirâmide etária (Figura 2). 

 

Figura 2: Pirâmide etária do estado do Piauí  

 

Fonte: IBGE, 2010. 
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2.1.1. Instituições de Ensino Superior e mercado de trabalho médico no Piauí 

 

O Estado do Piauí avança no quesito educação. Em 2007, por exemplo, 

superou as metas de crescimento no Ensino Fundamental. Os dados são do Índice 

de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) divulgados pelo Ministério da 

Educação e mostram que o Piauí foi um dos Estados que mais tiveram crescimento. 

Segundo o MEC, nas séries iniciais, o Estado chegou a 3,5 (2007, 2,9; 2009, 3,2) e 

as séries finais, 3,5 (2007, 3,1; 2009, 3,3). Com relação ao ensino médio, ficou 

próximo da meta - obteve 2,9 para uma previsão de 3,0 em 2007. Na região quem 

chegou mais perto do Piauí foi Alagoas e o Rio Grande do Norte. No que se refere à 

educação superior, o Piauí conta com muitas faculdades privadas, na capital e no 

interior, a Universidade Estadual e a Universidade Federal e outras instituições 

privadas que se expandiu de norte a sul do Estado, implementando novos Campi em 

Picos, Parnaíba, Floriano e Bom Jesus.  

Em 2017, o Censo da Educação Superior registrou um número de 2.448 

Instituições no Brasil, um aumento de quase 1,48% no número de Instituições de 

Ensino Superior com relação a 2016 (Fonte: Censo da educação superior no Brasil 

2017) como mostrado na figura 3: 

Figura 3: Educação Superior no Brasil no ano de 2017 

 

 

Fonte: Censo, INEP – 2018. 

 

Em 2013, o censo da educação superior registro um número de 39 

instituições de ensino superior do Piauí, sendo 36 privadas e 3 públicas a maioria 
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localizada na capital do estado. O número de ingressantes no ensino superior neste 

ano foi de 30.884 ingressantes tendo um aumento nos 6 anos devido a expansão 

das universidades através da interiorização do ensino com a oferta de novos cursos 

e aumento de vagas dos cursos existentes e a abertura de novas faculdades 

privadas tanto na capital quanto no interior do estado.  

A educação superior no estado do Piauí avançou muito, em 2017 o censo 

de educação superior registrou 44 Instituições de Ensino Superior, entre 

Universidades, Centros Universitários, Faculdades e Institutos Federais. Na cidade 

de Parnaíba há 08 destas Instituições, e dois cursos de Medicina, um ofertado pela 

Universidade Federal do Piauí com 40 vagas semestrais, e outro pela FAHESP com 

80 vagas autorizadas por ano. 

O Brasil, até novembro de 2017, contava com 289 escolas médicas em 

atividade, sem contar outros cursos autorizados pelo Governo Federal que naquele 

momento ainda não haviam definido o início de funcionamento e do número de 

vagas a serem ofertadas. Em janeiro de 2018 existiam 16 escolas médicas nesta 

situação. Os 289 cursos de Medicina aqui considerados somam 29.271 vagas 

anuais autorizadas, segundo dados oficiais do Ministério da Educação (Cadastro e-

MEC de Instituições e Cursos de Educação Superior). Desse total de vagas, 10.237 

são oferecidas em escolas públicas, o equivalente a 35%. As outras 19.034, que 

representam 65% do total de vagas anuais, são oferecidas por escolas médicas 

privadas. 

Em relação a oferta de curso de Medicina, o estado do Piauí conta hoje, 

com 07 Instituições de Ensino Superior com graduação em Medicina oferendo um 

total de 571 vagas presenciais e em atividade, de acordo com tabela 1, abaixo, 

retirada do Sistema de Regulação do Ensino Superior.  

 

Tabela 1: oferta de curso de Medicina no estado do Piauí  

INSTITUIÇÃO DE ENSINO 
SUPERIOR 

SIGLA NOME DO 
CURSO 

MODALIDADE NÚMERO 
DE 

VAGAS 

CENTRO UNIVERSITÁRIO 
UNINOVAFAPI 

UNINOVAFAPI MEDICINA Presencial 171 

UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO PIAUÍ 

UFPI MEDICINA Presencial 30 

UNIVERSIDADE ESTADUAL UESPI MEDICINA Presencial 50 
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DO PIAUÍ 

FACULDADE DE CIÊNCIAS 
HUMANAS,EXATAS E DA 
SAÚDE DO PIAUÍ 

FAHESP MEDICINA Presencial 80 

UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO PIAUÍ 

UFPI MEDICINA Presencial 80 

UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO PIAUÍ 

UFPI MEDICINA Presencial 80 

Faculdade Integral Diferencial 
Wyden 

Facid Wyden MEDICINA Presencial 80 

     

Fonte: http://emec.mec.gov.br/. 

 

Como um todo, o País dispõe de 14,1 vagas em escolas médicas por 100 

mil habitantes. Entre as regiões, essa razão fica entre 12,6 e 15,2. Entre as unidades 

da federação, o estado com maior densidade mantém uma média de 16,2 – Minas 

Gerais tem razão igual a 19,6; Rio de Janeiro, 16,3; e São Paulo, 12,8. No Nordeste, 

estados menos populosos, mesmo com poucas escolas, como Paraíba e Piauí têm 

razão de 24,2 e 18,7 vagas, respectivamente.  

O Brasil possui, atualmente, 452.801 médicos ativos o que corresponde à 

razão de 2,18 médicos por mil habitantes. Considerando que a graduação em 

Medicina tem duração de seis anos e que não há praticamente evasão ou repetência 

ao longo da trajetória dos alunos, cada vaga oferecida em 2017 irá corresponder a 

um novo médico em 2023. Naquele ano, estima-se que, no Brasil, 27.487 novos 

médicos serão registrados. Em 2024, serão 28.792, ou três vezes o saldo de 2004, 

quando foram registradas 9.299 novas entradas. Em duas décadas (considerando o 

ano de 2004), o crescimento previsto é de 200% no número de novos registros no 

Brasil. 

Outro dado digno de nota é a imensa desigualdade na distribuição dos 

médicos pelo território nacional. Enquanto em todo o País existem 2,18 médicos por 

mil habitantes, há capitais com mais de 12 médicos por mil habitantes – como 

Vitória, no Espírito Santo – e regiões do interior do Nordeste com valores inferiores a 

um médico por mil habitantes. 

O Sudeste é a região com maior densidade médica por habitante, razão 

de 2,81, contra 1,16 no Norte e 1,41 no Nordeste. Nos seus quatro estados, o 

http://emec.mec.gov.br/
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Sudeste tem 244.304 médicos para uma população de 86.949.714 moradores. O 

estado de São Paulo, por sua vez, tem a mesma razão do Sudeste, 2,81 e concentra 

21,7% da população do País e 28% do total de médicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Distribuição de médicos e população, segundo grandes regiões  
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Fonte:  Brasil, 2018 
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Figura 5: Registros Médicos no Brasil 

 

 

Quando se separa as capitais e as cidades do interior, e quando se 

agrupam municípios por estratos populacionais, as diferenças se destacam ainda 

mais. No conjunto do País, as capitais das 27 unidades da federação reúnem 23,8% 

da população e 55,1% dos médicos. Ou seja, mais da metade dos registros de 

médicos em atividade se concentra nas capitais onde mora menos de 1/4 da 

população do País. A razão do conjunto das capitais é de 5,07 médicos por mil 

habitantes. No interior, a razão corresponde a 1,28. 
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O estado do Piauí conta, atualmente, com 5127 destes médicos, a maior 

quantidade está concentrada na capital e apenas 919 médicos no interior do estado. 

(CFM, 2017). No entanto, quando comparado a proporção de médicos na capital e 

no interior do estado, temos a seguinte razão: 

 

Figura 6: Razão entre distribuição de médicos nas capitais e nos municípios do interior  

 

Sendo assim, a instalação do curso de Medicina da FAHESP vem ao 

encontro da necessidade de formação de mão-de-obra médica para o estado do 

Piauí e para a região Nordeste do país, considerando principalmente em relação aos 

postos públicos de trabalho localizados no interior do estado e da região Nordeste. 

Além do incremento no número de profissionais, a presença de uma IES em uma 

comunidade traz vários benefícios para a região. Sendo potente indutora econômica, 
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a Educação Superior impulsiona a criação de centros tecnológicos e atende à 

demanda de profissionais, empregadores e investidores.  

A presença de IES na região fornece um considerável retorno de receitas 

e aumento dos empregos na comunidade. Quando este impacto econômico se 

relaciona com os benefícios de saúde e socioculturais, torna-se evidente que uma 

IES constitui uma importante parceira para sustentar e melhorar o bem-estar da 

comunidade. 

 Nesse contexto, a instituição estabeleceu parceria com a Secretaria 

estadual de Saúde do estado do Piauí e secretaria de Saúde Municipal de Parnaíba 

visando uma efetiva integração ensino-serviço-comunidade por meio da inserção e 

atuação dos alunos na Atenção Básica, Secundária e Terciária do município, do 

estado e da região, durante e após o curso. Os convênios firmados potencializarão o 

desenvolvimento de ações de promoção e prevenção em saúde, projetos de 

pesquisa e projetos de extensão em parceria com várias instituições do estado e da 

região, incluindo entidades como creches, escolas, igrejas, asilos, ONGs, Conselhos 

Municipais de Saúde e iniciativas que contemplem as populações indígena e 

quilombola, presentes no Estado.  

Pelo exposto acima, fica claro que a presença do curso de Medicina da 

FAHESP precisa contribuir para a formação de médicos com visão generalista da 

Medicina, que exerçam a profissão no interior do estado e da região em que estão 

inseridos, visando reduzir as carências sanitárias locorregionais e atender às 

necessidades de saúde da população Piauiense e da planície litorânea. 

 

2.1.2 Dados de Saúde do Piauí 

 

A construção do Planejamento Participativo Territorial no Piauí, foi 

instituído pela Secretaria de Planejamento do Estado e normatizadas por meio da 

Lei Complementar GE nº 87/2007, que instituiu no Estado, 11 (onze) Territórios de 

Desenvolvimento (TD). O Plano Diretor de Regionalização do Estado no âmbito da 

Saúde, foi atualizado em 2009, com o desenho de 11 (onze) regiões de saúde e 4 

(quatro) macro regiões, totalizando 224 municípios. Essa divisão territorial visa um 

melhor planejamento e desenvolvimento de forma regionalizada, estimulando a 

participação das comunidades na implementação e fiscalização das políticas 

https://docs.google.com/document/d/1ZeEM5HXgzH-ttHy4nrstHtMfjCXrBrjHavVz8XU5dvc/edit?ts=598cb29a#heading=h.4d34og8
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públicas, buscando que os municípios se reconhecessem como integrantes das 

onze regiões, processo esse, foram tecnicamente justificáveis e legalmente 

referendados na Comissão Intergestores Bipartite - CIB/PI, conforme segue:  

Planície Litorânea: Localizada na macrorregião do Litoral e economia 

destinada a “pesca artesanal, pecuária de leite, turismo, artesanato, agricultura 

familiar, cerâmica” (PLANAP, 2004, p.21).  

Cocais: A região dos cocais destaca-se no setor econômico como 

extrativismo, castanha de caju e agroindústria (PLANAP, 2004, p.23).   

Carnaubais: O Território dos Carnaubais destaca-se no setor econômico 

principalmente pela exploração de carnaúba, pecuária e exploração da pedra 

ornamental.  

Entre Rios: O Território do Entre Rios está localizado na macrorregião 

Meio Norte. Entre os setores determinantes para o seu desenvolvimento está a área 

de comércio e serviços, principalmente na saúde e educação. Região onde se 

localiza a capital do Estado.  

Vale do Sambito: O Vale do Sambito, pertencente à macrorregião 

Semiárida.  Com relação a sua base econômica destaca-se a agropecuária, com 

destaque para a apicultura, ovino e caprinocultura, irrigação de hortícolas e frutas.  

Vale do Rio Guaribas: Situado na macrorregião do Semiárido, o território 

apresenta baixos indicadores econômicos e sociais percebe-se o forte desempenho 

na agropecuária.  

Vale do Canindé: O Território Vale do Canindé localiza-se na 

macrorregião do Semiárido. A sua base econômica está apoiada na agricultura de 

subsistência, na criação de pequenos animais e na colheita da castanha do caju. 

Serra da Capivara: O Território da Serra da Capivara apresenta aspectos 

socioeconômicos como à agricultura familiar com criação de pequenos animais, 

fruticultura, apicultura e turismo arqueológico e artesanato.  

Tabuleiros dos Rios Piauí e Itaueira: Situado na macrorregião do 

Cerrado tem como principais atividades a agropecuária, agricultura de subsistência e 

pela cultura do caju.   

Tabuleiro do Alto Parnaíba: Localizado na macrorregião do Cerrado.  Na 

atividade econômica destaca-se com a agricultura tradicional de subsistência e 

agronegócio.  
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Chapadas das Mangabeiras: As Chapadas das Mangabeiras também 

pertencentes à macrorregião dos cerrados sua economia destaca-se através do 

agronegócio com ajuda da agricultura de subsistência. 

 

Figura 7: Territórios de Desenvolvimento Sustentáveis. 

 

Fonte: www.seplan.pi.gov.br/planejamento.php 

 

As quatro macrorregiões de saúde, estabelecidas em 2007 são: Litoral, 

Meio Norte, Cerrado e Semiárido, e Vale do Canindé, conforme discriminação 

abaixo:  

A Macrorregião Litoral, é composta pelos municípios: Bom Princípio do 

Piauí; Buriti dos Lopes; Cajueiro da Praia; Caraúbas do Piauí; Caxingó; Cocal; Cocal  

do Alves; Ilha Grande; Luís Correia; Murici dos Portelas; Parnaíba; Barras; Batalha; 

Brasileira; Campo Largo do Piauí; Domingos Mourão; Esperantina; Joaquim Pires; 

Joca Marques; Lagoa do São Francisco; Luzilândia; Madeiro; Matias Olimpio; Milton 

Brandão; Morro do Chapéu; Nossa Senhora dos Remédios; Pedro II; Piracuruca; 

Piripiri; Porto do Piauí; São João do Arraial; São João da Fronteira; São José do 

Divino.  

http://www.seplan.pi.gov.br/planejamento.php
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Macrorregião Meio Norte, é composta pelos municípios: Agricolândia; 

Água Branca; Alto Longa; Altos; Amarante; Angical; Barro Duro; Beneditinos; 

Coivaras; Curralinhos; Demerval Lobão; Hugo Napoleão; Jardim do Mulato; José de 

Freitas; Lagoa Alegre; Lagoa do Piauí; Lagoinha do Piauí; Miguel Alves; Miguel 

Leão; Monsenhor Gil; Nazária; Olho d’Água do Piauí; Palmeirais; Passagem Franca; 

Pau d’Arco; Regeneração; Santo Antônio dos Milagres; São Pedro; São Gonçalo; 

Teresina; União; Assunção do Piauí; Boa Hora; Boqueirão do Piauí; Buriti dos 

Montes; Cabeceiras do Piauí; Campo Maior; Capitão de Campos; Castelo do Piauí; 

Cocal de Telha; Jatobá do Piauí; Juazeiro do Piauí; Nossa Senhora de Nazaré; Novo 

Santo Antônio; São João da Serra; São Miguel do Tapuio; Sigefredo Pacheco;   

 Macrorregião Semi Árido, é composta pelos municípios: Aroazes; Barra 

D’Alcântara; Elesbão Veloso; Francinópolis; Inhuma; Lagoa do Sítio; Novo Oriente 

do Piauí; Pimenteiras do Piauí; Prata do Piauí; Santa Cruz dos Milagres; São Felix 

do Piauí; São Miguel da Baixa Grande; Valença do Piauí; Várzea Grande; Acauã; 

Alagoinha do Piauí; Alegrete do Piauí; Aroeiras do Itaim; Belém do Piauí; Betânia do 

Piauí; Bocaina; Caldeirão Grande do Piauí; Campo Grande do Piauí; Caridade do 

Piauí; Curral Novo do Piauí; Dom Expedito Lopes; Francisco Macedo; Francisco 

Santos; Fronteiras; Geminiano; Ipiranga do Piauí; Itainópolis; Jacobina do Piauí; 

Jaicós; Marcolândia; Massapé do Piauí; Monsenhor Hipólito; Padre Marcos; 

Paquetá; Patos do Piauí; Paulistana; Picos; Pio IX; Queimada Nova; Santa Cruz do 

Piauí; Santana do Piauí; Santo Antônio de Lisboa; São João da Canabrava; São 

José do Piauí; São Julião; São Luis do Piauí; Simões; Sussuapara; Vera Mendes; 

Vila Nova do Piauí; Wall Ferraz; Bela Vista do Piauí; Cajazeiras; Campinas do Piauí; 

Colônia do Piauí; Conceição do Canindé; Floresta do Piauí; Isaias Coelho; Oeiras; 

Santa Rosa do Piauí; Santo Inácio do Piauí; São Francisco de Assis; São João da 

Varjota; Simplício Mendes; Tanque do Piauí;   

 Macrorregião Cerrados, é composta pelos municípios: Anísio de Abreu; 

Bonfim do Piauí; Campo Alegre do Fidalgo; Capitão Gervásio Oliveira; Caracol; 

Coronel José Dias; Dirceu Arcoverde; Dom Inocêncio; Fartura do Piauí ;Guaribas; 

João Costa ;Jurema; Lagoa do Barro do Piauí ;São Braz do Piauí; São João do 

Piauí; São Lourenço do Piauí; São Raimundo Nonato; Várzea Branca; Arraial; 

Bertolínia; Brejo do Piauí; Canavieira; Canto do Buriti; Flores do Piauí; Floriano; 

Francisco Ayres; Guadalupe; Itaueira; Jerumenha; Landri Sales ;Manoel Emídio; 
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Marcos Parente; Nazaré do Piauí; Nova Santa Rita; Paes Landim; Pajeú do Piauí; 

Pavussu; Pedro Laurentino; Porto Alegre do Piauí; Ribeira do Piauí; Rio Grande do 

Piauí; São Francisco do Piauí; São José do Peixe; São Miguel do Fidalgo; Socorro 

do Piauí; Tamboril do Piauí; Antônio Almeida; Baixa Grande do Ribeiro; Ribeiro 

Gonçalves; Sebastião Leal; Uruçuí; Alvorada do Gurguéia; Avelino Lopes; Barreiras 

do Piauí; Bom Jesus; Colônia do Gurguéia; Corrente; Cristalândia do Piauí; Cristino 

Castro; Curimatá; Currais; Eliseu Martins; Gilbués; Júlio Borges; Monte Alegre 

;Morro Cabeça no Tempo; Palmeira do Piauí; Parnaguá; Redenção do Gurguéia; 

Riacho Frio; Santa Filomena; Santa Luz; São Gonçalo do Gurguéia; Sebastião 

Barros.    
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Quadro 18: Territórios de Desenvolvimento Sustentáveis e suas especificações Macrorregiões de 
Saúde e suas especificações. 

 
Fonte: Plano Estadual de Saúde do Piauí 2018-2021. 

 

Em relação à oferta de Serviços e de Ações de saúde, o Estado do Piauí 

apresenta, na Atenção Básica, ampla cobertura de 99,36%, da Estratégia de Saúde 

da Família. Somente 65 municípios do Estado, ou seja, 28 % apresentam cobertura 

da ESF menor que 100% (DATASUS).  Para o atendimento à saúde da população, o 

Estado conta com uma rede assistencial composta de 2.650 estabelecimentos de 

saúde, dos quais 60,83% são públicos, aí incluídos 106 Hospitais Gerais, 22 

Hospitais Especializados, 17 Maternidades e leitos obstétricos em 49 hospitais 
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gerais. Na Atenção Básica o Estado possui atualmente: 152 Academias da Saúde 

habilitadas, 101 NASF Tipo I, 58 NASF Tipo II, 102 NASF Tipo III. Conta ainda com 

03 NASF Intermunicipais; 943 Equipes de Saúde da Família habilitadas, 311 

Equipes de Saúde da Família do Programa Mais Médicos, 1.200 Equipes de Saúde 

Bucal Modalidade I, 44 Equipes de Saúde Bucal Modalidade II, 7.191 Agentes 

Comunitários, 31 CEO (Centro de Especialidades Odontológicas) e 67 CAPS 

(DATASUS). 

 

Quadro 19: Cobertura Populacional com ACS Ano 

 
Fonte: Plano Estadual de Saúde do Piauí 2018-2021. 

 

 

Conforme citado anteriormente, a população total do Estado é estimada 

em 3.145.325 habitantes, (IBGE 2010), 1.589.360 população feminina, da qual, 

977.960 são de mulheres em idade fértil (MIF), perfazendo 61, 53%.  O Estado conta 

com 1.429 leitos obstétricos. Deste total, 1.031 destinados ao atendimento a 

mulheres que realizaram partos, 398 para atendimento de intercorrência clínica e 

466 leitos para unidade de terapia intensiva (UTI). Do total de UTIS, 10 são 

maternas, 20 neonatal e 52 UTI intermediário.   

Com vistas à melhoria a atenção prestada por essa rede, em especial nos 

municípios prioritários, previsto no Pacto de Redução de Mortalidade Materna e 

Infantil, muitas ações estão sendo desenvolvidas e trouxeram avanços como: a 

redução da mortalidade infantil (19,80/1.000 nascidos vivos em 2005 para 

15,47/1.000 nascidos vivos em 2010).  Observa-se que a fragilidade no 

funcionamento dos sistemas locais/municipais de saúde, a desarticulação e não 

integração das ações, tem contribuído para que os demais municípios direcionem 

para o município de Teresina os casos não resolvidos localmente produzindo, 

consequentemente, um estrangulamento nos serviços de saúde que compromete o 

acesso, a qualidade e a resolutividade da assistência prestada.  As ações de Alta 

Complexidade Ambulatorial, encontram-se, na sua maioria, localizadas na Capital do 
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estado – Teresina, sob gestão estadual e gerenciamento do município, dado a sua 

condição de Gestor Pleno do Sistema Municipal de Saúde.  A fragilidade das 

estruturas municipais e regionais do estado em termos de capacidade tecnológica e 

recursos humanos, torna a cidade de Teresina referência nesse nível de atenção. 

Observa-se a necessidade de reestruturação do setor no Estado integrando-o às 

Redes Temáticas de Atenção à Saúde de implantação e implementação no Estado. 

As Rede de Atenção à Saúde (RAS) é o modelo organizativo de ações e serviços de 

saúde, capaz de garantir acessibilidade, continuidade e potencial resolutividade às 

demandas e necessidades de saúde da população.  O Piauí conta com 3,02 leitos 

por 1.000 habitantes considerando-se a totalidade dos leitos disponíveis e, na rede 

hospitalar do SUS, de uma disponibilidade de 2,76 leitos por 1.000 habitantes.  Com 

relação a Rede de Atenção à Saúde (RAS), prioriza-se a organização do sistema 

com base nas “linhas de cuidado”, sobretudo para as patologias prioritárias no 

contexto epidemiológico do Piauí, considerados os recortes populacionais quanto a 

gênero e faixa etária e aspectos relativos à morbidade e mortalidade no âmbito das 

Doenças Crônicas Não-Transmissíveis, doenças tais como: do Aparelho Circulatório, 

Neoplasias, Diabetes Mellitus e Hipertensão.  O Estado vem trabalhando o 

fortalecimento das ações de enfrentamento a agravos no âmbito das Doenças 

Crônicas, como a Hipertensão e Diabetes Mellitus, o Câncer de Colo de Útero e o 

Câncer de Mama.  A rede de Atenção Psicossocial de serviços de saúde mental 

existente no Estado do Piauí concentra-se na Região de Saúde Entre Rios, com um 

número relevante de serviço, conta com: 19 (dezenove) Centros de Atenção 

Psicossocial – CAPS; 04 (quatro) Serviços Residenciais Terapêuticos - SRT; 01 (um) 

Hospital Psiquiátrico; 01 (um) Serviço Hospitalar de Referência em álcool e outras 

drogas; 01 (um) Centro Estadual de Recuperação Feminino em álcool e outras 

drogas (em processo de implantação); 20 (vinte) Hospitais Gerais; 19 (dezenove) 

beneficiários do Programa de Volta pra Casa; 01 (um) Consultório de Rua, além de 

outros serviços como NASF; Equipes de Saúde da Família; Comunidades 

Terapêuticas, que compõe a RAP.   
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Quadro 20: Rede Assistencial de Saúde do Estado Tipo de Unidade 

 
Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos (CNES) 

 

 
Quadro 21: Natureza da Organização 

 
Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos (CNES) 

 

 

Quadro 22: Esfera Administrativa 

 

O processo de Municipalização em curso no âmbito da Secretaria 

Estadual de Saúde alterou significativamente o quadro acima, uma vez que ao longo 

de 2007/2008, de 59 Unidades sob gestão estadual, foram repassadas para a 

gestão municipal, somando-se aos 13 Hospitais de Pequeno Porte descentralizados 
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até 2006 nos Municípios de Agricolândia, Anísio de Abreu, Barro Duro, Conceição 

do Canindé, Ipiranga do Piauí, Joaquim Pires, Lagoa Alegre, Matias Olímpio, Nossa 

Senhora dos Remédios, Prata do Piauí, Rio Grande do Piauí, São José do Piauí e 

Várzea Grande. Quanto ao Tipo de Atendimento prestado, os serviços de saúde 

municipais predominam no atendimento ambulatorial; os serviços estaduais de 

saúde ocupam mais o espaço do atendimento hospitalar e de urgência / emergência 

e os serviços de saúde privados, na área de serviços diagnósticos. 

 

Quadro 23: Esfera Administrativa por Tipo de Atendimento 

 
Fonte: Plano Estadual de Saúde do Piauí 2018-2021. 

 
 

Quadro 24: Distribuição dos leitos hospitalares segundo regime e natureza - PIAUÍ – ABRIL/2003 

 
Fonte: MS-Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) / 2003 

 

O Estado do Piauí conta com 3,02 leitos por 1.000 habitantes. A rede 

hospitalar do SUS disponibiliza à população 2,76 leitos por 1.000 habitantes. A 

Secretaria Estadual de Saúde tem, ainda, sob sua administração as unidades de 

saúde, com potencial para desenvolver importante papel de regulador do sistema. 

Que são: 13 Hospitais Regionais, 05 Hospitais Especializados, Hospitais Escola – 

em Teresina, 01Hospital de base, em Teresina, 01 Laboratório de Saúde Pública – 

LACEN.  
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2.2. O município da Parnaíba 

 

Parnaíba é um dos quatros municípios litorâneos do Piauí, está localizado 

Litoral Piauiense, possui uma área de Km2, limitando-se ao norte c Grande e o 

oceano Atlântico, ao sul Buriti dos Lopes e Cocal, a leste Luís Correia, e a oeste o 

estado do Maranhão. Tem fácil acesso a partir de Teresina que fica a 336 km pela 

BR estradas em torno do município têm excelente trafegabilidade.  

As condições climáticas do município de Parnaíba (com altitude da sede a 

05 m acima do nível do mar), aprese com clima quente tropical. A 1.200 mm, na 

sede do município) é definida no anuais em entre 800 a 1.600 mm, cerca de 5 a 6 

meses como restante do ano de estação seca. O trimestre mais úmido é o formado 

pelos fevereiro, março e abril. Estas informações foram obtidas a partir do Projeto 

(1973), Perfil dos Municípios (Reconhecimento de solos do Estado do Piauí (1986). 

 Parnaíba é a segunda maior cidade do Estado com mais de 150 mil 

habitantes, representa aproximadamente 4,5 % da população do Estado, sendo a 

maioria constituída de mulheres, o que corresponde a 52% da população. Encontra-

se próxima a vizinha Luís Correia, também litorânea. O maior crescimento da cidade 

ocorreu de 1697, época de fundação da cidade a 1940. Neste período o Porto das 

Barcas era uma zona de efervescência comercial, foi o momento áureo do 

surgimento das grandes casas comerciais e da introdução da cera de carnaúba no 

cenário internacional. 

Parnaíba é o segundo maior município do Estado e o maior da 

microrregião com apenas 152.653 mil habitantes (estimativa IBGE 2018), o que 

representa aproximadamente 57% da população da microrregião, sendo a maioria 

constituída de mulheres, o que corresponde a 52% da população. O município 

possui atualmente 64 povoados segundo a cobertura das Equipes de ESF e de 

Vigilância Ambiental, distribuídas na Sede e na zona rural. Alguns destes povoados 

estão interligados por estradas de asfaltada, piçarra, outros separados por rios, 

igarapés e campos. Apresenta maior densidade demográfica o Bairro Piauí. (Plano 

de Saúde Municipal de Parnaíba 2018 - 2021). 

A população economicamente ativa atua nas áreas de agricultura, 

pecuária, comércio em geral, serviço público municipal e na iniciativa privada. 

Constata-se que são os recursos públicos que mantém a economia em movimento, 
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considerando que 46% da população têm estes como fontes de renda, além de 

salários de servidores pagos com recursos de transferência constitucionais da 

União. A seguir apresentamos alguns dados relevantes:  

  Entre 2000 e 2010, a população de Parnaíba cresceu a uma taxa média 

anual de 0,97%, enquanto no Brasil foi de 1,17%, no mesmo período. Nesta década, 

a taxa de urbanização do município passou de 94,49% para 94,36%. Em 2010 

viviam, no município, 145.705 pessoas.  

 Entre 1991 e 2000, a população do município cresceu a uma taxa média 

anual de 1,35%. Na UF, esta taxa foi de 1,08%, enquanto no Brasil foi de 1,63%, no 

mesmo período. Na década, a taxa de urbanização do município passou de 89,63% 

para 94,49%. 

 

Quadro 25: População Total, por gênero, Rural/Urbana Parnaíba PI 

 
  

Entre 2000 e 2010, a 48,88% e a taxa de envelhecimento, de 6,37% para 

indicadores eram, respectivamente, 77,02% e 5,06%. Na UF, a razão de 

dependência passou de 65,43% em 1991, para 54,94% em envelhecimento passou 

de 4,83%, para 5,83% e para 7,36%, respectivamente. 
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Quadro 26: Estrutura etária da população de Parnaíba - PI 

 

 
Fonte: PNUD, IPEA e FJP 

 

O censo realizado pelo IBGE no ano 2010 mostra que a maior parte da 

população do município está na zona urbana, na proporção de 94,5%. Não houve 

crescimento significativo da taxa de urbanização no período de 2000 a 2013. 
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Na área de Saneamento temos ainda um déficit, que se caracteriza pela 

falta de água potável e baixa capacidade instalada de Rede de Esgotos no processo 

estrutural de saneamento básico e pelo destino inadequado dos resíduos sólidos 

(lixo) no saneamento ambiental que têm gerado inúmeros problemas a saúde 

pública de nossa população. Apresentaremos a seguir alguns resultados dos 

indicadores municipais. 

A mortalidade infantil (mortalidade de crianças com menos de um ano de 

idade) no município passou de 34,1 por mil nascidos vivos, em 2000, para 16,8 por 

mil nascidos vivos, em 2010. Em 1991, a taxa era de 61,3. Na UF, a taxa era de 

23,1, em 2010, de 41,9, em 2000 e 64,7, em 1991. Entre 2000 e 2010, a taxa de 

mortalidade infantil no país caiu de 30,6 por mil nascidos vivos para 16,7 por mil 

nascidos vivos. Em 1991, essa taxa era de 44,7 por mil nascidos vivos. 

O município de Parnaíba possui em sua Rede de Ensino, escolas 

públicas assim distribuídas: cento e vinte e seis escolas municipais, vinte e seis 

estaduais, trinta e oito privadas e uma federal. Todas funcionando em prédio próprio, 

com água de cisterna, energia elétrica da Rede Pública, esgoto sanitário por fossa e 

coleta de lixo periódica.  

No município, a proporção de crianças de 5 a 6 anos na escola é de 

96,11%, em 2010. No mesmo ano, a proporção de crianças de 11 a 13 anos 

frequentando os anos finais do ensino fundamental é de 87,28%; a proporção de 

jovens de 15 a 17 anos com ensino fundamental completo é de 46,99%; e a 

proporção de jovens de 18 a 20 anos com ensino médio completo é de 32,08%. 

 Parnaíba está se tornando uma cidade universitária atraindo estudantes 

não somente de outras cidades do Piauí, mas também dos estados vizinhos, Ceará 

e Maranhão.  

 Os centros de educação de Parnaíba destacam-se principalmente nos 

níveis médio e superior, atraindo pessoas das cidades da região. Dentre os maiores 

centros, podem-se citar:  

● Universidade Federal do Piauí - UFPI, o Campus de Parnaíba oferece 

uma média de 900 vagas por ano, nos seguintes cursos: Turismo, Engenharia de 

Pesca, Ciências Econômicas, Administração de Empresas, Fisioterapia, Psicologia, 

Ciências Contábeis, Biologia, Biomedicina, Matemática e Pedagogia, Além de 

oferecer mestrados em Biotecnologia, Ciências Biomédicas, Matemática e 
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Museologia. No ano de 2013, a UFPI oferecerá o curso de medicina, em Parnaíba. A 

mesma oferece mestrado em Biotecnologia, Ciências Biomédicas e Museologia. 

● Universidade Estadual do Piauí - UESPI, esta universidade oferece 290 

vagas por ano, nos seguintes cursos: História, Agronomia, Pedagogia, Biologia, 

Enfermagem, Direito, Odontologia, Letras- Português, Letras- Inglês e Ciências da 

Computação, Filosofia e Sociologia.  

● Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia - IFPI, este 

instituto oferece cursos de técnicos e superiores. Os superiores são: Lic. Química e 

Lic. Física.  

● Faculdade Mauricio de Nassau/Faculdade Piauiense - FAP, esta 

faculdade oferece aproximadamente 600 vagas ao ano, nos seguintes cursos: 

Fisioterapia, Enfermagem, Nutrição, Direito, Pedagogia, Administração de 

Empresas, Contabilidade, Sistemas de Informação. Esta faculdade está em 

expansão e novos cursos foram solicitados juntos ao MEC.  

● Faculdade de Teologia do Brasil - FATEB  

● Faculdade de Ciências, humanas, exatas e da Saúde do Piauí-

FAHESP, esta faculdade oferece os seguintes cursos: medicina e direito. 

● Instituto Superior de Teologia Aplicada - INTA, esta faculdade oferece 

os seguintes cursos: História e Serviço Social.  

● Faculdade de Tecnologia Intensiva - FATECI, esta faculdade oferece 

cursos técnicos, cursos de graduação e pós-graduação. Os cursos de graduação 

são: Psicologia, Radiologia, Gastronomia, enfermagem, odontologia e fisioterapia 

● Academia de Policia Militar • Instituto Superior de Educação Antonino 

Freire - ISEAF (Escola Normal)  

  As mais importantes bibliotecas da região norte do estado estão em 

Parnaíba, destacando:  

● Biblioteca pública municipal de Parnaíba, foi originalmente criada em 

1937, é denominada "Biblioteca Municipal Mirocles Veras".  

● Biblioteca do SESC, localizada na avenida Presidente Vagas  

● Biblioteca estadual, localizada na avenida São Sebastião.  

● Biblioteca da UFPI, localizada na avenida São Sebastião  

● Biblioteca da UESPI, localizada na avenida Nossa Senhora de Fátima  

        Institutos federais de educação e aprendizagem  
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● 03 (três) unidades do SENAI/FIEPI (Serviço Nacional da Aprendizagem 

Industrial);  

● SENAC (Serviço Nacional da Aprendizagem Comercial) • SESI 

(Serviço Social da Indústria)  

● SESC  

● FECOMERCIO  

 O contingente de educando é atendido em sua maior parcela - 82,46% - 

pelo sistema público de ensino municipal e estadual.  

Segunda cidade do estado do Piauí, Parnaíba destaca-se pela bela 

paisagem, marcada pelos carnaubais, e pela relativamente moderada atividade 

comercial e industrial.  

A cidade de Parnaíba está localizada à margem direita do "rio" Igaraçu, 

que na verdade constitui o braço mais meridional do delta do rio Parnaíba. Situada 

próxima ao litoral, a 13m de altitude, dista 336 km de Teresina, capital do estado.  

 A principal atividade econômica de Parnaíba é a exportação de cera de 

carnaúba, óleo de babaçu, gordura de coco, folha de jaborandi, castanha de caju, 

algodão e couro. O município dispõe ainda de indústrias de produtos alimentícios e 

perfumaria. Por exemplo, Vegeflora, Cooperativa Delta, Leite Longá, Cobrasil, Q-

Odor reciclagem, Curtume Romão, Q-Odor e PVP SA.  

A cidade está produzindo frutas orgânicas para exportação, no DITALPI. 

A cidade também possui fazendas de camarões, na qual produzem o produto para 

exportação.  

O turismo também vem crescendo no município graças ao Delta do 

Parnaíba. É de Parnaíba de onde saem as principais embarcações para visitar o 

Delta do Rio Parnaíba. Parnaíba fica num raio de aproximadamente 125 km de 

Jericoacoara-CE, Lençóis Maranhenses -MA, Parque Nacional das Sete Cidades-PI, 

Parque Nacional de Ubajara CE.  

 Existem vários projetos de hotéis e resorts a serem construídos no 

município. A cidade de Parnaíba também foi agraciada com a instalação de uma 

ZPE, zona de processamento de exportação. Nessa área as empresas que se 

instalarem lá estarão isentas de pagar impostos desde que seus produtos sejam 

direcionados ao mercado externo. Em 2009, Parnaíba foi considerada a cidade mais 

dinâmica do estado, a 5º da Região Nordeste e a 32º do Brasil.  
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 Em 2011, Parnaíba foi a cidade com maior crescimento do Brasil, 

registrando índice de 229%. A cidade investiu R$ 34 milhões no ano de 2011 contra 

os R$ 10,3 milhões que foram aplicados no ano de 2010.  

 A renda per capita média de passando de R$ 199,25, em 1991, para R$ 

isso equivale a uma taxa média anual de crescimento nesse período de média anual 

de crescimento foi de A proporção de pessoas pobres, ou seja, com renda domiciliar 

per capita inferior a R$ 140,00 (a preços de agosto de 2010), passou de para 

26,51%, em 2010. A evolução da desigualdade de renda nesses dois períodos pode 

ser descrita através do Índice de Gini, que passou de 0, e para 0,57, em 2010.  

 

2.2.1. Dados de saúde da Parnaíba 

 

O município de Parnaíba encontra-se habilitado segundo o Decreto 7.508, 

na Gestão Plena do Sistema Municipal, representando dentro do Plano Diretor de 

Regionalização do Estado/PDR 2004, um município Sede de micro/macrorregião de 

saúde, garantindo Assistência Primária a seus munícipes e Assistência de média e 

alta complexidade a seus munícipes e a população dos demais municípios do 

Território de Desenvolvimento da Planície Litorânea. Compõe a Comissão 

Intergestora Regional deste território. (Plano Municipal de Parnaíba 2018-2021) 

A implantação do Pacto, nas suas três dimensões – Pacto pela Vida, em 

defesa do SUS e de Gestão, possibilita a efetivação de acordos entre as três esferas 

de gestão do SUS, promovendo inovações nos processos e instrumentos de gestão 

que visam à consolidação do SUS local e maior equidade social, buscando superar 

a fragmentação das políticas e programas de saúde por meio da qualificação da 

organização de uma rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de 

saúde. (Plano Estadual de Saúde do Piauí) 

A Constituição Federal de 1988 definiu como um dos três pilares do 

Sistema Único de Saúde, SUS, a “participação da comunidade”, no art. 198, inciso 

III, compreendendo o Controle Social como elemento preponderante para efetivação 

do SUS. Em dezembro de 1990 foi sancionada a Lei nº 8.142 que trata da 

participação da comunidade na gestão do SUS. Essa lei define as diretrizes para a 

criação dos Conselhos e a realização das Conferências de Saúde como instâncias 

colegiadas, nos três níveis de governo, compostas de representantes de governo, de 
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prestadores de serviços, de trabalhadores de saúde e de usuários. O Conselho de 

Saúde com participação paritária entre profissionais, prestadores e segmentos 

representantes dos usuários dos serviços, tem o caráter permanente, deliberativo e 

propositivo, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros e a Conferência serve 

para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política 

de saúde e a elaboração dos Planos Municipais de Saúde. (Plano Municipal de 

Parnaíba 2018-2021 e Sistema Único de Saúde). 

No tocante ao financiamento do SUS foi editada a Portaria GM/MS nº 

2.094, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência 

dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de 

financiamento, com o respectivo monitoramento e controle.  

 Os recursos destinados à área da saúde, no município, são 

administrados pela Secretaria Municipal da Saúde, que recebe recursos próprios do 

governo municipal e os repassados pela União e atualmente pelo Estado. A 

utilização deste é de competência da Secretária Municipal da Saúde, e a sua 

aplicação é fiscalizada pelo Conselho Municipal de Saúde.  

  Considerando o custeio das ações do Sistema Municipal de Saúde, a 

origem dos recursos pode ser: federal (transferências regulares e automáticas entre 

o Fundo Nacional e o Fundo Municipal de Saúde sob a forma de incentivos ou 

remuneração de serviços produzidos e recursos de Convênios), estadual 

(transferências para cumprimento da Política de Assistência Farmacêutica Básica, 

dentre outras previstas em atos normativos do MS e Convênios) e recursos próprios, 

advindos do Tesouro Municipal. A Emenda Constitucional n.º 029/2010 preconiza a 

aplicação mínima de 15% de recursos oriundos de receita tributária municipal na 

área da Saúde, situação está, acompanhada pelo monitoramento contínuo (caráter 

semestral/anual) do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde 

– SIOPS.  

 Hoje o município de Parnaíba disponibiliza cerca de 21,30% (Dados do 

Exercício 2015), com vistas a atender a programação orçamentário-financeira anual 

definida nas Leis de Diretrizes Orçamentárias – LDO e Lei Orçamentária Anual – 

LOA, calcadas nos compromissos decorrentes do preceito constitucional e da 

Missão Institucional. 
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Para avaliação do impacto das ações de saúde, o município pactua 

anualmente com os Governos Estadual e Federal o cumprimento da Pactuação de 

Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores construídos obedecendo a Portaria nº 

399/GM/MS, de 22 de fevereiro de 2006, que divulgou o Pacto pela Saúde e 

aprovou suas respectivas diretrizes operacionais e a Resolução nº 4/CIT, de 19 de 

julho de 2012, que dispõe sobre a pactuação tripartite acerca das regras relativas às 

responsabilidades sanitárias no âmbito do SUS, para fins de transição entre os 

processos operacionais do Pacto pela Saúde e a sistemática do Contrato 

Organizativo da Ação Pública da Saúde (COAP) e também o cumprimento da 

pactuação dos Indicadores da Programação Nacional de Vigilância em Saúde – 

PNVS. Estes procuram levar em conta a capacidade instalada de serviços de 

recursos humanos a partir de uma análise local quali-quantitativas.  

Na Atenção Primária à saúde, a operacionalização da Estratégia Saúde 

da Família (ESF) é realizada por meio de Equipes formadas por profissionais 

(Médicos, Enfermeiros, Dentistas, Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, Auxiliares 

de Consultório Dentário e Agentes Comunitários de Saúde), que atuam em uma 

área territorial adscrita (área de abrangência) com responsabilidade sanitária em 

média sobre 3.000 pessoas residentes.   

 

Quadro 27: Número de equipes de Saúde da Família Segundo População Coberta 

 
 

A Rede de Atenção Primária está constituída por: 32 (trinta e duas) 

Unidades de Saúde da Família comportando um total de 39 (trinta e nove) Equipes 

de Saúde da Família – ESF com cobertura populacional atual de 78%, 26 (vinte e 

seis) Equipes de Saúde Bucal - ESB cobrindo apenas 52% da população, 04 
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(quatro) Equipes do Núcleo Ampliado de Saúde da Família – NASF com cobertura 

assistencial de 40% e 04 (quatro) Equipes da Academia da Saúde com cobertura 

assistencial de 50%.   

 O Programa de Agentes Comunitários de Saúde atua com 293 (trinta e 

um) Agentes Comunitários de Saúde - ACS desenvolvendo ações de prevenção e 

promoção à saúde, com uma cobertura populacional atual de 80,49% da população 

do município. 

Em nossa Rede de Atenção Primária todos os Programas de Assistência 

a Saúde da Mulher, a Criança, ao Idoso, ao Adolescente e ao Adulto estão 

implantados, com incremento positivo desde o início da gestão quanto à oferta de 

consultas médicas, odontológicas, de enfermagem, de Pré-natal e de procedimentos 

realizados.     

Os serviços básicos oferecidos pelas Unidades Básicas existentes são: 

consultas médicas básicas, de enfermagem e odontológicas básicas, o Controle do 

Pré-natal, o Planejamento Familiar, o acompanhamento de Grupos de Risco 

(Crianças, Adolescentes, trabalhadores, Gestantes e Idosos), monitoramento 

terapêutico dos Hipertensos, Diabéticos, Hansenianos e Tuberculosos, imunizações 

(vacinações de rotina e de campanhas), a realização de Campanhas, pequenas 

cirurgias, curativos, o Controle das Infecções Respiratórias Agudas; IRAS, o 

monitoramento das Diarréias, o acompanhamento do Crescimento e 

Desenvolvimento, o Incentivo ao Aleitamento Materno, a Prevenção do Câncer de 

Colo do Útero e Mamas, a Prevenção das DST/AIDS, as Terapias de Reidratação 

Oral, a atenção a Saúde mental, a atenção às urgências e emergências básicas, as 

atividades coletivas de Educação em Saúde e a Assistência Farmacêutica Básica e 

excepcional.  

O município tem pretensão de implementar a Atenção Primária no período 

de 2018-2021 com a implantação de um total de 05 (onze) novas Equipes de Saúde 

da Família - ESF, 10 (dez) novas Equipes de Saúde Bucal - ESB e 04 (quatro) novas 

Equipes do Núcleo Ampliado de Saúde da Família - NASF. Além disso, ampliar a 

cobertura assistencial de Agentes Comunitários de Saúde para 100% com a 

contração via concurso público de 91 (noventa e um) novos agentes.    
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Quadro 28: Capacidade da Rede Instalada da Rede Assistencial Básica 
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A média complexidade hospitalar e ambulatorial é composta por ações e 

serviços que visam atender aos principais problemas e agravos de saúde da 

população, cuja complexidade da assistência na prática clínica demande a 

disponibilidade de profissionais especializados e a utilização de recursos 

tecnológicos, para o apoio diagnóstico e tratamento.  

 Analisando a Rede de Atenção Hospitalar e Especializada nos 

ressentimos da ausência de uma rede pública, embora o município disponha de um 

elevado número de prestadores de assistência hospitalar e especializada, ressalta-

se que esta rede em quase sua totalidade em caráter privado (92%), o que tem 

dificultado nossa gestão de regulação sobre este tipo serviço. Pela ausência de 

alguns serviços (como exemplo a Oncologia) em nosso município e com o objetivo 

de assegurar assistência integral a nossa população ainda referenciamos um 

elevado número de pacientes à outra Sede Macrorregião de Saúde localizada na 

cidade de Teresina.   

 A partir da implantação da Central de Controle, Avaliação, Regulação e 

Auditoria - CECARA, o município vem construindo para o Sistema de Saúde do 

município uma Rede de referência e contra referência com fluxo formalizado, 

assegurando dessa forma maior resolutividade dos problemas identificados e 

referenciados obrigando desta forma uma reestruturação das Unidades Hospitalares 

de referência e melhoria da qualidade dos serviços ofertados a nosso município. 
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Quadro 29: Capacidade Instalada da Rede Assistencial Especializada 
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Do total de Leitos de internação disponíveis na Rede 90,02% estão 

disponíveis para o SUS local. Dos leitos de internação existentes disponíveis SUS 

na Rede Hospitalar do município 32,82% pertencem a Rede Privada, 47,12% aos 

filantrópicos e somente 20,06% a Rede Pública. Do total de leitos existentes 

disponíveis para o SUS 30,72% destes são clínica.  

  Analisando a necessidade de leitos dentre os disponíveis para o SUS 

temos as seguintes avaliações;  

 1. Considerando o parâmetro assistencial da Portaria Ministerial nº 

1.101/GM de 12/06/2002 de 2,5 leitos/1.000 hab. dispomos para o município de 

Parnaíba de 267 leitos (59,86%) a mais do que a nossa necessidade que é de 446 

leitos. Se considerarmos a necessidade da macrorregião de saúde, temos um déficit 

de 103 leitos (12,62%) na região.  

2. Considerando o parâmetro assistencial da mesma Portaria de 3,0 

leitos/1.000 hab. dispomos para o município de Parnaíba de 341 leitos (91,67%) a 

mais do que a nossa necessidade que seria de 372 leitos. Se considerarmos a 

necessidade da macrorregião de saúde, temos 33 leitos (4,85%) a mais que a 

necessidade para a região. (Plano Municipal de Parnaíba 2018-2021). 

 

Quadro 30: Número de leitos complementares existentes por tipo de prestador segundo tipo de leito 
complementar - Dez/2009. 

 
Fonte: Plano Estadual de Saúde do Piauí 2018-2021. 

 

 

 



 

 
 

4
9 

FAHESP - Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí. | IESVAP - Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba SA. 

Av. Evandro Lins e Silva, nº 4435 bairro Sabiazal - CEP 64.212-790, Parnaíba-PI 

CNPJ – 13.783.222/0001-70 | 86 3322-7314 | www.iesvap.edu.br 

Do total de Leitos complementares disponíveis na Rede 77,08% estão 

disponíveis para o SUS local. Dos leitos complementares existentes disponíveis 

SUS na Rede Hospitalar do município 37,84% pertencem a Rede Privada, 35,14% 

aos filantrópicos e somente 27,02% a Rede Pública. Do total de leitos existentes 

disponíveis para o SUS 56,76% destes são de UTI adulto II.  

  

Quadro 31: Leitos de internação por 1.000 habitantes 

 

Os recursos investidos na Atenção Hospitalar e Especializada estão 

apresentados no quadro a seguir: 

 

Quadro 32: Valores Médios Anuais das Internações 
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3. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

 

3.1. Contexto Educacional 

 

Levando em consideração os aspectos de natureza econômica, social, 

cultural, política e ambiental, incluindo as variáveis demográficas e os indicadores de 

saúde locorregionais, o PPC e o currículo do curso de Medicina da 

FAHESP/IESVAP, contemplam fortemente as demandas da região onde se insere, 

com a consequente inserção regional de uma IES neste município: 

● levantamento da demanda por cursos superiores junto às terceiras 

séries das escolas de ensino médio; 

● estudo das mensalidades de outras instituições de ensino superior da 

região onde se localizará a nova unidade; 

● estudo dos indicadores do Índice de Desenvolvimento Humano - IDH 

para a categoria educação, estabelecendo como base nas metas propostas pelo  

Projeto de Lei nº 8.035/2010 do novo Plano Nacional de Educação; 

● estudo das porcentagens de jovens na faixa de 18 a 24 anos que 

cursam ensino superior na região e a possibilidade de acréscimo dessa 

porcentagem; 

● aprovação dos recursos orçamentários para as obras e equipamentos 

pelos órgãos internos competentes. 

Neste sentido o Curso de Medicina, além de preencher uma lacuna no 

meio universitário, articulando à rede municipal de Saúde pode dar resposta aos 

vários estrangulamentos ou “nós críticos” do sistema, particularmente em termos de 

cobertura de atendimento, formação e capacitação de recursos humanos.  

O Curso de Medicina da FAHESP – FACULDADE DE CIÊNCIAS 

HUMANAS, EXATAS E DA SAÚDE DO PIAUÍ, com 80 (oitenta) vagas anuais tem 

seu público alvo os alunos egressos do ensino médio. Com regime semestral 

seriado e turno integral tem carga horária total de 7.210 (sete mil, duzentas e dez ) 

horas e duração de 06 (seis anos) ou 12 (doze) semestres, sendo os 02 (dois) 

últimos direcionados ao internato, prática profissional supervisionada nas áreas de: 

Atenção Primária à Saúde, Saúde coletiva e Gestão, Emergências, Clínica Médica, 
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Clínica Cirúrgica, Saúde da Criança e do Adolescente, Saúde do Adulto, Saúde do 

Idoso, Saúde Mental e Saúde da Mulher. 

As turmas estão dimensionadas para (60) sessenta alunos, sendo que as 

aulas práticas de laboratório são divididas em no máximo 25 (vinte e cinco) alunos, e 

as aulas práticas em área hospitalar e o estágio supervisionado são divididos em 

grupos com no máximo 07 alunos. 

Desse modo, o Curso está idealizado para formar o profissional-cidadão 

com atitude ética, formação humanista, consciente da responsabilidade social e com 

capacidade de compreender para atuar nos diversos níveis da atenção em saúde, 

com ênfase no sistema único da saúde. 

Os alunos do curso de medicina, além das atividades teóricas e teórico-

práticas, são apresentados às atividades de campo, desde o primeiro semestre, 

através dos seguintes cenários: 

- Unidades de Saúde de Família – realizam ações ligadas à 

reconhecimento de área, territorialização, dinâmica do processo de trabalho das 

Equipes de Saúde da Família, respeitando-se a complexidade e o momento de 

formação em que se encontram. 

- Nível secundário de atenção à saúde, através do Ambulatório de 

Clínicas Integradas da FAHESP em parceria com Maternidade Marques Basto e 

Secretaria Municipal de Saúde de Parnaíba e dos demais municípios da Planície 

Litorânea, para utilização das Unidades Secundárias do SUS. 

 - Nível hospitalar- ofertado através da parceria entre FAHESP – 

FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS, EXATAS E DA SAÚDE DO PIAUÍ e 

Hospital Estadual Dirceu Arcoverde, Santa Casa de Misercórdia, Instituto Práxis, 

Secretaria Estadual de Saúde. 

- Internato Médico – em horário integral, são realizadas atividades nas 

unidades pertencentes à Estratégia de Saúde da Família e nas Instituições 

Hospitalares com as especialidades de pediatria, clínica médica, clínica cirúrgica e 

ginecologia, obstetrícia e emergências clínicas. 

Os processos de transição são acompanhados pelo Colegiado do Curso e 

pelo Núcleo Docente Estruturante – NDE.  

Ainda em sintonia com o paradigma da integralidade, a estrutura 

implantada a partir de 2013 é resultado de um esforço colegiado que realizou 
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reuniões, discussões e trabalhos coletivos e individuais de estudo bem como análise 

e apresentação de propostas dos grupos de trabalho por áreas temáticas e de 

conhecimento específico frente às diversas demandas apresentadas para o 

atendimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Medicina. 

Ademais, o curso de medicina, por força de suas exigências para formar um 

profissional de qualidade, obrigará investimentos em tecnologia, infra-estrutura e 

capacitação de profissional de saúde, visando uma melhor eficiência e eficácia no 

sistema de saúde local, conseguindo assim: 

- Redução da Mortalidade Infantil e Materna; 

- Controle de doenças e agravos prioritários; 

- Reorientação do Modelo Assistencial e Descentralização de Saúde; 

- Melhoria da Gestão, do Acesso e da Qualidade das Ações em Serviços 

de Saúde; 

- Capacitação e especialização dos Recursos humanos da Saúde. 

Por todos os argumentos acima, o projeto atende ao critério da existência 

de demanda social para o curso de Medicina no dimensionamento proposto. 

É evidente que a consolidação de uma faculdade, centro universitário ou 

universidade causa grande impacto de caráter social, político e econômico, 

beneficiando o “capital cultural” do Piauí, ampliando as oportunidades para o 

desenvolvimento econômico e social da nossa população, diminuindo o fluxo 

migratório para os centros urbanos de regiões prósperas e desenvolvidas, em busca 

de melhores serviços em saúde.  

          A seguir será demonstrado através do Gráfico-1 o número de 

habitantes por médico nas regiões nordeste brasileira, focalizando a relação 

médico/população da região nordeste em 2018. O Sudeste é a região com maior 

densidade médica por habitante (razão de 2,81) contra 1,16, no Norte, e 1,41, no 

Nordeste. Nos seus quatro estados, o Sudeste tem 244.304 médicos para uma 

população de 86.949.714 moradores.  O Estado do Piauí possui 1.023 

habitantes/médico, justificando assim a necessidade de formação profissional na 

Região e Estado. 
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GRÁFICO 1: Nº DE HABITANTES POR MÉDICOS NO BRASIL 

 
Fontes: Conselho Federal de Medicina/IBGE – 2018 

 

A localização geográfica e as características do Estado de Piauí e da 

região Norte exigem a concepção de uma Instituição de Educação Superior com 

forte vínculo com a comunidade local, comprometida com as demandas dessa 

sociedade e empenhada na transformação cidadã dessa mesma sociedade. A 

FAHESP tem como finalidade a transmissão e a produção do conhecimento em 

todas as áreas do saber, mediante a promoção do ensino de graduação e de pós-

graduação, da iniciação científica/pesquisa científica e da extensão. No seu projeto 

de implantação e em seu plano de desenvolvimento, o perfil das suas áreas de 

atuação reflete, de forma inequívoca, o seu compromisso regional, na medida em 

que os cursos forem oferecidos, atenderão prioritariamente a carência de 

desenvolvimento humano e econômico da região. 

Parnaíba é uma cidade piauiense com aproximadamente 150 mil 

habitantes o que a torna uma cidade de médio porte (estimativa do IBGE para o ano 

de 2018 foi de 152.653 habitantes). São 435.573 km² de área total, na região norte 

do Piauí, a cerca de 366 km de Teresina. Parnaíba está ligada às demais cidades 

pela BR 343 (para Teresina) e BR 402 (para São Luís e Fortaleza), além de contar 

com a malha de rodovias estaduais. O município de Parnaíba faz fronteira com os 

municípios de Luís Correia, Bom Princípio do Piauí, Buriti dos Lopes, Ilha Grande do 

Piauí e Araioses (MA).  
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Tabela 2: Distância entre Parnaíba e as principais cidades da Região 

Distância de Parnaíba para: 

Teresina -PI 366 km 

Fortaleza - CE 500 km 

São Luís - MA 495 km 

Jericoacoara - CE 180 km 

Tutóia - MA 120 km 

Jijoca - CE 185 km 

Lençóis Maranhense MA 180 km 

Ilha Grande PI 5,8 km 

Luís Correia PI 18 km 

Chaval (CE) 74km 

Granja(CE) 143 km 

Salvador - BA 1.519 km 

Aracajú - SE 820 km 

Picos - PI 600 km 

Floriano - PI 565 km 

Pedro II - PI 215 km 

 

 

a) Localização e acesso: 

Localiza-se entre as coordenadas 02° 54' 18" de latitude Sul e 41° 46' 37" 

de longitude a Oeste ocupa uma área de 435.570 km². Está inserida na mesorregião 

Norte Piauiense e microrregião do Litoral Piauiense. 

b) Clima: 

A classificação climática de Köppen típica para o norte do Piauí é Aw’ - 

Tropical com chuvas de verão e outono. A temperatura média anual na região de 

Parnaíba geralmente oscila entre 27 a 29°C, com médias mensais que variam de 

26°C, no mês de fevereiro, a 28°C, nos meses de agosto a janeiro. A temperatura 
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média máxima mensal é de 32°C, nos meses de agosto a janeiro. A temperatura 

média mínima mensal é de 21°C, no mês de fevereiro.  

c) Demografia: 

 Apesar do amplo crescimento populacional iniciado em torno de 1850, a 

partir do final do século XX, observou-se certa estagnação populacional em virtude 

das migrações para a capital Teresina e para o Sudeste do Brasil. Contudo, essa 

tendência foi revertida para crescimento novamente a partir do século XXI. 

 A Tabela 3 mostra a evolução demográfica da cidade de Parnaíba a 

partir de 1970 conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE). 

 
Tabela 3: Evolução Demográfica de Parnaíba conforme os censos populacionais do IBGE 

 
Fonte: IBGE, 2010. 

 

A distribuição populacional de Parnaíba por idade, presente na Tabela 4, 

mostra que os maiores de 25 anos correspondem à maior parte da população. 

 

Tabela 4: Distribuição etária da população de Parnaíba conforme o censo de 2010 (IBGE) 

Fonte: IBGE, 2010. 

 

Em relação ao sexo, a população é predominantemente feminina, com as 

mulheres perfazendo 52,2% da população, sendo amplamente urbana, com apenas 
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5,6% dos habitantes vivendo em áreas rurais. De forma geral, a pirâmide etária do 

município está em consonância com o padrão observado nas pirâmides etárias do 

Estado do Piauí e do próprio país. 

d) Saneamento básico e fluoretação da água de abastecimento: 

Segundo o IBGE, os domicílios de Parnaíba atendidos adequadamente 

em termos de saneamento básico são apenas 23,5%. Os domicílios em situação de 

saneamento semi-adequada perfazem 66,8% e os domicílios em situação 

inadequada constituem 9,7% do total. Na comparação com o Estado do Piauí, 

Parnaíba possui um percentual maior em termos de domicílios em situação 

adequada; todavia, um percentual consideravelmente menor em termos de 

domicílios em situação inadequada. 

f) Desenvolvimento municipal:  

A seguir apresenta-se o Índice de Desenvolvimento Humano da Parnaíba 

em relação ao Piauí e ao Brasil, segundo o IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada) 

Parnaíba é uma cidade eminentemente urbana. O IBGE possui um 

cadastro, com 36.678 endereços urbanos e apenas 1.996 endereços rurais. O 

número total de domicílios é de 38.675.  

De acordo com o Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do 

Brasil (CNES), a infraestrutura de serviços de saúde de Parnaíba conta com 141 

estabelecimentos no total, sendo 42 consultórios, 26 clínicas especializadas, 34 

unidades básicas de saúde, 27 equipes de saúde bucal, 24 unidades de serviço de 

apoio de diagnose e terapia, 1 hospital-dia, 8 hospitais gerais (2 públicos, 2 

filantrópicos e 3 privados) e 1 pronto socorro geral. Dispõe de cerca de 1000 

profissionais da saúde, sendo em torno de 200 profissionais de nível superior, entre 

médicos de diversas especialidades, enfermeiros, odontólogos, psicólogos, 

fonoaudiólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, entre outros. 

g) Desenvolvimento econômico  

No final da década de 1990, passou por um processo de reestruturação 

econômica marcada pela forte expansão do setor terciário, tornando o município 

uma força econômica do litoral do Piauí. 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. No ano de 2014, o Piauí 
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alcançou um PIB per capita de R$ 11.808,08 ante R$ 9.811,04 em 2013, com 

aumento de R$ 1.997,04, melhorando a sua colocação no ranking da renda per 

capita do País, enquanto, Parnaíba apresenta 4,41% da PIB estadual, destaque ao 

setor Serviços com 86,59% na economia municipal. 

 

3.1.1. As Necessidades que fundamentam a existência o curso:  

 

Implementação de ações de promoção/prevenção, diagnóstico precoce e 

tratamento oportuno das principais causas de morbimortalidade; fortalecimento da 

APS, principalmente quanto à prevenção de acidentes e acompanhamento dos 

pacientes com alto risco para doenças cardiovasculares (diabéticos, hipertensos, 

tabagistas, etc.), respiratórias e neoplásicas. Prevenção, diagnóstico e tratamento de 

doenças infecciosas. 

Para a consecução desses objetivos, o curso de Medicina apresenta um 

currículo que destaca a abordagem das condições de saúde mais prevalentes e ao 

desenvolvimento de competências técnicas adequadas para qualquer nível de 

atenção, mas com ênfase na Atenção Básica e nos serviços de Urgência e 

Emergência no âmbito do SUS. Portanto, o curso de Medicina da FAHESP foi 

implantado em parceria com o Sistema Único de Saúde local e regional e busca não 

apenas construir um novo paradigma na formação de médicos para o país, mas 

também contribuir para a consolidação do SUS e, consequentemente, para a 

melhoria dos serviços de saúde da cidade de Parnaíba, cidades vizinhas e todo 

estado do Piauí.  

 

3.2. Políticas Institucionais no âmbito do curso 

 

A FAHESP tem como missão desenvolver e disseminar competências a 

partir do ensino, pesquisa e extensão que formem profissionais capazes de 

transformar o Brasil a partir de suas regiões. Com base nessa missão, os 

OBJETIVOS da FACULDADE estão concentrados em oferecer aos alunos, uma 

sólida base de conhecimentos, conceitos, postura ética e práticas profissionais, para 

que possam capacitá-los para desenvolver suas habilidades e competências. 
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Os princípios são os parâmetros que norteiam a instituição e pautam seu 

relacionamento interno e externo (clientes, funcionários, fornecedores, parceiros, 

sociedade civil e governo), sendo que suas atividades acadêmicas estão firmadas 

embasadas de acordo com os seguintes tópicos:  

● Autonomia: a liberdade exercida com responsabilidade no 

cumprimento de sua missão, como modo fundamental da existência do homem e 

das sociedades;  

● Compromisso: assegurada a convivência entre homens e ideias 

heterogêneas na diversidade cultural, havendo sujeição dos interesses particulares 

aos interesses maiores da Instituição: zelar pela integridade e garantir sua 

credibilidade em relação a cada um de seus participantes e perante a sociedade em 

geral;  

● Democracia: acredita firmemente que a democracia é o valor 

fundamental das sociedades ocidentais, é o melhor caminho para uma Instituição 

em que, por sua natureza, a opinião é sempre produto da reflexão e do debate. 

Compreende-se que a FAHESP é mais forte e responsável como Instituição de 

Educação Superior, quando os docentes, funcionários e estudantes participam 

ativamente da discussão de seus problemas e do desenvolvimento de suas metas e 

objetivos 

● Solidariedade: atribui à educação a especial responsabilidade de 

constituir um mundo mais solidário e mais humano, compreendendo o homem como 

finalidade primeira das estruturas econômicas, sociais, políticas e jurídicas, condição 

essencial para a edificação de uma sociedade justa, consciente e igualitária, 

sustentada na conjunção de esforços comuns e no diálogo entre todos 

● Qualidade Educacional: Perseguindo objetivos amplamente 

discutidos e previamente estabelecidos, desenvolvendo todos os esforços 

necessários para que os ensinamentos construídos na instituição sejam 

reconhecidos pelo seu dinamismo, criatividade e qualidade, ultrapassando os 

padrões de avaliação, colocando-se sempre entre os melhores do país;  

● Respeito à Dignidade: sempre respeitando em todas as suas 

dimensões, de indivíduo, de cidadão e de membro ou usuário da Instituição. 

Reconhece-se que o objetivo da vida de cada ser humano é tornar-se sujeito de sua 

própria existência, repudiando toda forma de relação que torne o outro um objeto. 
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Aos seus profissionais, é garantida a autonomia em suas decisões, criando as 

condições para que todos possam viver em um processo de contínuo de 

aperfeiçoamento e auto realização;  

● Ética: compromisso alicerçado no mútuo respeito social e profissional, 

na compreensão da alteridade e da diversidade de culturas, de tal forma que os 

seus professores, alunos e funcionários sejam agentes proativos na transformação 

da sociedade. 

Desta forma, para atingir esses princípios, serão valorizadas:  

● a transparência nas ações e decisões mediante normas claras e 

construídas democraticamente pelos diversos membros da comunidade acadêmica;  

● a inovação científica e tecnológica, onde a instituição está sempre por 

meio de seus corpos docentes e discentes pesquisando novos sistemas, métodos e 

ferramentas que tornem o seu processo ensino-aprendizado mais significativo e 

eficiente;  

● a responsabilidade socioambiental como um dos objetivos mais 

importantes e presentes nas atividades, concebendo-se a educação com um dos 

agentes de transformação dos indivíduos e dos grupos;  

● a criação de consciência ambiental, de tal forma que todos se sintam 

responsáveis pela preservação e recuperação do planeta, na busca de uma 

economia sustentável e não predatória;  

● a liderança, o empreendedorismo e o espírito de grupo como 

indispensáveis para a plena realização profissional de seus egressos; 

O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) prevê que as atividades 

educacionais no ensino de graduação deverão proporcionar o oferecimento de 

cursos, com seus meios e recursos, para que o educando possa desenvolver-se 

como sujeito do processo educacional, construindo seu projeto de vida. 

 A concepção didático-pedagógica do curso de graduação, descrita no 

PDI, preocupa-se em promover, de maneira integrada, o ensino superior para a 

capacitação profissional dos seus alunos, a investigação de iniciação científica e 

intelectual, bem como a educação geral dos membros do seu corpo social, como 

meios de alcançar o desenvolvimento pessoal e da comunidade onde os cursos 

estão inseridos. 
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 Estas definições são atendidas pelo curso de Medicina, que apresenta 

um currículo destacando a abordagem das condições de saúde mais prevalentes e o 

desenvolvimento de competências técnicas adequadas para qualquer nível de 

atenção, mas com ênfase na atenção primária e nos serviços de urgência e 

emergência no âmbito do SUS.  

Desta forma a instituição tem por finalidade: 

● implantar projetos de parceria que promovam a prática profissional dos 

estudantes junto aos órgãos e empresas da região relacionadas aos cursos 

oferecidos;  

● implantar programas de apoio psicopedagógico aos alunos, 

promovendo o desenvolvimento de seus projetos de vida;  

● implantar programas de monitoria, a serem realizados em sala de aula 

e biblioteca;  

● avaliar sistematicamente, pelo Programa de Avaliação Institucional, 

desenvolvidos em parceria com a CPA, os cursos, diretorias, coordenações e 

setores, visando o aumento da qualidade dos serviços e correção de falhas 

eventualmente detectadas;  

● implantar o acervo virtual na biblioteca;  

● agregar a Representação Discente nos órgãos colegiados da IES;  

● desenvolver programas de incentivo à qualificação do corpo docente;  

● criar na biblioteca um Centro de Aprendizagem para leitura e produção 

de textos, desenvolvimento de métodos de trabalho científico e de técnicas de auto 

aprendizado;  

● sistematizar planos e programas para estudo das bases técnico-

científicas de cada curso;  

● articular com os corpos docente e discente o desenvolvimento das 

habilidades e competências específicas de cada curso;  

● reavaliar periodicamente os projetos pedagógicos dos cursos 

Assim, a fim de assegurar a plena articulação entre o PPC e o PDI, a 

elaboração desse Projeto Pedagógico contou com a participação de professores que 

formam o Núcleo Docente Estruturante, além da coordenação do curso, onde pode 

ser discutido a organização do mesmo, frente aos conteúdo das ementas com sua 

adaptação ao programa, além da atualização da bibliografia.  
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A equipe, levando em conta (além das propostas de diretrizes curriculares 

que norteiam o curso e dos documentos elaborados pelo CFM e CRM), discutiu 

sobre o perfil do profissional adequado para a região em que o curso está inserido e 

os valores institucionais, bem como trabalhou na busca pela melhoria do referencial 

teórico-metodológico e dos princípios, diretrizes, abordagens, estratégias e ações 

previstas no PDI. 

O Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI – define a missão 

institucional e as estratégias para atingir suas metas e objetivos. Abrangendo um 

período de cinco anos, contempla o cronograma e a metodologia de implementação 

dos objetivos, metas e ações da FAHESP, observando a 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 FAHESP está intimamente articulado com a prática e com os 

resultados da avaliação institucional, realizada externamente e internamente, como 

procedimento auto-avaliativo, 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. 

 

3.2.1. Política de Ensino 

 

Busca-se a valorização da aprendizagem contextualizada por meio das 

metodologias ativas e da diversidade de cenários de aprendizagem, articulação 

teoria e prática, flexibilização curricular e qualificação do corpo docente em termos 

de titulação acadêmica e, principalmente, de competências didático-pedagógicas. 

 

Graduação 
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Em relação à Graduação, a instituição conseguiu implantar um currículo 

flexível e embasado na prática sistemática de metodologias ativas, com inserção 

oportuna nos diversos cenários de aprendizagem essenciais para a formação 

médica. Também tem investido com prioridade na formação e desenvolvimento do 

corpo docente por meio de seu Programa de Capacitação, capitaneado pelo NAPED 

e pela coordenação de curso, além de possuir acordo com autarquias federais, 

institutos de pesquisas de universidades visando cooperação científica, que 

proporciona a realização conjunta de pesquisas e formação de docentes em nível de 

pós-graduação strictu sensu. 

 

Pós-graduação 

 

A FAHESP reconhecendo o importante papel social que a educação 

continuada realiza na promoção do desenvolvimento e bem-estar da sociedade e 

sendo este um componente importante na missão institucional, é propor uma política 

de ensino para a pós-graduação que resulte em na construção de conhecimentos 

adequados e de acordo com as normas estipuladas pela legislação vigente e órgãos 

federais responsáveis. 

Esta política de ensino na pós-graduação está consubstanciada em ações 

que possibilitem alcançar metas de qualidade na produção científica, na capacitação 

de corpo docente e na qualificação dos cursos, em áreas definidas como 

estratégicas para o desenvolvimento regional e nacional, prioritários, na área dos 

cursos que oferta. 

O estabelecimento da política de pós-graduação parte de pressupostos 

básicos que norteiam suas ações e do diagnóstico da situação da pós-graduação na 

região. A partir desta análise, se define o planejamento de metas e ações, o 

cronograma e orçamento que forneçam as condições para implantação dos 

programas de Pós-Graduação.  

Os princípios básicos desta política são: 

 Contribuir e participar do desenvolvimento regional e nacional na 

formação de pessoas qualificadas para atuarem nas diferentes áreas do 

conhecimento; 
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 Definir áreas prioritárias e desenvolver investigação científica nessas 

áreas, inclusive com o auxílio de parceiros, seja no campo da pesquisa, seja nos 

convênios de auxílio mútuo; 

 Consolidar a concepção de programa de pós-graduação integrado à 

graduação; 

 Formar grupos em investigação científica que contribuam para o 

fortalecimento da pesquisa científica na instituição. 

Coerente com os princípios e propostas que caracterizam a presente 

política, a Pós-Graduação adota mecanismos de avaliação institucional, incluindo a 

participação de especialistas internos ou externos, nacionais ou internacionais, 

conduzindo processos de acompanhamento dos mesmos e revertendo seus 

resultados para a continuada melhoria de sua qualidade. 

Na tabela a seguir, apresentam-se os cursos pretendidos pela Faculdade 

de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí, conforme a demanda à época 

da oferta, detalhando as áreas de especialização e o cronograma de implantação:  

 

Tabela 5: Cronograma de previsão para implantação de cursos de Especialização da FAHESP. 

Curso Ano 
implantação 

Medicina intensiva 2021 

Programa de Saúde da Família 2020 

Clínica Médica 2021 

Medicina de Urgência 2021 

Patologia Clínica 2021 

Microbiologia Clínica 2021 

Citologia Clínica 2021 

Gestores para o sistema único de saúde 2020 

Metodologias Ativas e Práticas Inovadoras 2020 

  

Fonte: Planejamento e Expansão Acadêmica – FAHESP 

 

Núcleo de Inovação 
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Comumente, a inovação é considerada a introdução de uma prática nova 

ou com uma perspectiva diferente da utilizada, em um ambiente ou organização. 

Para isso, a criação de condições para tal é fundamental. Neste sentido, o Núcleo de 

Inovação vem a fomentar tais práticas, no sentido de promover a inovação em 

diversas perspectivas. 

Esse núcleo é responsável por estabelecer as Políticas de Inovação da 

Instituição, identificando, incentivando e monitorando a execução de projetos 

inovadores com base na legislação e normas institucionais vigentes. Para isso, o 

Núcleo se divide em 3 eixos de atuação: inovação na saúde, inovação em educação, 

inovação tecnológica e empreendedorismo. A Inovação Acadêmica e as Redes de 

Cooperação e Internacionalização são transversais aos eixos.  

Cada eixo é coordenado por um professor, todos do curso de Medicina, 

tendo projeto próprio institucionalizado pela Coordenação de Pesquisa, Extensão e 

Pós-Graduação (CoPPExi).  

 

3.2.2. Política de Pesquisa 

 

A faculdade é o lócus responsável pela excelência na produção de 

conhecimento. Assim, é conclamada a definir novas abordagens resultantes da 

investigação científica, buscando atingir um elevado padrão de qualidade no ensino, 

na pesquisa e na extensão, com o propósito de atingir a formação de profissionais 

capacitados e que possuam as habilidades e competências exigidas no mundo 

atual. 

Diante disso, os cursos de graduação da Faculdade de Ciências 

Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí, contam com o Programa de Iniciação 

Científica, o qual tem seleção anual e é dividido em duas categorias: remunerada e 

voluntária, a fim de fomentar o desenvolvimento das pesquisas científicas na 

instituição, promover o engajamento dos discentes e docentes, despertar a vocação 

e o desenvolvimento do pensamento científico, integrar jovens na realidade da 

pesquisa de forma a acelerar a expansão, inovação, criatividade e renovação do 

quadro de pesquisadores, estimular a produção científica e contribuir com a 

formação de profissionais críticos, éticos e reflexivos. 
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As pesquisas são desenvolvidas em diferentes linhas sob orientação dos 

docentes da IES, os quais são amplamente qualificados e estão em consonância 

com as Diretrizes Curriculares do Curso de Medicina, incluindo o eixo transversal 

que permite o desenvolvimento de estudos relacionados à educação inclusiva como 

o promovido pela docente responsável pela disciplina eletiva de Libras Médicas e a 

1ª Liga de LIBRAS médicas do Brasil. 

Além disso, a instituição é responsável por fomentar eventos científicos 

de âmbito nacionais e internacionais que visam promover a interdisciplinaridade e a 

produção científica dos docentes e discentes, os quais tem a oportunidade de 

apresentarem resultados oriundos das práticas realizadas na IES, no contato com a 

comunidade e de temas que refletem a realidade local, permitindo o 

desenvolvimento de estratégias de melhorias para a região, pautada nas questões 

relacionadas à valorização da vida e direitos humanos. 

 Outra ferramenta que tem contribuído para a pesquisa na instituição é 

o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) o qual é apresentado no formato de artigo 

científico e tem estimulado a realização de pesquisas inovadoras, cujos resultados 

são disponibilizados em diferentes tipos de periódicos. 

 Os discentes têm desenvolvido de forma cada vez mais coerente a 

leitura e escrita de artigos científicos em outras línguas, o que está de acordo com o 

proposto pelo núcleo de internacionalização da IES. É importante ressaltar que a 

instituição conta com sua própria revista científica (INOVALE) que constitui um 

instrumento de disseminação de conhecimento para a comunidade. 

 Há também o desenvolvimento do projeto integrador que ocorre desde 

os primeiros semestres do curso e é indissociável das atividades de extensão e 

inovação. O projeto visa vincular os objetivos de desenvolvimento sustentável da 

Organização Mundial da Saúde e desenvolver as relações internacionais, 

promovendo melhorias e transformação da comunidade. Além disso, a instituição 

também possui as ligas acadêmicas e grupos de estudos e pesquisa (GEP´S) 

formadas pelos discentes sob orientação de um professor da IES e que visa 

desenvolver ações relacionadas com as atividades de ensino, pesquisa e extensão.  

 A institucionalização destas atividades na IES, está pautada no 

compromisso de contribuir para o desenvolvimento do conhecimento científico e do 
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pensamento reflexivo, além da ciência e da tecnologia, para a criação e difusão da 

cultura e, portanto, para o entendimento do homem e do meio em que vive. 

 A Iniciação Científica atualmente realizada pela instituição é uma 

atividade de investigação realizada por discentes dos cursos de graduação, 

orientada por docente qualificado, e que visa ao aprendizado de técnicas e métodos 

investigativos científicos, por meio da Política de Iniciação Científica da FAHESP 

que consistirá em um instrumento de financiamento da investigação científica, 

complementar às outras formas de fomento, tanto internas quanto externas. É um 

instrumento que permite introduzir os estudantes de graduação à pesquisa científica, 

configurando-se como poderoso fator de apoio às atividades de ensino.  

 

3.2.3. Política de Extensão 

 

A Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí entende 

que extensão corresponde aos processos educativos, culturais e científicos que 

articulam o ensino com a pesquisa. Assim, caracteriza-se como uma via de mão 

dupla pautada no desenvolvimento sustentável da comunidade local e regional, 

assegurando que o meio acadêmico encontre na sociedade a oportunidade de 

elaboração das práxis e do conhecimento científico. Além disso, constituem 

atividades de enriquecimento, promovendo a ampliação do universo cultural dos 

discentes e diversificando os espaços educacionais. 

Diante disso, a política de extensão reflete a missão da instituição e para 

isso está em consonância com seguintes crenças institucionais: Responsabilidade 

social que compreende os preceitos da inclusão social, promoção da igualdade de 

direitos e oportunidades, com vistas à ascensão dos indivíduos na sociedade 

globalizada e o respeito, a promoção e a defesa dos direitos humanos, da qualidade 

de vida e do meio ambiente que é dever da instituição e de seus educandos.  

Dessa forma, destacam-se os projetos inovadores apoiados pela gestão e 

desenvolvidos pela comunidade acadêmica, incluindo as ligas que visam levar 

conhecimento e promoção e educação em saúde à população de um munícipio cujo 

acesso é realizado apenas através de barcos, à comunidade surda, trazendo-a para 

dentro da instituição e proporcionando aos discentes a oportunidade de 

estabelecerem vínculos e praticarem a língua brasileira de sinais (LIBRAS), às 
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crianças da localidade, aos idosos que residem no abrigo São José e outros. Além 

de oferecerem atendimento médico, odontológico e a realização de exames como o 

efetuado na disciplina eletiva de eletrocardiografia sob responsabilidade do 

professor titular. Assim, essas ações refletem a interdisciplinaridade e a 

preocupação com a formação de profissionais humanizados sempre pautados nos 

princípios éticos e associados à valorização da vida e direitos humanos.  

Além disso, é importante ressaltar o projeto integrador que ocorre de 

forma indissociável com as atividades de pesquisas e inovação, vinculando os 

objetivos de desenvolvimento sustentável da Organização Mundial da Saúde e a 

internacionalização, a fim de estabelecer mudanças que contribuam com o 

desenvolvimento da região.  As ações desenvolvidas na acolhida dos alunos 

ingressantes “calouros” cujo objetivo principal é ajudar o banco de sangue, através 

da captação de doadores e as crianças da comunidade local com a arrecadação de 

materiais escolares. A iniciativa do evento científico gratuito proporcionando 

conhecimento à comunidade e promovendo a arrecadação de kits de higiene 

pessoal a serem doados. Os torneios esportivos realizados na IES, cujos próprios 

discentes arrecadam alimentos para serem doados. As capacitações docentes com 

vagas disponíveis para professores da comunidade, a fim de firmar o compromisso 

com a sociedade, mantendo a preocupação de desenvolver programas que 

busquem a superação dos problemas sociais, locais e regionais promovendo bem-

estar, saúde e qualidade de vida para os moradores.  

 As atividades de extensão têm como base o interesse local e regional e 

a construção de parcerias, mediante a elaboração de instrumentos de contratos e 

convênios, tendo como prioridade o desenvolvimento de atividades acadêmicas de 

aprofundamento de temas que envolvam, a um só tempo, interesse local e interesse 

acadêmico de docentes e discentes, marcados pela interdisciplinaridade. 

 Esta política se concebe como um mecanismo acadêmico de formação 

que articula a produção científica e sua transmissão com a aplicação e transferência 

dos resultados. Isto se faz num processo educativo, acadêmico, científico, cultural e 

comunitário que relaciona a iniciação científica e o ensino de forma indissociável. 

Enfim, é a extensão que viabiliza e operacionaliza a relação transformadora entre 

IES e a Sociedade - Sociedade e IES. 
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Consequentemente, as atividades de extensão devem significar uma 

troca sistemática e permanente de saberes, por meio de uma comunicação 

produtiva com a sociedade, proporcionando o desenvolvimento acadêmico e 

cultural. 

Ao promover a ação social e a prestação de serviços articulados com as 

diferentes demandas, os projetos de extensão da Instituição explicitam as maneiras 

como se garante a indissociabilidade entre pesquisa, ensino e extensão, inclusive 

nos projetos pedagógicos dos cursos ofertados. Desta forma, a política de extensão 

da IES, além de instrumentalizadora do processo dialético entre teoria-prática, é um 

procedimento interdisciplinar que favorece enormemente a visão integradora do 

social, permitindo: 

 Articulação ensino e sociedade, por meio de ações de extensão 

desenvolvidas pela comunidade acadêmica; 

 Construção da cidadania profissional do discente, por meio do 

conhecimento e da interação com situações desafiadoras da realidade social; 

 Aproximação entre os currículos de formação profissional e a realidade 

social; 

 Estímulo à problematização como atitude de interação com a realidade; 

 Estímulo à experimentação de novas metodologias de trabalho 

comunitário ou de ação social, envolvendo o discente com diferentes possibilidades 

de atuação no sentido de reduzir o ócio social e promover a disseminação do 

conhecimento; 

 Desenvolvimento de uma atitude tanto questionadora quanto proativa 

diante dos desafios impostos pela realidade social;  

 Identificação de produtos e processos adequados aos interesses e 

demandas da comunidade;  

 Identificação de tendências e vocações regionais; 

 Promoção à extensão mediante cursos e projetos especiais, abertos à 

participação da população, prestando colaboração constante à comunidade, visando 

à difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da iniciação 

científica e tecnológica gerada na IES. 

 As ações de extensão, concernentes à filosofia da FAHESP são 

desenvolvidas sob as seguintes formas: 
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I – Programas - Conjunto articulado de projetos e outras atividades de 

extensão (cursos, eventos, prestação de serviços), de caráter orgânico-institucional, 

com clareza de diretrizes e orientadas a um objetivo comum em uma grande ação 

de médio a longo prazo; 

II – Projetos - conjunto de ações contínuas de caráter comunitário, 

educativo, cultural, científico e tecnológico, vinculado ou não a um programa; 

III – Cursos ou toda atividade acadêmica, técnica ou cultural que não está 

inclusa como parte integrante e obrigatório do ensino de graduação e da pós-

graduação; 

IV – Eventos, caracterizados como: 

 Seminário e eventos - Eventos científicos ou não de âmbito menor do 

que o congresso, tanto em termos de duração (horas a 1 ou 2 dias), quanto ao 

número de participantes, cobrindo campos de conhecimento mais especializados. 

Incluem-se nessa classificação: encontro, simpósio, jornada, colóquio, fórum, 

reunião; 

 Debates - Encontros sequenciais que visam à discussão de um tema 

específico. Inclui: Ciclo, Circuito, Semana; 

 Outros – Outros eventos não classificados nos itens anteriores. 

 

3.3. Dados do Curso 

 

Bacharelado em Medicina 

Presencial 

Carga Horária Total: 7.210 horas 

Integralização (Mínima: 12 semestres e Máxima: 24 semestres) 

Endereço de Oferta: Av. Evandro Lins e Silva, nº 4435, bairro Sabiazal - CEP 

64.212-790, Parnaíba-PI - CNPJ – 13.783.222/0001-70 | 86 3322-7314 | 

www.iesvap.edu.br 

Vagas anuais: 80 

Atos autorizativos vigentes: Portaria Nº 1.011, de 11 de dezembro de 2015 

(autorização). Conceito de Curso (CC) = 4 e Conceito Institucional = 4. 

Formas de Ingresso: processo seletivo, atualmente utilizando a nota do ENEM 

(ingressantes), PROUNI, FIES e transferência externa de outras IES brasileiras e 
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reconhecidas pelo MEC (processo seletivo e transferência ex officio, na forma da 

lei). 

 

3.3.1. Número de vagas 

 

O curso de Medicina da FAHESP possui atualmente 80 (Oitenta) 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 FAHESP: Secretaria de Saúde do Estado do Piauí (para uso de 

todas as unidades do estado, em todos os níveis de atenção e complexidade 

disponíveis), Prefeitura Municipal de Parnaíba e rede hospitalar particular de 

Parnaíba. 

A Atenção Primária e Secundária de Parnaíba e do estado do Piauí 

também possuem dimensionamento suficiente para abrigar o curso. Conforme 

convênio assinado com a Prefeitura Municipal de Parnaíba, o curso de Medicina 

utilizará a estrutura de Atenção Primária do município, além de 23 consultórios 

instalados no Ambulatório próprio da Faculdade de Medicina da FAHESP e mais 40 

consultórios disponíveis nos Ambulatórios de Especialidades conveniados com a 

Secretaria Municipal e SAMU também serão cenários de ensino-aprendizagem 

utilizados pelo curso. 

A faculdade possui estudo completo no qual o número de vagas é 

justificado. 

 

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 preparar para a participação no desenvolvimento social, além de 
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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: 

● 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 a teoria e prática; 

● formar profissional para atuação responsável socialmente e 

conhecedor das necessidades do país, mas em especial de Parnaíba e regio; 

● formar profissionais proativos em sua atuação frente a demandas 

emergentes da sociedade, em especial aquelas da região; 

● auxiliar a FAHESP 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; 

● 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; 
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● 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 FAHESP 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 FAHESP: atenção à saúde, gestão em saúde e 

educação em saúde. 

 

Quadro 33: Eixos e módulos em que as competências específicas e as habilidades previstas nas 
DCN 2014 são atendidas no curso de Medicina 

ÁREAS 

(competência
s específicas 
e habilidades) 

Eixo  

Integração 
Ensino-
Serviço-
Comunidad

Eixo  

Habilidade
s e 
Atitudes 

Eixo 
Sistemas 
Orgânicos 
Integrado
s 

Métodos 
de 
Estudo e 
Pesquis
a 

Clínica 
Integradas 
e Estágios 
Curriculares 
Obrigatório



 

 
 

7
3 

FAHESP - Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí. | IESVAP - Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba SA. 

Av. Evandro Lins e Silva, nº 4435 bairro Sabiazal - CEP 64.212-790, Parnaíba-PI 

CNPJ – 13.783.222/0001-70 | 86 3322-7314 | www.iesvap.edu.br 

e Médicas s 

Atenção à 
Saúde 

     

Gestão em 
Saúde 

     

Educação em 
Saúde 

     

Fonte:  

 

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 

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 
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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; 

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. 
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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, 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 
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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. 

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. 
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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. 

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 
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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; 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. 
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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 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. 
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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 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 FAHESP se fundamenta e 

se organiza para contemplar os aspectos de inovação e flexibilidade, entendidos 
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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 

FAHESP está estruturado no sentido vertical e horizontal, por meio de módulos que 

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 do Piauí; 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. Dentre as eletivas disponibilizadas há a opção do 

acadêmico cursar: Gestão e Saúde, Libras, Espiritualidade, Comunicação humana e 

fisiológica, Eletrocardiografia, Manifestações Orais de Doenças Sistêmicas  e 

Fisiologia do Exercício.  O aluno deverá escolher dentre as disponíveis aquela(s) 

que atende, neste contexto, seus anseios formativos. 
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Tudo 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 

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 se apresentam 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 auto-regulação 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.  
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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-

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 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) e o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica 

(ligado à CoPPEx) permitem que os estudantes, embasados nas competências 

desenvolvidas nos módulos curriculares de Métodos de Estudo e 

Pesquisa,desenvolvam projetos alicerçados nos princípios de Metodologia Científica, 
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Epidemiologia, Saúde Baseada em Evidências e Bioestatística. O TCC prevê a 

elaboração de trabalho a ser defendido em Banca e publicado, minimamente, sob a 

forma de artigo científico. Quanto à Extensão, por meio de iniciativa emanada da 

CoPPExi (colocar por extenso), 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 DCN 2014, relacionados com todo o 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 FAHESP 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 

 

EIXO ESTRUTURANTE I: INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO-COMUNIDADE (IESC) 

1188 horas 

 

Este componente permeia sete dos 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 
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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. 

 

EIXO ESTRUTURANTE II: HABILIDADES E ATITUDES MÉDICAS 

620 horas 

 

O curso de Medicina, atento aos serviços oferecidos pelo SUS e à 

necessidade de garantir as competências requeridas para a área de Atenção à 

Saúde (DCN 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 
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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 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. 
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EIXO ESTRUTURANTE III: SISTEMAS ORGÂNICOS INTEGRADOS 

1350 horas 

 

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 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. 
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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. 

 

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 



 

 
 

8
9 

FAHESP - Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí. | IESVAP - Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba SA. 

Av. Evandro Lins e Silva, nº 4435 bairro Sabiazal - CEP 64.212-790, Parnaíba-PI 

CNPJ – 13.783.222/0001-70 | 86 3322-7314 | www.iesvap.edu.br 

professores especialistas, nos períodos que antecedem os estágios curriculares 

obrigatórios. 

As atividades educacionais pré-Internato foram distribuídas em dois 

modelos de Semana-Padrão (Figuras 8 e 9), 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. 

 

Figura 8: Semana-padrão do 1º ao 5º período 

 Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

Manhã APG 

Tempo 

pró-estudo 

ou Eletivas 

TICs APG HAB 

Tarde 

Tempo 

pró-

estudo 

Laboratório 

Integrado 
IESC 

(TÉC.CIR.)* 

Tempo pró-

estudo 

MEP** 

 

 

* 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 

HAB: Habilidades e Atitudes Médicas 

MEP: Métodos de Estudo e Pesquisa (** 1º e 2º períodos) 
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Figura 9: Semana-padrão do 6º ao 8º período 

 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 DCN 2014 e estão descritas na Matriz 

Curricular (pág. 69).  

 

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 
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como conteúdos disciplinares em especial nos eixos  de integração ensino serviço 

comunidade, sistemas orgânicos Integrados  e clínicas integradasxxxxxxxxxx, 

xxxxxxxx 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 de Comunicação humana, gestao em saude, nos eixos de 

integração ensino serviço comunidade do curso de medicina   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 contempla os 

referidos conteúdos, os quais encontram-se distribuídos nos módulos componentes 

da matriz curricular, ao longo do curso, conforme o seguinte: 

 

Tabela 6: distribuição dos módulos componentes da matriz curricular 

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 
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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, Cirurgia 

Ambulatorial, 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, Cirurgia 

Ambulatorial, 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. compreensão e domínio das novas tecnologias da 

comunicação para acesso a bases remotas de dados e 

domínio de, pelo menos, uma língua estrangeira 

Métodos de Estudo e 

Pesquisa, Inglês 

Instrumental I-III 

 
 

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 
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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. 

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: Inglês Médico Multinível I-III, 

Eletrocardiografia, LIBRAS, Manifestações das doenças orais sistêmicas, 

Comunicação humana, Fisiologia do exercício, Gestão em Saúde, dentre outras de 

relevância profissional. 

A educação interprofissional/interprofissionalidade também é levada em 

consideração na formação do egresso médico da FAHESP Parnaíba 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 FAHESP entende que a educação interprofissional envolve o 

desenvolvimento de competências como comunicação interprofissional, cuidado 
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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 FAHESP 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. 

O curso de Medicina da FAHESP contempla uma matriz de módulos 

curriculares, cujas ementas se sustentam numa bibliografia básica, enriquecida com 

a bibliografia complementar, constituindo-se em referenciais clássicos e atualizados, 

necessário à efetivação do processo ensino-aprendizagem exigido para a formação 

profissional pretendida para o egresso. 

Finalizando, como forma de preparar os egressos para o mundo 

globalizado, de rápidos avanços tecnológicos e da inserção da inteligência artificial 

no âmbito da saúde, a FAHESP desenvolve em seus estudantes o pensamento 

voltado para a inovação e desenvolvimento de soluções tecnológicas em busca do 

bem-estar humano, da qualidade de vida e da resolução de problemas sociais 

complexos, tais como os desafios ambientais, concentração urbana, desastres, 

terrorismo, desemprego, declínio da taxa de natalidade e do envelhecimento da 

população. 

 

3.8. Matriz Curricular 
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A matriz curricular de base (B) empregada no curso de Medicina da 

FAHESP, as cargas horárias (horas) empregadas em cada componente curricular, 

bem como a distribuição destes nos períodos é apresentada a seguir. 
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Teóricas TICs Práticas APG
Sub 

total

Sistemas Orgânicos Integrados I 33,3 16,7 100,0 100,0 250,0 250 15

Integração Ensino-Serviço-Comunidade I 16,7 33,3 50,0 50 3

Habilidades e Atitudes Médicas I 16,7 16,7 33,3 33 2

Métodos de Estudo e Pesquisa I 16,7 33,3 50,0 50 3

Subtotal 83,3 16,7 183,3 100,0 383,3 33,3 416,7 24

Sistemas Orgânicos Integrados II 33,3 16,7 100,0 100,0 250,0 250,0 15

Integração Ensino-Serviço-Comunidade II 16,7 33,3 50,0 50,0 3

Habilidades e Atitudes Médicas II 16,7 16,7 33,3 33,3 2

Métodos de Estudo e Pesquisa II 16,7 33,3 50,0 50,0 3

Subtotal 83,3 16,7 183,3 100,0 383,3 33,3 416,7 23

Sistemas Orgânicos Integrados III 50,0 33,3 100,0 100,0 283,3 283,3 17

Integração Ensino-Serviço-Comunidade III 16,7 33,3 50,0 50,0 3

Habilidades e Atitudes Médicas III 33,3 66,7 100,0 100,0 6

Subtotal 100,0 33,3 200,0 100,0 433,3 33,3 466,7 26

Sistemas Orgânicos Integrados IV 50,0 33,3 100,0 100,0 283,3 283,3 17

Integração Ensino-Serviço-Comunidade IV 16,7 33,3 50,0 50,0 3

Habilidades e Atitudes Médicas IV 33,3 100,0 133,3 133,3 8

Subtotal 100,0 33,3 233,3 100,0 466,7 33,3 500,0 27

Sistemas Orgânicos Integrados V 50,0 33,3 100,0 100,0 283,3 283,3 17

Integração Ensino-Serviço-Comunidade V 16,7 50,0 66,7 66,7 4

Habilidades e Atitudes Médicas V 16,7 50,0 66,7 66,7 4

Clínica Cirúrgica I 16,7 33,3 50,0 50,0 3

Subtotal 100,0 33,3 233,3 100,0 466,7 8,3 475,0 26

Integração Ensino-Serviço-Comunidade VI 16,7 66,7 83,3 83,3 5

Habilidades e Atitudes Médicas VI 16,7 33,3 50,0 50,0 3

Clínica Cirúrgica II 33,3 50,0 83,3 83,3 5

Clínica Integrada I 50,0 33,3 200,0 100,0 383,3 383,3 21

Subtotal 116,7 33,3 350,0 100,0 600,0 16,7 616,7 37

Integração Ensino-Serviço-Comunidade VII 16,7 66,7 83,3 83,3 5

Habilidades e Atitudes Médicas VII 16,7 33,3 50,0 50,0 3

Clínica Cirúrgica III 33,3 33,3 66,7 4

Clínica Integrada II 50,0 33,3 200,0 100,0 383,3 383,3 21

Subtotal 116,7 33,3 333,3 100,0 583,3 16,7 600,0 34

Integração Ensino-Serviço-Comunidade VIII 33,3 33,3 66,0 4

Habilidades e Atitudes Médicas VIII 16,7 33,3 50,0 50,0 3

Clínica Cirúrgica IV 33,3 66,7 100,0 100,0 6

Clínica Integrada III 50,0 33,3 200,0 100,0 383,3 383,3 21

Subtotal 133,3 33,3 333,3 100,0 599,3 599,3 34

     833      233  2.050      800  3.917      133        42      4.091 

     1.000          280      2.460          960      4.700          160             50      4.909 

1°- 8°Atividades Complementares (hora-relógio) 210

Teórica TICs Práticas APG

Componentes Curriculares Obrigatórios          833          233      2.050          800 

Disciplinas Eletivas 

TCC 

Atividades Complementares 

Internato 

Total

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%)

                               210                                 252 

                           3.100                            3.720 

                           7.402                            8.882 

                           3.917 

                               133 

                                  42 

INTERNATO 

                                   50 

                                160 

                           4.700 

Composição da Carga Horária Hora-relógioHora-aula

CARGA HORÁRIA TOTAL DA MATRIZ EM HORA-RELÓGIO

Total Total

TOTAL (Componentes Curriculares Obrigatórios+ Eletivas) hora-

aula

Estágio Curricular em Saúde Mental  

Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar em Clínica Médica I

Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar em Pediatria I

Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar em Clínica Cirúrgica I

TOTAL (Componentes Curriculares Obrigatórios+ Eletivas) hora-

relogio

Obs.: para ingressar no Internato, o aluno deve ser aprovado em todos os módulos anteriores

CARGA HORÁRIA (HORA-RELÓGIO)

9
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2°

3°

4°

5°

6°

7°

8°

Per

Eixos 

Estruturant

es

Componentes Curriculares                                                     

(Módulos)
Atividades Educacionais (hora relógio)

Eleti vas TCC Total

CARGA HORÁRIA (Componentes Curriculares + Eletivas)

Créditos

231

Subtotal

Estágio Curricular em Saúde Coletiva

Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar em Ginecologia e Obstetrícia I

Estágio Curricular em Atenção Primária  em Saúde II

Estágio Curricular em Urgências  e Emergências  I

Estágio Curricular em Atenção Primária  em Saúde I

Estágio Curricular em Urgências e Emergências II

Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar em Ginecologia e Obstetrícia II

Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar em Pediatria II

Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar em Clínica Médica II

Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar em Clínica Cirúrgica II

                          3.100 

12

48

210

260

260

162

96

258

258

258

258

258

258

258

258
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3.9. Ementário e Bibliografia 

 

Ementas e Bibliografias para o 1º semestre 

 

Sistemas Orgânicos Integrados I (SOI 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, 

hemolinfopoiético, respiratório e digestório, aplicados aos problemas prevalentes do 

desenvolvimento humano. 

 

 BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

GUYTON, Arthur C.; HALL, John E. Tratado de Fisiologia Médica. 13. ed. São 
Paulo: Elsevier, 2017. 1176 p. – 08 exemplares para o 1º período 
 
JUNQUEIRA, L. C. e CARNEIRO, J. Histologia básica: texto e atlas. 12 ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2017. 
 
LEHNINGER, Albert L.; NELSON, David L.; COX, Michael M.. Princípios de 
Bioquímica de Lehninger. 6.ed.. Porto Alegre: Artmed, 2014. 1297 p. – 08 
exemplares para o 1º período  
 
MOORE, K. L.; DALLEY, A. F. Moore Anatomia orientada para a clínica. 7 ed. Rio 
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014. – 10 exemplares para o 1º período 
 

 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 
AIRES, Margarida de Melo. Fisiologia. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2012. e-book. 
 
GRIFFITHS, Anthony J. F. et al. Introdução à genética. 11. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2016. e-book. 
 
HANKIN, Mark H.; MORSE, Denis E.; BENNETT-CLARKE, Carol A. Anatomia 
clínica: uma abordagem por estudos de casos. Porto Alegre: AMGH, 2015. e-book. 
 
HEIDEGGER, Wolf. Atlas de anatomia humana. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2006. e-book. 
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SADLER, T. W. Embriologia médica. 13 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2016. e-book . 
 

Métodos de Estudo e Pesquisa I  

 

 EMENTA 

 

Introdução à Medicina/Saúde Baseada em Evidências. Leitura e análise crítica de 

literatura científica. Estudo de normas e técnicas para avaliação e elaboração de um 

projeto de pesquisa. Análise crítica da pesquisa em medicina por meio da 

abordagem de métodos quantitativos e qualitativos. Desenvolvimento de 

comunicação científica. Metodologia científica. Bioestatística. Direitos humanos e 

código de ética em pesquisa com seres humanos. 

 

 BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

CERVO, A. L.; BERVIAN, P. A. Metodologia científica. 6. ed. São Paulo: Person 
Prentice Hall, 2007. 
 
FLETCHER RH, FLETCHER SW, FLETCHER GS (org.). Epidemiologia clínica 
elementos essenciais. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2014. 
 
PEREIRA, Maurício Gomes; GALVÃO, Taís Freire; SILVA, Marcus Tolentino. Saúde 
baseada em evidências. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016. e-book. 
 

 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 
ALMEIDA FILHO, Naomar de ; BARRETO, Maurício Lima. Epidemiologia e saúde: 
fundamentos, métodos, aplicações. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 
 
ALMEIDA FILHO, Naomar de; BARRETO, Mauricio L. Epidemiologia & 
saúde: fundamentos, métodos e aplicações. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2011. e-book.  
 
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: http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2012/Reso466.pdf. 
Acesso 25 jun. 2017. 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Resolução 
196/96. Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisa envolvendo Seres 
Humanos. 1996. Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/cns/1996/res0196_10_10_1996.html. 
 
GLANTZ, Stanton A. Princípios de bioestatística. 7 ed. AMGH, 2014. e-book. 

http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2012/Reso466.pdf
http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2012/Reso466.pdf
http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2012/Reso466.pdf
http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2012/Reso466.pdf
http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2012/Reso466.pdf
http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2012/Reso466.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/cns/1996/res0196_10_10_1996.html
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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 

clínico e estudo das técnicas do exame físico geral, com ênfase nos sistemas 

circulatório, hemolinfopoiético, respiratório e digestório. 

 

 BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 
BENSEÑOR, I M et al. Semiologia clínica. São Paulo:  Sarvier, 2002. 

 
PORTO, C. C.; PORTO, A.L. Exame clínico. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2017.  
 
PORTO, C. C; PORTO, A.L. Semiologia médica. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2017.  
 

 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

BICKLEY, Lynn S.; SZILAGYI, Peter G. Bates: propedêutica médica. 12. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2018. 
 
DUNCAN,Bruce B.; SCHMIDT, Maria Inês; GIUGLIANI, Elsa R. J.Medicina 
Ambulatorial: condutas de atenção primária baseadas em evidências. 4 ed. Porto 
Alegre: Artmed, 2013. e-book. 
 
QUILICI, Ana Paula; TIMERMAN, Sergio (ed.). Suporte básico de vida: primeiro 
atendimento na emergência para profissionais da saúde. São Paulo: Manole, 2011. 
e-book. 
 
SILVA, Rose Mary Ferreira Lisboa da. Tratado de semiologia médica. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2014. e-book. 
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WACHTER, Robert M. Compreendendo a segurança do paciente. 2. ed. Porto 
Alegre: AMGH, 2013. e-book. 
 

 

Integração Ensino-Serviço-Comunidade I (IESC I) 

 

 EMENTA 

 

Cuidado em saúde e sua relação com os modelos técnico-assistenciais existentes. 

Estudo da determinação social do processo saúde-doença. Estudo do Sistema 

Único de Saúde e da organização. Atenção à saúde no Brasil com foco na Atenção 

Primária. Estratégia Saúde da Família. Território em saúde. Trabalho em equipe na 

Atenção primária a saúde. Interdisciplinaridade curricular. Interprofissionalidade. 

 

 BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

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. 
 
CAMPOS, G. W. S., et. al. Tratado de saúde coletiva. 2. ed. rev. aum. São Paulo: 
Hucitec, 2015. 
 
GUSSO, G; LOPES, J M C. Tratado de medicina de família e comunidade - 
princípios, formação e prática. 2 ed. Artmed. 2012. 2 v.. 
 

 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 
FILHO ALMEIDA, Naomar de; BARRETO, Mauricio L. Epidemiologia e saúde - 
fundamentos, métodos e aplicações. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. e-
book. 

 
SOLHA, Raphaela Karla Toledo. Sistema Único de Saúde - componentes, 
diretrizes e políticas públicas. Érica, 2014.  e-book. 

 
PAIM, Jairnilson Silva et al. O que é o SUS. Fiocruz, 2015. Disponível em: 
http://www.livrosinterativoseditora.fiocruz.br/sus/4/. 
 
GALLEGUILLOS, Tatiana Gabriela Brassea. Epidemiologia: indicadores de saúde e 
análise de dados. São Paulo: Erica, 2014. e-book.  

http://www.brasilsus.com.br/index.php/legislacoes/gabinete-do-ministro/16247-portaria-n-2-436-de-21-de-setembro-de-2017
http://www.brasilsus.com.br/index.php/legislacoes/gabinete-do-ministro/16247-portaria-n-2-436-de-21-de-setembro-de-2017
http://www.livrosinterativoseditora.fiocruz.br/sus/4/
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SECCHI, Leonardo. Análise de políticas públicas: diagnóstico de problemas, 
recomendação de soluções. São Paulo: Cengage Learning, 2016. e-book.  

 

 

Ementas e Bibliografias para o 2º semestre 

 

Sistemas Orgânicos Integrados II (SOI 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 

 

GUYTON, Arthur C.; HALL, John E. Tratado de Fisiologia Médica. 13. ed. São 
Paulo: Elsevier, 2017. 1176 p. – 08 exemplares para o 1º período 
 
JUNQUEIRA, L. C. e CARNEIRO, J. Histologia básica: texto e atlas. 12 ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2017. 
 
LEHNINGER, Albert L.; NELSON, David L.; COX, Michael M.. Princípios de 
Bioquímica de Lehninger. 6.ed.. Porto Alegre: Artmed, 2014. 1297 p. – 08 
exemplares para o 1º período 
 
MOORE, K. L.; DALLEY, A. F. Moore Anatomia orientada para a clínica. 7 ed. Rio 
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014. – 10 exemplares para o 1º período 
 

 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

GRIFFITHS, Anthony J. F. et al. Introdução à genética. 11. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2016. e-book. 
 
SADLER, T. W. Embriologia médica. 13 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2016. e-book. 
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AIRES, Margarida de Melo. Fisiologia. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2012. e-book. 
 
HANKIN, Mark H.; MORSE, Denis E.; BENNETT-CLARKE, Carol A. Anatomia 
clínica: uma abordagem por estudos de casos. Porto Alegre: AMGH, 2015. e-book. 
 
HEIDEGGER, Wolf. Atlas de anatomia humana. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2006. e-book. 

 

Habilidades e Atitudes Médicas II (HAM 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 

 
BICKLEY, Lynn S.; SZILAGYI, Peter G. Bates: propedêutica médica. 12. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2018. ISBN 978-85-277-3308-3. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527733090> Acesso em: 28 
out. 2019. 
 
PORTO, C. C. Semiologia Médica. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2019. ISBN 978-85-277-3498-1. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527734998>. Acesso em: 28 
out. 2019. 
 
PORTO, C. C.; PORTO, A.L. Exame Clínico. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2017. ISBN 978-85-277-3103-4. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788527731034> Acesso em: 28 
out. 2019. 
 

 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

American Heart Association - Destaques das atualizações Específicas das Diretrizes 
de 2017 da American Heart Association para Suporte Básico de Vida em Pediatria e 
para Adultos e Qualidade da Ressucitação Cardiopulmonar. 2017. recurso online. 
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Disponível em: <https://eccguidelines.heart.org/wp-content/uploads/2017/12/2017-
Focused-Updates_Highlights_PTBR.pdf>. Acesso em: 28 out. 2019. 
CAMPBELL, W. W. Dejong. O Exame Neurologico. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2014. recurso online. ISBN 978-85-277-2577-4. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-277-2577-4>.  Acesso em: 
28 out. 2019. 
 
CIPRIANO, J. J.  Manual fotográfico de testes ortopédicos e neurológicos. 5 ed. 
Porto Alegre : Artmed, 2012. recurso online. ISBN 978-85-363-2794-5. Disponível 
em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536327945> Acesso em: 
28 out. 2019. 
 
DUNCAN. Medicina Ambulatorial: Condutas de Atenção Primária Baseadas em 
Evidências, 4th edição. Disponível em 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582711149/>.  Acesso em: 
28 out. 2019. 
 
MINISTÉRIO DA SAÚDE. Protocolos de suporte básico de vida. Disponível em: 
<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolo_suporte_basico_vida.pdf.  
Acesso em: 29 out. 2019. 
 

Métodos de Estudo e Pesquisa II (MEP 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 dos 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 

 

CALLEGARI-JACQUES SM. Bioestatística: princípios e aplicações. 2. Ed. Porto 
Alegre: Artmed, 2008. 
 
GREENHALGH, T. Como Ler Artigos Científicos. Fundamentos da Medicina 
Baseada em Evidências. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2015. 
 
MOORE D, NOTZ WI, FLIGNER MA. A Estatística Básica e sua Prática. 6. ed. Rio 
de Janeiro: LTC, 2014. 
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 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.pdfGLAZIOU, Paul.;  
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Resolução 196/96. 
Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisa envolvendo Seres   
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Resolução 196/96. 
Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisa envolvendo Seres Humanos. 
1996. 
 
DEL MAR, Chris; SALISBURY, Janet. Prática Clínica baseada em evidências: livro 
de exercícios. 2ª. ed. Porto Alegre: Artmed,  2010. 
 
JEKEL, James F.; KATZ, D. L.; ELMORE, Joann G. Epidemiologia, Bioestatística 
e Medicina Preventiva. 2ª. ed. Porto Alegre: Artmed, 2005. 
 

Integração Ensino-serviço-comunidade II (IESC II) 

 

 EMENTA 

 

Organização das Redes de Atenção à Saúde. Acolhimento na APS. Indicadores de 

saúde. Abordagem domiciliar. Ferramentas de abordagem familiar. Educação 

popular em saúde. Interdisciplinaridade. Cuidado em saúde e sua relação com os 

modelos técnico-assistenciais existentes. Determinantes do processo saúde-doença. 

Estudo do Sistema Único de Saúde e da organização. Estratégia Saúde da Família. 

Território em saúde. Trabalho em equipe na Atenção primária a saúde. 

Interdisciplinaridade curricular. Interprofissionalidade. 

 

 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

 
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. 
 
CAMPOS, G. W. S., et. al. Tratado de saúde coletiva. 2. ed. Rev. Aum. São Paulo: 
Hucitec, 2015. 
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GUSSO, G; LOPES, J M C. Tratado de Medicina de Família e Comunidade - 
Princípios, Formação e Prática. 2. ed. Artmed. 2012. 2 vol. 
 

 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 
GALVAO, L.A.C.; FINKELMAN, J.; HENAO, S. (Org). Determinantes Ambientais e 
Sociais da Saúde. 1.  ed. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz/Centro Brasileiro de 
Estudos de Saúde, 2011. 
 
FILHO, ALMEIDA, Naomar de, BARRETO, Mauricio L. Epidemiologia & Saúde - 
Fundamentos, Métodos e Aplicações. Guanabara Koogan, 10/2011. [Minha 
Biblioteca]. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-
277-2119-6/pageid/0 
 
DUNCAN, BB et al. Medicina Ambulatorial: condutas de atenção primário 
baseadas em evidências. 4.ed.Porto Alegre: Artmed, 2013. 
 
REVISTA BRASILEIRA DE MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE. Disponível 
em: http://www.rbmfc.org.br/rbmfc 
 
WONCA GLOBAL FAMILY DOCTOR . Practical Evidence About Real Life 
Situations. Disponível em: 
http://www.globalfamilydoctor.com/Resources/PEARLS.aspx. 
 

Ementas e Bibliografias para o 3º semestre 

 

Sistemas orgânicos integrados III (SOI III) 

 

 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 circulatório, hemolinfopoiético, respiratório e 

pele.  

 

 BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

ABBAS, Abul K., LICHTMAN, Andrew H. Imunologia Celular e Molecular. 8. ed. 
Elsevier, 2015. 
 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-277-2119-6/pageid/0
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-277-2119-6/pageid/0
http://www.rbmfc.org.br/rbmfc
http://www.globalfamilydoctor.com/Resources/PEARLS.aspx
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BROOKS, Geo. F. et al. Microbiologia médica de Jawetz, Melnick e Adelberg. 26. 
ed. Porto Alegre: AMGH, 2014. 1 recurso online. (Lange). ISBN 9788580553352. 
Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788580553352>. 
Acesso em: 19 set. 2017. 
 
ERICHSEN, E. S. et al. Medicina laboratorial para o clínico. Belo Horizonte: 
Coopmed, 2009. 
FERREIRA, Marcelo Urbano. Parasitologia contemporânea. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2012. 1 recurso online. ISBN 978-85-277-2194-3. Disponível 
em: <http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-277-2194-3>. Acesso 
em: 19 set. 2017. 
 
GOERING, Richard V. Mims Microbiologia Médica. 5. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2014. 
 
KATZUNG, Bertram G. Farmacologia básica e clínica. 12. ed. Porto Alegre: 
McGraw Hill, 2014. 
 
KUMAR, Vinay; ABBAS, Abeel K.; FAUSTO, Nelson. Robbins e Cotran - Patologia: 
bases patológicas das doenças. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016. 
 
LEVINSON, Warren. Microbiologia médica e imunologia. 13. ed. Porto Alegre: 
AMGH, 2016. 1 recurso online. ISBN 9788580555578. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788580555578>. Acesso em: 19 
set. 2017. 
 
MURPHY, Kenneth. Imunobiologia de Janeway. 8. ed. Porto Alegre: ArtMed, 2014. 
1 recurso online. ISBN 9788582710401. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788582710401>. Acesso em: 19 
set. 2017. 
 
PRANDO, A.; MOREIRA, F. Fundamentos de radiologia e diagnóstico por 
imagem. 2 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. 
 
REY, Luís. Bases da parasitologia médica. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2009. 1 recurso online. ISBN 978-85-277-2026-7. Disponível em: 
<http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-277-2026-7>. Acesso em: 19 
set. 2017. 
 
ZEIBIG, Elizabeth. Parasitologia Clínica: uma Abordagem Clínico-Laboratorial. 2. 
ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.  
 

 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

BRASILEIRO FILHO, Geraldo. Bogliolo: patologia geral. 5. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2013. 1 recurso online. ISBN 978-85-277-2338-1. Disponível 
em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-277-2338-1>. Acesso 
em: 19 set. 2017. 
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BRUNTON, Laurence L.; CHABNER, Bruce; KNOLLMANN, Björn C. As bases 
farmacológicas da terapêutica de Goodman & Gilman. 12. ed. Porto Alegre: 
AMGH, 2012. 1 recurso online. ISBN 9788580551174. Disponível em: 
<http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788580551174>. Acesso em: 19 
set. 2017. 
 
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. 
 
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>. 
Acesso em: 19 set. 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. 
 
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>. 
Acesso em: 19 set. 2017. 
 

Habilidades e Atitudes Médicas III (HAM III) 

 

 EMENTA 

 

Exame clínico, incluindo a anamnese e o exame físico geral e dos aparelhos 

circulatório, hemolinfopoietico, respiratório e pele em ambiente simulado e em 

pacientes reais (ambulatório e enfermaria), baseado nos princípios éticos e dos 

direitos humanos, direito das pessoas com deficiência e das relações étnico-raciais, 

que permitam o estabelecimento de uma boa relação médico-paciente. Habilidades 

gerais de comunicação. 
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 BIBLIOGRAIA BÁSICA 

 
BRASILEIRO FILHO, G. (Ed.) Bogliolo patologia. 9. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2016. 
 
BROOKS, Geo. F. et al. Microbiologia médica de Jawetz, Melnick e Adelberg. 26. 
ed. Porto Alegre: AMGH, 2014. 1 recurso online. (Lange). ISBN 9788580553352. 
Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788580553352>. 
Acesso em: 19 set. 2017.  
 
KATZUNG, Bertram G. Farmacologia básica e clínica. 13. ed. Porto Alegre: 
McGraw Hill, 2017. 
 
KOCH, H. A. et al. Radiologia e diagnóstico por imagem na formação do médico 
Geral. 2 ed. Rio de Janeiro: Revinter, 2012.  
 

 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

BRUNTON, L. L. (Ed.). Goodman & Gilman as bases farmacológicas da 
terapêutica. 12. ed. Porto Alegre: Artmed, 2012.  
 
FERREIRA, Antonio Walter; MORAES, Sandra do Lago. Diagnóstico laboratorial 
das principais doenças infecciosas e autoimunes. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2013.  
 
LEVINSON, Warren. Microbiologia médica e imunologia. 13. ed. Porto Alegre: 
AMGH, 2016. 1 recurso online. ISBN 9788580555578. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788580555578>. Acesso em: 19 
set. 2017.  
 
MURPHY, Kenneth. Imunobiologia de Janeway. 8. ed. Porto Alegre: ArtMed, 2014. 
1 recurso online. ISBN 9788582710401. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788582710401>. Acesso em: 19 
set. 2017.  
 
REY, Luís. Bases da parasitologia médica. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2009. 1 recurso online. ISBN 978-85-277-2026-7. Disponível em: 
<http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-277-2026-7>. Acesso em: 19 
set. 2017.  
 

Integração Ensino-Serviço-Comunidade III (IESC III) 

 

 EMENTA 
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Abordagem Familiar. Abordagem domiciliar. Medicina baseada em evidências. 

Processo de adoecimento e acolhimento do sujeito. Método clínico centrado na 

Pessoa. Plano Terapêutico Singular. Ciclos de vida das famílias. Prevenção primária 

e promoção da saúde com ênfase nas doenças cardiovasculares e respiratórias 

(adulto e idoso). Grupos de educação em saúde. Núcleo Ampliado de Saúde da 

Família. Direitos humanos, voltados para as populações ribeirinhas, quilombolas, 

indígenas e de situação de rua. Interdisciplinariedade. 

 

 BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

CAMPOS, G. W. S., et. al. Tratado de saúde coletiva. 2. ed. rev. aum. São Paulo: 
Hucitec, 2017.  
 
GUSSO, G; LOPES, J M C. Tratado de medicina de família e comunidade: 
princípios, formação e prática. 2 ed. Artmed. 2018. 2 v. 
 
STEWART, M. Medicina Centrada na Pessoa. 2ª ed. Porto Alegre: Editora Artmed, 
2010. 
 

 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

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 
 
ROLLNICK, Stephen; MILLER, William R.; BUTLER, Christopher C. Entrevista 
motivacional no cuidado da saúde. Porto Alegre: ArtMed, 2009. 1 recurso online. 
ISBN 9788536318660. Disponível em: 
<http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536318660>. Acesso em: 19 
set. 2017. 
 
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. 
 
REVISTA BRASILEIRA DE MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE. Disponível 
em: http://www.rbmfc.org.br/rbmfc 
 
WONCA GLOBAL FAMILY DOCTOR .PracticalEvidenceAbout Real Life 
Situations. Disponível em: 
http://www.globalfamilydoctor.com/Resources/PEARLS.aspx 

http://www.globalfamilydoctor.com/Resources/PEARLS.aspx
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Ementas e Bibliografias para o 4º semestre 

 

Sistemas Orgânicos Integrados IV (SOI 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 desenvolvimento humano e do meio 

ambiente relacionados aos sistemas tegumentar, endócrino, digestório e 

genitourinário. 

 

 BIBLIOGRAIA BÁSICA 

 

BRASILEIRO FILHO, G. (Ed.) Bogliolo patologia. 9. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2016. 
 
KATZUNG, Bertram G. Farmacologia básica e clínica. 13. ed. Porto Alegre: 
McGraw Hill, 2017. 
 
KOCH, H. A. et al. Radiologia e diagnóstico por imagem na formação do médico 
Geral. 2 ed. Rio de Janeiro: Revinter, 2012.  
 
BROOKS, Geo. F. et al. Microbiologia médica de Jawetz, Melnick e Adelberg. 26. 
ed. Porto Alegre: AMGH, 2014. 1 recurso online. (Lange). ISBN 9788580553352. 
Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788580553352>. 
Acesso em: 19 set. 2017.  
 

 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 
BRUNTON, L. L. (Ed.). Goodman & Gilman as bases farmacológicas da 
terapêutica. 12. ed. Porto Alegre: Artmed, 2012.  
 
 FERREIRA, Antonio Walter; MORAES, Sandra do Lago. Diagnóstico laboratorial 
das principais doenças infecciosas e autoimunes. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2013.  
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LEVINSON, Warren. Microbiologia médica e imunologia. 13. ed. Porto Alegre: 
AMGH, 2016. 1 recurso online. ISBN 9788580555578. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788580555578>. Acesso em: 19 
set. 2017.  
 
 MURPHY, Kenneth. Imunobiologia de Janeway. 8. ed. Porto Alegre: ArtMed, 
2014. 1 recurso online. ISBN 9788582710401. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788582710401>. Acesso em: 19 
set. 2017.  
 
REY, Luís. Bases da parasitologia médica. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2009. 1 recurso online. ISBN 978-85-277-2026-7. Disponível em: 
<http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-277-2026-7>. Acesso em: 19 
set. 2017.  
 

Habilidades e Atitudes Médicas IV (HAM IV) 

 

 EMENTA 

 

Semiologia da Criança e do Adolescente. Semiologia do Adulto. Interpretação das 

síndromes mais prevalentes na prática médica, com ênfase no crescimento e 

desenvolvimento e nos sistemas respiratório, circulatório, digestório, endócrino, 

reprodutor, nefro-urinário e tegumentar, baseado nos princípios éticos e dos direitos 

humanos, direito das pessoas com deficiência e das relações étnico-raciais. 

 

 BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 
PORTO, C. C.; PORTO, A.L.  Semiologia Médica. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2019. 
 
PORTO, C. C.; PORTO, A.L. Exame Clínico. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2017. 
 
MARTINS, M. A. et  al. Semiologia da criança e do adolescente. Rio de Janeiro: 
Medbook, 2010. 
 

 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 
BICKLEY, Lynn S.; SZILAGYI, Peter G. Bates: propedêutica médica. 11. ed. Rio 
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014. 1 recurso online. ISBN 978-85-277-2590-3. 
Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-277-2590-
3>. Acesso em: 17 jul. 2017. 
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DUNCAN. Medicina Ambulatorial: Condutas de Atenção Primária Baseadas em 
Evidências, 4th edição, 2013. Disponível em 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582711149/>.  Ementas e  
 
PUCCINI, Rosana Fiorini; HILÁRIO, Maria Odete Esteves. Semiologia da criança e 
do adolescente. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 1 recurso online. ISBN 
978-85-277-2024-3. Disponível em: 
<http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-277-2024-3>. Acesso em: 19 
set. 2017. 
 
RODRIGUES, Yvon Toledo; RODRIGUES, Pedro Paulo Bastos. Semiologia 
pediátrica. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 1 recurso online. ISBN 
978-85-277-2031-1. Disponível em: 
<http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-277-2031-1>. Acesso em: 19 
set. 2017. 
 
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. 
 
Integração Ensino-serviço-comunidade IV (IESC IV)   

 

 EMENTA 

 

Abordagem Familiar. Processo de adoecimento e acolhimento do sujeito. 

Integralidade e a Rede de Atenção em Saúde. Método clínico centrado na pessoa. 

Gestão da clínica ampliada e compartilhada.  Segurança do paciente na Atenção 

Primária à saúde (APS). Atenção à saúde da criança e do adolescente. Atenção à 

saúde da mulher. Acompanhamento pré-natal na APS. Planejamento familiar. 

Promoção em saúde. Grupos de educação em saúde. Matriciamento. 

 

 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. 
 
CAMPOS, G. W. S., et. al. Tratado de saúde coletiva. 2. ed. rev. aum. São Paulo: 
Hucitec, 2017.  
 
GUSSO, G; LOPES, J M C. Tratado de medicina de família e comunidade: 
princípios, formação e prática. 2 ed. Artmed. 2018. 2 v. 
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 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 
Ações Programáticas e Estratégicas. Proteger e cuidar da saúde de adolescentes na 
atenção básica [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à 
Saúde, Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas. – Brasília : Ministério 
da Saúde, 2017. 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Protocolos da Atenção Básica : Saúde das 
Mulheres / Ministério da Saúde, Instituto Sírio-Libanês de Ensino e Pesquisa – 
Brasília : Ministério da Saúde, 2016. 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 
Atenção Básica. Saúde da criança : aleitamento materno e alimentação 
complementar / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento 
de Atenção Básica. – 2. ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2016. 
 
REVISTA BRASILEIRA DE MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE. Disponível 
em: http://www.rbmfc.org.br/rbmfc 
 
WONCA GLOBAL FAMILY DOCTOR . Practical Evidence About Real Life 
Situations. Disponível em: 
http://www.globalfamilydoctor.com/Resources/PEARLS.aspx 
 

Ementas e Bibliografias para o 5º semestre 

 

Sistemas Orgânicos Integrados V (SOI V) 

 

 EMENTA 

 

Abordagem integrada dos principais mecanismos de agressão e defesa, bases 

fisiopatológicas, fundamentos da terapêutica, propedêutica radiológica e laboratorial 

aplicadas aos problemas prevalentes do desenvolvimento humano e do meio 

ambiente relacionados ao sistema nervoso, à saúde mental e ao aparelho locomotor. 

Interdisciplinaridade. Medicina Baseada em Evidências. Educação em Saúde. 

Interprofissionalismo. 

 

 BIBLIOGRAIA BÁSICA 

 

http://www.rbmfc.org.br/rbmfc
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BRASILEIRO FILHO, G. (Ed.) Bogliolo patologia. 9. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2016. 
 
KATZUNG, Bertram G. Farmacologia básica e clínica. 13. ed. Porto Alegre: 
McGraw Hill, 2017. 
 
KOCH, H. A. et al. Radiologia e diagnóstico por imagem na formação do médico 
Geral. 2 ed. Rio de Janeiro: Revinter, 2012.  
 
BROOKS, Geo. F. et al. Microbiologia médica de Jawetz, Melnick e Adelberg. 26. 
ed. Porto Alegre: AMGH, 2014. 1 recurso online. (Lange). ISBN 9788580553352. 
Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788580553352>. 
Acesso em: 19 set. 2017.  
 

 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 
BRUNTON, L. L. (Ed.). Goodman & Gilman as bases farmacológicas da 
terapêutica. 12. ed. Porto Alegre: Artmed, 2012.  
 
FERREIRA, Antonio Walter; MORAES, Sandra do Lago. Diagnóstico laboratorial 
das principais doenças infecciosas e autoimunes. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2013.  
 
LEVINSON, Warren. Microbiologia médica e imunologia. 13. ed. Porto Alegre: 
AMGH, 2016. 1 recurso online. ISBN 9788580555578. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788580555578>. Acesso em: 19 
set. 2017.  
  
MURPHY, Kenneth. Imunobiologia de Janeway. 8. ed. Porto Alegre: ArtMed, 2014. 
1 recurso online. ISBN 9788582710401. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788582710401>. Acesso em: 19 
set. 2017.  
 
REY, Luís. Bases da parasitologia médica. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2009. 1 recurso online. ISBN 978-85-277-2026-7. Disponível em: 
<http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-277-2026-7>. Acesso em: 19 
set. 2017.  
 

Habilidades e Atitudes Médicas V (HAM 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 em 
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situações sensíveis, pacientes crônicos, agressivos, psiquiátricos, sob fortes 

emoções e manejo de conflitos. Princípios éticos e dos direitos humanos, direito das 

pessoas com deficiência e das relações étnico-raciais aplicados à saúde mental. 

Anamnese e exame físico de adultos e idosos relacionados aos sistemas nervoso, 

osteomuscular e órgãos do sentido. 

 

 BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

PORTO, C. C. Semiologia Médica. 8ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2019. 
 
PORTO, C. C.; PORTO, A.L. Exame Clínico. 8ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2017. 
 
SWARTZ, M H. Tratado de semiologia médica: história e exame clínico. 7. ed. Rio 
de Janeiro: Elsevier, 2015. 
 

 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

BICKLEY, Lynn S.; SZILAGYI, Peter G. Bates: propedêutica médica. 11. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2014. 1 recurso online. ISBN 978-85-277-2590-3. 
Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-277-2590-
3>. Acesso em: 17 jul. 2017. 
 
CAMPANA, Álvaro Oscar. Exame clínico. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2010. 1 recurso online. ISBN 978-85-277-1955-1. Disponível em: 
<http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-277-1955-1>. Acesso em: 19 
set. 2017. 
 
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. 
 
LEITE, A. J. M.; CAPRARA, A.; COELHO FILHO, J. M. (Org.). Habilidades de 
comunicação com pacientes e famílias. São Paulo: Sarvier, 2007. 
 
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. 
 

Integração Ensino-Serviço-Comunidade V (IESC V)  
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 EMENTA 

 

Atenção à Saúde Mental. Atenção à Saúde do Idoso.  Atenção à Saúde de Pessoas 

com limitações físicas. Sistemas de Classificação. Práticas Integrativas e 

Complementares. Direitos humanos com foco na valorização à vida. 

Interdisciplinaridade. Medicina baseada em evidências. Educação em saúde. 

Interprofissionalismo. 

 

 BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 
DUNCAN, B. B. et al. Medicina Ambulatorial: condutas de atenção primário 
baseadas em evidências. 4.ed.Porto Alegre: Artmed, 2013. 
 
GUSSO, G; LOPES, J. M. C. Tratado de Medicina de Família e Comunidade - 
Princípios, Formação e Prática. 2 ed. Artmed. 2018. 
 
STEWART, TR; Brown, JB. Weston, WW, McWhinney IR, Mcwilliam CL, Freeman 
TR. Medicina Centrada na pessoa: transformando o método clínico. 3.ed.Porto 
Alegre: Artmed;2017. 
 

 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

BRASIL, Ministério da Saúde. Política Nacional de Atenção Básica. Portaria 2.436 
de 21 de setembro de 2017. Brasil, 2017. 
 
ROLLNICK, Stephen; MILLER, William R.; BUTLER, Christopher C. Entrevista 
motivacional no cuidado da saúde. Porto Alegre: ArtMed, 2009. 1 recurso online. 
ISBN 9788536318660. Disponível em: 
http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536318660>. Acesso em: 19 set. 
2017. 
 
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>. Acesso: 19 set. 
2017.   
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WONCA GLOBAL FAMILY DOCTOR . Practical Evidence About Real Life 
Situations. Disponível em: 
http://www.globalfamilydoctor.com/Resources/PEARLS.aspx  
 
Clínica Cirúrgica I (CC I) 

 

 EMENTA 

 

Estudo teórico-metodológico com suporte de atividades práticas sobre as técnicas 

operatórias relevantes e atuais de aplicabilidade na medicina humana. 

 

 BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

GOFFI, Fábio Schmidt. Técnica Cirúrgica: Bases Anatômicas, Fisiopatológicas e 
Técnicas da Cirurgia. 4.ed.. São Paulo: Atheneu, 2007. 822p.  
 
RODRIGUES, Marco Antônio Gonçalves; CORREIA, Maria Isabel Toulson Davisson; 
ROCHA, Paulo Roberto Savassi . Fundamentos em clínica cirúrgica. 2 ed.. Belo 
Horizonte: Folium, 2018. 693 p. 
 
TOWNSEND JUNIOR, Courtney; BEAUCHAMP. R. Daniel; EVERS, B. Mark et. all.. 
Sabiston tratado de cirurgia: a base biológica da prática cirúrgica moderna. 20 ed.. 
Rio de Janeiro: Elsevier, 2019. v.1. 1057 p. 
 

 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 
ELLISON, E. Christopher, ZOLLINGER Jr., Robert M. Zollinger. Atlas de cirurgia. 
10. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017. e-book.  
 
MARQUES, Ruy Garcia. Técnica operatória e cirurgia experimental. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. e-book.  
 
MINTER, Rebecca M.; DOHERTY, Gerard M. Current procedimentos: cirurgia. 
Porto Alegre: AMGH, 2012. e-book.  
 
MORETTI, Miguel Antonio; BAPTISTA FILHO, Mario Lúcio Alves (ed.). Manual de 
cuidados perioperatórios. São Paulo: Manole, 2014. e-book.  
 
TOY, Eugene C.; LIU, Terrence H.; CAMPBELL, Andre R. Casos clínicos em 
cirurgia. 4. ed. Porto Alegre: AMGH, 2013. e-book.  
 

Ementas e Bibliografias para o 6º semestre 
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Habilidades e Atitudes Médicas VI (HAM VI) 

 

 EMENTA 

 

Estudo introdutório do atendimento inicial de urgência e emergência aos adultos, 

suporte básico de vida e atendimento pré-hospitalar, com o aprendizado de 

primeiros socorros nas áreas de parada cardiorrespiratória e politraumas, incluindo 

manejo das vias aéreas, das arritmias, acidente vascular encefálico, fraturas, 

queimaduras, quase afogamento e emergências clínicas. 

 

 BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

GONZALEZ, Maria Margarita et al. I diretriz de ressuscitação cardiopulmonar e 
cuidados cardiovasculares de emergência da Sociedade Brasileira de Cardiologia: 
resumo executivo. Arq. Bras. Cardiol. [online]. 2013, vol.100, n.2, pp.105-113. 
 
MORAES, Márcia Vilma Gonçalvez de. Atendimento pré-hospitalar: treinamento 
da brigada de emergência do suporte básico ao avançado. São Paulo: Iátria, 2010.  
e-book. 
 
POGGETTI,Renato Sérgio.PHTLS: Atendimento pré-hospitalar ao Traumatizado. 
Rio de Janeiro: Elservier, 2013. 
 

 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

FLEGEL, Melinda J. Primeiros socorros no esporte. 5. ed. São Paulo: Manole, 
2015. e-book.  
 
MARTINS, Herlon Saraiva; BRANDÃO NETO, Rodrigo Antonio; VELASCO, Irineu 
Tadeu. Medicina de emergência: abordagem prática. 11. ed. São Paulo: Manole, 
2016. e-book.  
 
RASSLAN, Zied (coord.). Medicina de urgência. São Paulo: Manole, 2016. e-book.  
 
SCALABRINI NETO, Augusto; DIAS, Roger Daglius; VELASCO, Irineu Tadeu 
(ed.). Procedimentos em emergências. 2. ed. São Paulo: Manole, 2016. e-book. . 
 
SHAH, Kaushal; MASON, Chilembwe. Procedimentos de emergência 
essenciais. Porto Alegre: ArtMed, 2015. e-book.  
 

Integração Ensino-Serviço-Comunidade VI (IESC VI) 
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 EMENTA 

 

Atenção à saúde do adulto. Atenção a saúde do homem. Atenção à saúde do 

trabalhador. Vigilância em saúde. Sistemas de informação (E-SUS). Instrumentos de 

avaliação e diagnóstico do paciente (SOAP; prontuário eletrônico). Sinais e sintomas 

mais prevalentes na atenção primária a saúde. 

 

 BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 
DUNCAN, Bruce B.; GIUGLIANI, Elsa R. J.; Schimdt, Maria Inês. Medicina 
ambulatorial. 4.ed. Porto Alegre:  Artmed, 2013. 
 
MCWHINNEY, I.; FREEMAN, T. Manual de medicina de família e comunidade. 3. 
ed. Porto Alegre: Artmed, 2010. 
 
GUSSO, G; LOPES, J M C. Tratado de medicina de família e comunidade - 
princípios, formação e prática. 2 ed. Artmed. 2012. 2 v.. 
 

 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 
TOY, Eugene C.; BRISCOE, Donald; BRITTON, Bruce. Casos clínicos em 
medicina de família e comunidade. 3. ed. Porto Alegre: AMGH, 2013. e-book.  
 
GARCIA, Maria Lúcia Bueno. Manual de saúde da família. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2015. e-book.  
 
REVISTA BRASILEIRA DE MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE. Disponível 
em: http://www.rbmfc.org.br/rbmfc 
 
WONCA GLOBAL FAMILY DOCTOR . Practical Evidence About Real Life 
Situations. Disponível em: 
http://www.globalfamilydoctor.com/Resources/PEARLS.aspx 
 
REVISTA CIÊNCIA & SAÚDE COLETIVA. Disponível em: 
http://www.abrasco.org.br/site/revistas/revista-ciencia-saude-coletiva/ 
 

Clínica Cirúrgica II (CC II) 

 

 EMENTA 
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Estudo teórico e prático das principais afecções cirúrgicas ambulatoriais e suas 

conduções terapêuticas, desenvolvendo habilidades técnicas em procedimento 

operatório ambulatorial nível I (cirurgia com anestesia local) e de postura profissional 

em bloco cirúrgico, sob supervisão do professor. 

 

 BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 
 
RODRIGUES, Marco Antônio Gonçalves; CORREIA, Maria Isabel Toulson Davisson; 
ROCHA, Paulo Roberto Savassi . Fundamentos em clínica cirúrgica. 2 ed.. Belo 
Horizonte: Folium, 2018. 693 p. 
 
TOWNSEND JUNIOR, Courtney; BEAUCHAMP. R. Daniel; EVERS, B. Mark et. all.. 
Sabiston tratado de cirurgia: a base biológica da prática cirúrgica moderna. 20 ed.. 
Rio de Janeiro: Elsevier, 2019. v.1. 1057 p. 
 
TOWNSEND JUNIOR, Courtney; BEAUCHAMP. R. Daniel; EVERS, B. Mark et. all.. 
Sabiston tratado de cirurgia: a base biológica da prática cirúrgica moderna. 20 ed.. 
Rio de Janeiro: Elsevier, 2019. v.2. 1057 p. 
 

 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

AMATO, Alexandre Moraes. Procedimentos médicos - técnica e tática, 2. ed. 
Roca, 2016. e-book.  
 
ELLISON, E. Christopher, ZOLLINGER Jr., Robert M. Zollinger. Atlas de cirurgia. 
10. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017. e-book.  
 
MINTER, Rebecca M.; DOHERTY, Gerard M. Current procedimentos: cirurgia. 
Porto Alegre: AMGH, 2012. e-book.  
 
MORETTI, Miguel Antonio; BAPTISTA FILHO, Mario Lúcio Alves (ed.). Manual de 
cuidados perioperatórios. São Paulo: Manole, 2014. e-book.  
 
RIBEIRO JUNIOR, Marcelo A. F. Fundamentos em cirurgia do trauma. Rio de 
Janeiro: Roca, 2016. e-book.  
 
TOY, Eugene C.; LIU, Terrence H.; CAMPBELL, Andre R. Casos clínicos em 
cirurgia. 4. ed. Porto Alegre: AMGH, 2013. e-book.  

 

Clínica Integrada I (CI I) 

 

 EMENTA 
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Estudo teórico e prático, baseado nos princípios dos direitos humanos, das pessoas 

com deficiência e risco social, sobre as 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 

 
FAUCI, A. S. et al. (ed.). Medicina interna de Harrison. 19. ed. Rio de Janeiro: 
McGraw Hill, 2017. 2 v. 

 
HOFFMAN, Barbara L.; SCHORGE, John O.; SCHAFFER, Joseph I.. Ginecologia 
de Williams. São Paulo: AMGH, 2014.  
 
SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA. Tratado de pediatria. São Paulo: 
Manole, 2014. 2 v.  
 

 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

CAMPANA, Álvaro Oscar. Exame clínico: sintomas e sinais em clínica médica. Rio 
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. 301 p 
 
GIRÃO, Manoel João Batista Castello; BARACAT, Edmund Chada; LIMA, Geraldo 
Rodrigues de. Tratado de ginecologia. Rio de Janeiro: Atheneu, 2017. v.2 1733 p. 
 
GOLDMAN, Lee; SCHAFER, Andrew I. (ed.). Goldman - Cecil medicina. 25 ed.. 
Rio de Janeiro: Elservier, 2018. v.1. 1111 p.MARI, Jair de Jesus; KIELING, 
 
NELSON, Waldo E.;KLIEGMAN, Robert M.. Nelson tratado de pediatria. 20 ed.. 
Rio de Janeiro: Elsevier, 2017. v.1 3512 p. 
 
PORTO. Clínica Médica na Prática Diária. Grupo GEN, 2015. [Minha Biblioteca]. 
 

Ementas e Bibliografias para o 7º semestre 
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Habilidades e Atitudes Médicas VII (HAM 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 

 

EBSERH. VENTURA, MSM; PAES, LSN. Assistência ao recém-nascido na sala 
de parto estabilização/reanimação. 2018. Disponível em 
http://www2.ebserh.gov.br/documents/214336/1108363/PRO.MED-NEO.006+-
+R1+ASSIST%C3%8ANCIA+AO+REC%C3%89M-
NASCIDO+NA+SALA+DE+PARTO.pdf/e69e596d-e277-4ae1-96fb-0baa0b17202b 
 
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/9788520450925>. Acesso em: 20 
set. 2017. 
 
NATIONAL ASSOCIATION OF EMERGENCY MEDICAL TECHNICIANS. 
Atendimento Pré-hospitalar ao Traumatizado: PHTLS. 8. ed. Artmed, 2016. 
 

 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

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. 
 
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 
 
NATIONAL ASSOCIATION OF EMERGENCY MEDICAL TECHNICIANS. 
Atendimento Pré-hospitalar ao Traumatizado: PHTLS. 8. ed. Artmed, 2016. 
 
RASSLAN, Zied (Coord.). Medicina de urgência. São Paulo: Manole, 2016. 1 
recurso online. ISBN 9788520450598. Disponível em: 

http://www2.ebserh.gov.br/documents/214336/1108363/PRO.MED-NEO.006+-+R1+ASSIST%C3%8ANCIA+AO+REC%C3%89M-NASCIDO+NA+SALA+DE+PARTO.pdf/e69e596d-e277-4ae1-96fb-0baa0b17202b
http://www2.ebserh.gov.br/documents/214336/1108363/PRO.MED-NEO.006+-+R1+ASSIST%C3%8ANCIA+AO+REC%C3%89M-NASCIDO+NA+SALA+DE+PARTO.pdf/e69e596d-e277-4ae1-96fb-0baa0b17202b
http://www2.ebserh.gov.br/documents/214336/1108363/PRO.MED-NEO.006+-+R1+ASSIST%C3%8ANCIA+AO+REC%C3%89M-NASCIDO+NA+SALA+DE+PARTO.pdf/e69e596d-e277-4ae1-96fb-0baa0b17202b
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<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520450598>. Acesso em: 20 
set. 2017. 
 
SHAH, Kaushal; MASON, Chilembwe. Procedimentos de emergência essenciais. 
Porto Alegre: ArtMed, 2015. 1 recurso online. ISBN 9788536320977. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536320977>. Acesso em: 19 
set. 2017. 
 

Integração Ensino-Serviço-Comunidade VII (IESC VII) 

 

 EMENTA 

 

Abordagem comunitária. Atenção a saúde de grupos vulneráveis.  Processo de 

adoecimento e acolhimento do sujeito. Integralidade e a Rede de Atenção em 

Saúde. Método clínico centrado na pessoa. Gestão da clínica ampliada e 

compartilhada.  Segurança do paciente na Atenção Primária à saúde (APS). Atenção 

à saúde da criança e do adolescente. Direitos humanos com enfoque na saúde da 

criança, da mulher e do adolescente.  Atenção à saúde da mulher. 

Acompanhamento pré-natal na APS. Planejamento familiar. Promoção em saúde. 

Grupos de educação em saúde. Matriciamento. 

 

 BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

CAMPOS, G. W. S., et. al. Tratado de saúde coletiva. 2. ed. rev. aum. São Paulo: 
Hucitec, 2017. 
 
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. 
 
GUSSO, G; LOPES, J M C. Tratado de medicina de família e comunidade: 
princípios, formação e prática. 2 ed. Artmed. 2018. 2 v. 
 

 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 
Ações Programáticas e Estratégicas. Proteger e cuidar da saúde de adolescentes na 
atenção básica [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à 
Saúde, Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas. – Brasília : Ministério 
da Saúde, 2017.  



 

 
 

1
2

4 

FAHESP - Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí. | IESVAP - Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba SA. 

Av. Evandro Lins e Silva, nº 4435 bairro Sabiazal - CEP 64.212-790, Parnaíba-PI 

CNPJ – 13.783.222/0001-70 | 86 3322-7314 | www.iesvap.edu.br 

 
BRASIL. Ministério da Saúde. Protocolos da Atenção Básica : Saúde das 
Mulheres / Ministério da Saúde, Instituto Sírio-Libanês de Ensino e Pesquisa – 
Brasília : Ministério da Saúde, 2016.  
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 
Atenção Básica. Saúde da criança : aleitamento materno e alimentação 
complementar / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento 
de Atenção Básica. – 2. ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2016.  
 
REVISTA BRASILEIRA DE MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE. Disponível 
em: http://www.rbmfc.org.br/rbmfc 
 
WONCA GLOBAL FAMILY DOCTOR . Practical Evidence About Real Life 
Situations. Disponível em: 
http://www.globalfamilydoctor.com/Resources/PEARLS.aspx 

 

Clínica Cirúrgica III (CC III) 

 

 EMENTA 

 

Estudo teórico e prático das principais afecções clínico-cirúrgicas da competência da 

cirurgia geral e seus diagnósticos diferenciais, abordadas eletivamente e na 

urgência. 

 

 BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

RODRIGUES, Marco Antônio Gonçalves; CORREIA, Maria Isabel Toulson Davisson; 
ROCHA, Paulo Roberto Savassi . Fundamentos em clínica cirúrgica. 2 ed.. Belo 
Horizonte: Folium, 2018. 693 p. 
 
TOWNSEND JUNIOR, Courtney; BEAUCHAMP. R. Daniel; EVERS, B. Mark et. all.. 
Sabiston tratado de cirurgia: a base biológica da prática cirúrgica moderna. 20 ed.. 
Rio de Janeiro: Elsevier, 2019. v.1. 1057 p. 
 
TOWNSEND JUNIOR, Courtney; BEAUCHAMP. R. Daniel; EVERS, B. Mark et. all.. 
Sabiston tratado de cirurgia: a base biológica da prática cirúrgica moderna. 20 ed.. 
Rio de Janeiro: Elsevier, 2019. v.2. 1057 p. 
 

 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 
ELLISON, E. Christopher, ZOLLINGER Jr., Robert M. Zollinger. Atlas de cirurgia. 
10. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017. e-book.  

http://www.globalfamilydoctor.com/Resources/PEARLS.aspx
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RIBEIRO JUNIOR, Marcelo A. F. Fundamentos em cirurgia do trauma. Rio de 
Janeiro: Roca, 2016. e-book.  
MORETTI, Miguel Antonio; BAPTISTA FILHO, Mario Lúcio Alves (ed.). Manual de 
cuidados perioperatórios. São Paulo: Manole, 2014. e-book.  
 
AMATO, Alexandre Moraes. Procedimentos médicos - técnica e tática, 2. ed. 
Roca, 2016. e-book.  
 
MARQUES, Ruy Garcia. Técnica operatória e cirurgia experimental. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. e-book.  
 

Clínica Integrada II (CI II) 

 

 EMENTA 

 

Estudo teórico e prático, baseado nos princípios dos direitos humanos, das pessoas 

com deficiência e risco social, sobre as 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 

 
FAUCI, A. S. et al. (ed.). Medicina interna de Harrison. 19. ed. Rio de Janeiro: 
McGraw Hill, 2017. 2 v. 
 
HOFFMAN, Barbara L.; SCHORGE, John O.; SCHAFFER, Joseph I.. Ginecologia 
de Williams. São Paulo: AMGH, 2014.  
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SADOCK, Benjamin J.; SADOCK, Virginia A.; RUIZ, Pedro. Compêndio de 
psiquiatria: ciência do comportamento e psiquiatria clínica. 11 ed.. Porto Alegre: 
Artmed, 2017. 1466 p. 
 
SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA. Tratado de pediatria. São Paulo: 
Manole, 2014. 2 v. 
 

 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

PORTO. Clínica Médica na Prática Diária. Grupo GEN, 2015. [Minha Biblioteca]. 
 
GOLDMAN, Lee; SCHAFER, Andrew I. (ed.). Goldman - Cecil medicina. 25 ed.. 
Rio de Janeiro: Elservier, 2018. v.1. 1111 p.MARI, Jair de Jesus; KIELING, 
 
Christian. Psiquiatria na prática clínica. São Paulo: Manole, 2014. e-book. . 
 
GIRÃO, Manoel João Batista Castello; BARACAT, Edmund Chada; LIMA, Geraldo 
Rodrigues de. Tratado de ginecologia. Rio de Janeiro: Atheneu, 2017. v.2 1733 p. 
 
NELSON, Waldo E.;KLIEGMAN, Robert M.. Nelson tratado de pediatria. 20 ed.. Rio 
de Janeiro: Elsevier, 2017. v.1 3512 p. 
 

Ementas e Bibliografias para o 8º semestre 

 

Habilidades e Atitudes Médicas VIII (HAM VIII) 

 

 EMENTA 

 

Estudo do suporte avançado de vida focado nos pacientes adultos, neonatais e 

Gestantes com ênfase no atendimento pré-hospitalar, paciente politraumatizado e 

revisão dos conceitos em suporte avançado cardiovascular, pediátricos e neonatais 

com treinamento em ambientes de simulação realística, sobretudo destacando a 

importância do trabalho em equipe e o uso dos protocolos. 

 

 BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

MARTINS, Herlon Saraiva; BRANDÃO NETO, Rodrigo Antonio; VELASCO, Irineu 
Tadeu. Medicina de emergência: abordagem prática. 11. ed. São Paulo: Manole, 
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2016. 1 recurso online. ISBN 9788520450925. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520450925>. Acesso em: 20 
set. 2017. 
 
EBSERH. VENTURA, MSM; PAES, LSN. Assistência ao recém-nascido na sala 
de parto estabilização/reanimação. 2018. Disponível em 
http://www2.ebserh.gov.br/documents/214336/1108363/PRO.MED-NEO.006+-
+R1+ASSIST%C3%8ANCIA+AO+REC%C3%89M-
NASCIDO+NA+SALA+DE+PARTO.pdf/e69e596d-e277-4ae1-96fb-0baa0b17202b 
 
NATIONAL ASSOCIATION OF EMERGENCY MEDICAL TECHNICIANS. 
Atendimento Pré-hospitalar ao Traumatizado: PHTLS. 8. ed. Artmed, 2016. 
 

 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 
 
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. 
 
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. 
 
NATIONAL ASSOCIATION OF EMERGENCY MEDICAL TECHNICIANS. 
Atendimento Pré-hospitalar ao Traumatizado: PHTLS. 8. ed. Artmed, 2016. 
 
RASSLAN, Zied (Coord.). Medicina de urgência. São Paulo: Manole, 2016. 1 
recurso online. ISBN 9788520450598. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520450598>. Acesso em: 20 
set. 2017. 
 
SHAH, Kaushal; MASON, Chilembwe. Procedimentos de emergência essenciais. 
Porto Alegre: ArtMed, 2015. 1 recurso online. ISBN 9788536320977. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536320977>. Acesso em: 19 
set. 2017. 
 

Clínica Integrada III (CI III)  

 

 EMENTA 

 

Medicina Interna. Promoção da saúde do recém-nascido, lactente, criança, 

adolescente, adulto e idoso. Atenção a saúde da população em sofrimento mental. 

http://www2.ebserh.gov.br/documents/214336/1108363/PRO.MED-NEO.006+-+R1+ASSIST%C3%8ANCIA+AO+REC%C3%89M-NASCIDO+NA+SALA+DE+PARTO.pdf/e69e596d-e277-4ae1-96fb-0baa0b17202b
http://www2.ebserh.gov.br/documents/214336/1108363/PRO.MED-NEO.006+-+R1+ASSIST%C3%8ANCIA+AO+REC%C3%89M-NASCIDO+NA+SALA+DE+PARTO.pdf/e69e596d-e277-4ae1-96fb-0baa0b17202b
http://www2.ebserh.gov.br/documents/214336/1108363/PRO.MED-NEO.006+-+R1+ASSIST%C3%8ANCIA+AO+REC%C3%89M-NASCIDO+NA+SALA+DE+PARTO.pdf/e69e596d-e277-4ae1-96fb-0baa0b17202b
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Imunização e nutrição específicas de cada ciclo de vida. Atendimento ambulatorial 

multidisciplinar. Estudo dos domínios do cognitivo, habilidades e atitudes, baseado 

nos princípios dos direitos humanos, das pessoas com necessidades especiais e 

risco social, sobre os problemas, as doenças e agravos à saúde mais frequentes na 

Saúde Criança, Saúde da Mulher, Saúde Mental, e Saúde do Adulto (Reumatologia, 

Neurologia, Gastroenterologia, e Oftalmologia), com ênfase nas condutas em 

atenção primária, incluindo o diagnóstico, indicações de exames complementares, 

quando pertinentes, conduta terapêutica e prevenção. 

 

 BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 
FAUCI, A. S. et al. (ed.). Medicina interna de Harrison. 19. ed. Rio de Janeiro: 
McGraw Hill, 2017. 2 v. 
 
HOFFMAN, Barbara L.; SCHORGE, John O.; SCHAFFER, Joseph I.. Ginecologia 
de Williams. São Paulo: AMGH, 2014.  
 
SADOCK, Benjamin J.; SADOCK, Virginia A.; RUIZ, Pedro. Compêndio de 
psiquiatria: ciência do comportamento e psiquiatria clínica. 11 ed.. Porto Alegre: 
Artmed, 2017. 1466 p. 
 
SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA. Tratado de pediatria. São Paulo: 
Manole, 2014. 2 v.  
 

 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 
A., FAUCI, Anthony S.; LANGFORD, C. Reumatologia de Harrison. Grupo A, 2014. 
[Minha Biblioteca]. 
 
Christian. Psiquiatria na prática clínica. São Paulo: Manole, 2014. e-book. . 
 
GIRÃO, Manoel João Batista Castello; BARACAT, Edmund Chada; LIMA, Geraldo 
Rodrigues de. Tratado de ginecologia. Rio de Janeiro: Atheneu, 2017. v.2 1733 p. 
 
GOLDMAN, Lee; SCHAFER, Andrew I. (ed.). Goldman - Cecil medicina. 25 ed.. 
Rio de Janeiro: Elservier, 2018. v.1. 1111 p.MARI, Jair de Jesus; KIELING, 
 
NELSON, Waldo E.;KLIEGMAN, Robert M.. Nelson tratado de pediatria. 20 ed.. Rio 
de Janeiro: Elsevier, 2017. v.1 3512 p. 
 

Clínica Cirúrgica IV (CC IV) 
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 EMENTA 

 

Estudo teórico e prático das principais afecções clínico-cirúrgicas da competência da 

cirurgia geral, urológica, oftalmologia, torácica, ortopédica, vascular, pediátrica e 

otorrinolaringológicas, seus diagnósticos diferenciais, abordadas eletivamente e na 

urgência. 

 

 BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

RODRIGUES, Marco Antônio Gonçalves; CORREIA, Maria Isabel Toulson Davisson; 
ROCHA, Paulo Roberto Savassi . Fundamentos em clínica cirúrgica. 2 ed.. Belo 
Horizonte: Folium, 2018. 693 p. 
 
TOWNSEND JUNIOR, Courtney; BEAUCHAMP. R. Daniel; EVERS, B. Mark et. all.. 
Sabiston tratado de cirurgia: a base biológica da prática cirúrgica moderna. 20 ed.. 
Rio de Janeiro: Elsevier, 2019. v.1. 1057 p. 
 
TOWNSEND JUNIOR, Courtney; BEAUCHAMP. R. Daniel; EVERS, B. Mark et. all.. 
Sabiston tratado de cirurgia: a base biológica da prática cirúrgica moderna. 20 ed.. 
Rio de Janeiro: Elsevier, 2019. v.2. 1057 p. 
 

 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 
ELLISON, E. Christopher, ZOLLINGER Jr., Robert M. Zollinger. Atlas de cirurgia. 
10. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017. e-book.  
 
LALWANI, Anil K. CURRENT: Otorrinolaringologia - cirurgia de cabeça e pescoço, 
3. ed. Porto Alegre: ArtMed, 2013. e-book. TOY, Eugene C.; LIU,  
 
MINTER, Rebecca M.; DOHERTY, Gerard M. Current procedimentos: cirurgia. 
Porto Alegre: AMGH, 2012. e-book.  
 
RIBEIRO JUNIOR, Marcelo A. F. Fundamentos em cirurgia do trauma. Rio de 
Janeiro: Roca, 2016. e-book.  
 
TERRENCE H.; CAMPBELL, Andre R. Casos clínicos em cirurgia. 4. ed. Porto 
Alegre: AMGH, 2013. e-book.  
 

Integração Ensino-Serviço-Comunidade VIII (IESC VIII) 

 

 EMENTA 
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Planejamento e gestão dos serviços de saúde. Gestão do cuidado. Regulação do 

acesso. Sistemas de Informação. Organização do processo de trabalho. 

Financiamento, controle e avaliação no serviço público de saúde. Indicadores e 

relatórios de produção. Ouvidoria. Auditorias e processos de acreditação e 

certificação. Criação e gerenciamento de instituições de capital independente. 

Gestão financeira. Gestão de pessoas e conflitos. 

 

 BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 
CAMPOS, G. W. S., et. al. Tratado de saúde coletiva. 2. ed. rev. aum. São Paulo: 
Hucitec, 2017. 
 
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. 
 
GUSSO, G; LOPES, J M C. Tratado de medicina de família e comunidade: 
princípios, formação e prática. 2 ed. Artmed. 2018. 2 v. 
 

 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 
ALMEIDA FILHO, Naomar de ; BARRETO, Maurício Lima. Epidemiologia e saúde: 
fundamentos, métodos, aplicações. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012 
 
REVISTA BRASILEIRA DE MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE. Disponível 
em: http://www.rbmfc.org.br/rbmfc 
 
REVISTA CIÊNCIA & SAÚDE COLETIVA. Disponível em: 
http://www.abrasco.org.br/site/revistas/revista-ciencia-saude-coletiva/ 
 
SOLHA, Raphaela Karla Toledo. Sistema Único de Saúde - Componentes, 
Diretrizes e Políticas Públicas. Érica, 2014. e-book. 
 
WONCA GLOBAL FAMILY DOCTOR . Practical Evidence About Real Life 
Situations. Disponível em: 
http://www.globalfamilydoctor.com/Resources/PEARLS.aspx 
 

Ementas e Bibliografias para TCC I, II e III  

 

Trabalho de conclusão de curso I, II e III 

http://www.abrasco.org.br/site/revistas/revista-ciencia-saude-coletiva/
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 EMENTA 

 

Medicina Baseada em Evidências em Prática Clínica. Planejamento da pesquisa 

científica na área médica e sua importância. Aspectos éticos da pesquisa médica. 

Aplicação de teorias e técnicas na elaboração de um projeto de pesquisa. Escrita 

científica. 

 

 BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 
GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo:Atlas, 
2010.  
 
MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia científica. 6.ed. 
Atlas: São Paulo, 2007. 311p. 
 
SEVERINO, Antônio J. Metodologia do trabalho científico. 23. ed. São Paulo: 
Cortez, 2012. 304 p. 
 

 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

ANDRADE, M. M. Introdução à Metodologia do Trabalho Científico. 10. ed. São 
Paulo: Atlas, 2010.  
 
BELL, J. Projeto de Pesquisa: Guia para iniciantes em educação, saúde e ciências 
sociais. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2007. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536312514/cfi/0!/4/4@0.00:47.
9  Acesso em 28 de março de 2018. 
 
MARCONI, M. A; LAKATOS, E. M. Metodologia do trabalho científico: 
procedimentos básicos, pesquisa bibliográfica, projeto e relatório, publicações e 
trabalhos científicos. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2007.  
 
SALOMON, Délcio V. Como fazer uma monografia. 11. ed. São Paulo: Martins 
Fontes, 2004. 
 
SORDI, J. O. Desenvolvimento de projeto de pesquisa. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 
2017. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547214975/cfi/13!/4/4@0.00:0.
00 Acesso em 28 de março de 2018. 
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Ementas e Bibliografias para os estágios supervisionados(internato) 9º,10º,11º 

e 12º semestres 

 

Estágio Curricular em Emergências Médicas I 

 

 EMENTA 

 

Estudo teórico e prático sobre urgências e emergêngias médicas nas áreas de 

pediatria, cirurgia, clínica, psiquiatria, ginecologia e obstetrícia, de forma 

supervisionada, considerando o atendimento humanizado e eficaz nas portas de 

entrada do sistema de saúde 

 

 BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 
KNOBEL, E. Condutas no paciente grave. 3. ed. São Paulo: Atheneu, 2016. 

 
MARTINS, H.S.; VELASCO, I.T.; BRANDÃO NETO, R.A. Medicina de emergência. 
São Paulo: Manole, 2017. 

 
NATIONAL ASSOCIATION OF EMERGENCY MEDICAL TECHNICIANS. AMLS . 
Atendimento pré-hospitalar às emergências clínicas. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2014.  
 

 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

LA TORRE, Fabíola Peixoto Ferreira et al. (coord.). Emergências em 
pediatria: protocolos da Santa Casa. 2. ed. São Paulo: Manole, 2013. e-book.  
 
STONE, C. Keith, HUMPHERIES, Roger L. CURRENT: Medicina de Emergência. 
AMGH, 2013. e-book.  
 
STONE, C. Keith; HUMPHRIES, Roger L.. CURRENT Medicina de Emergência: 
diagnóstico e tratamento. 7.ed.. Porto Alegre: Artmed, 2013. 
 
RIBEIRO JUNIOR, Marcelo A. F. Fundamentos em cirurgia do trauma. Rio de 
Janeiro: Roca, 2016. e-book. 
 
RASSLAN, Zied (coord.). Medicina de urgência. São Paulo: Manole, 2016. e-book. 
. 
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Estágio Curricular em Emergências Médicas II 

 

 EMENTA 

 

Estudo teórico e prático sobre urgências e emergências médicas nas áreas de 

pediatria, cirurgia, clínica, psiquiatria, ginecologia e obstetrícia, de forma 

supervisionada, considerando o atendimento humanizado e eficaz nas portas de 

entrada do sistema de saúde 

 

 BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 
KNOBEL, E. Condutas no paciente grave. 3. ed. São Paulo: Atheneu, 2016. 
 
MARTINS, H.S.; VELASCO, I.T.; BRANDÃO NETO, R.A. Medicina de emergência. 
São Paulo: Manole, 2017. 
 
NATIONAL ASSOCIATION OF EMERGENCY MEDICAL TECHNICIANS. AMLS . 
Atendimento pré-hospitalar às emergências clínicas. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2014.  
 

 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

LA TORRE, Fabíola Peixoto Ferreira et al. (coord.). Emergências em 
pediatria: protocolos da Santa Casa. 2. ed. São Paulo: Manole, 2013. e-book.  
 
RASSLAN, Zied (coord.). Medicina de urgência. São Paulo: Manole, 2016. e-book.  
 
RIBEIRO JUNIOR, Marcelo A. F. Fundamentos em cirurgia do trauma. Rio de 
Janeiro: Roca, 2016. e-book. 
 
STONE, C. Keith, HUMPHERIES, Roger L. CURRENT: Medicina de Emergência. 
AMGH, 2013. e-book.  
 
STONE, C. Keith; HUMPHRIES, Roger L.. CURRENT Medicina de Emergência: 
diagnóstico e tratamento. 7.ed.. Porto Alegre: Artmed, 2013. 
 
Estágio Curricular em Atenção Primária em Saúde I 

 

 EMENTA 
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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, considerando 

os direitos humanos, diversidades e condições de vulnerabilidade e dentro de 

princípios éticos. 

 

 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. 
 
CAMPOS, G. W. S., et. al. Tratado de saúde coletiva. 2. ed. rev. aum. São Paulo: 
Hucitec, 2017.  
 
GUSSO, G; LOPES, J M C. Tratado de medicina de família e comunidade: 
princípios, formação e prática. 2 ed. Artmed. 2018. 2 v.  
 
 

 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 
 
GIOVANELLA, Lígia (org.). Políticas e sistema de saúde no Brasil. 2 ed. rev. e 
ampl.. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2017. 1100 p.AZULAY, David Rubem; AZULAY- 
 
ABULAFIA, Luna. Dermatologia. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. e-
book.  
 
Bruce, TOY, Eugene C.; BRISCOE, Donald; B. Casos Clínicos em Medicina de 
Família e Comunidade. Grupo A, 2013. [Minha Biblioteca]. 
 
MCWHINNEY, Ian R.; Freeman, Thomas. Manual de medicina de família e 
comunidade. 3.ed.. Porto Alegre: Artmed, 2010. 472p 
 
GOLDMAN, Lee; SCHAFER, Andrew I. (ed.). Goldman - Cecil medicina. 25 ed.. Rio 
de Janeiro: Elservier, 2018. 2vol. 
 

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 
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problemas de saúde encontrados nas comunidades locais e regionais, considerando 

os direitos humanos, diversidades e condições de vulnerabilidade e dentro de 

princípios éticos. 

 

 BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 
CAMPOS, G. W. S., et. al. Tratado de saúde coletiva. 2. ed. rev. aum. São Paulo: 
Hucitec, 2017.  
 
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. 
 
GUSSO, G; LOPES, J M C. Tratado de medicina de família e comunidade: 
princípios, formação e prática. 2 ed. Artmed. 2018. 2 v 
 

 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

ABULAFIA, Luna. Dermatologia. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 
e-book.  
 
Bruce, TOY, Eugene C.; BRISCOE, Donald; B. Casos Clínicos em Medicina de 
Família e Comunidade. Grupo A, 2013. [Minha Biblioteca]. 
 
GIOVANELLA, Lígia (org.). Políticas e sistema de saúde no Brasil. 2 ed. rev. e 
ampl.. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2017. 1100 p.AZULAY, David Rubem; AZULAY- 
 
GOLDMAN, Lee; SCHAFER, Andrew I. (ed.). Goldman - Cecil medicina. 25 ed.. 
Rio de Janeiro: Elservier, 2018. 2vol. 
 
MCWHINNEY, Ian R.; Freeman, Thomas. Manual de medicina de família e 
comunidade. 3.ed.. Porto Alegre: Artmed, 2010. 472p 
 

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 
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grávido-puerpural, considerando os direitos humanos, diversidades e condições de 

vulnerabilidade e dentro de princípios éticos. 

 

 BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

BEREK, J. S. (ed.). Berek e Novak: tratado de ginecologia. 14. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2017.  
 
CORRÊA, M. D. Noções práticas de obstetrícia. 14. ed. Belo Horizonte: Coopmed, 
2011.   
 
GIRÃO, Manoel João Batista Castello; BARACAT, Edmund Chada; LIMA, Geraldo 
Rodrigues de. Tratado de ginecologia. Rio de Janeiro: Atheneu, 2017. v.2 1733 p.  
 

 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

BARACAT, Edmund Chada (ed.) et al. Ginecologia baseada em casos 
clínicos. São Paulo: Manole, 2013. e-book.  
 
CUNNINGHAM, F. Gary et al. Obstetrícia de Williams. 24. ed. Porto Alegre: AMGH, 
2016. e-book. . 
 
DECHERNEY, Alan H. et al. Current: ginecologia e obstetrícia: diagnóstico e 
tratamento. 11. ed. Porto Alegre: ArtMed, 2015. e-book.  
 
LEVENO, Kenneth J. et al. Manual de obstetrícia de Williams: complicações na 
gestação. 23. ed. Porto Alegre: ArtMed, 2014 e-book.  
 
URBANETZ, Almir Antonio (coord.). Ginecologia e obstetrícia Febrasgo para o 
médico residente. São Paulo: Manole, 2016. e-book.  
 

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. considerando os direitos humanos, diversidades e condições de 

vulnerabilidade e dentro de princípios éticos. 
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 BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 
BEREK, J. S. (ed.). Berek e Novak: tratado de ginecologia. 14. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2017.  
 
CORRÊA, M. D. Noções práticas de obstetrícia. 14. ed. Belo Horizonte: Coopmed, 
2011.   
 
GIRÃO, Manoel João Batista Castello; BARACAT, Edmund Chada; LIMA, Geraldo 
Rodrigues de. Tratado de ginecologia. Rio de Janeiro: Atheneu, 2017. v.2 1733 p.  
 

 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

BARACAT, Edmund Chada (ed.) et al. Ginecologia baseada em casos 
clínicos. São Paulo: Manole, 2013. e-book. 
  
CUNNINGHAM, F. Gary et al. Obstetrícia de Williams. 24. ed. Porto Alegre: AMGH, 
2016. e-book. . 
 
DECHERNEY, Alan H. et al. Current: ginecologia e obstetrícia: diagnóstico e 
tratamento. 11. ed. Porto Alegre: ArtMed, 2015. e-book.  
 
LEVENO, Kenneth J. et al. Manual de obstetrícia de Williams: complicações na 
gestação. 23. ed. Porto Alegre: ArtMed, 2014 e-book.  
 
URBANETZ, Almir Antonio (coord.). Ginecologia e obstetrícia Febrasgo para o 
médico residente. São Paulo: Manole, 2016. e-book.  
 

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, considerando os 

direitos humanos, diversidades e condições de vulnerabilidade e dentro de princípios 

éticos. 

 

 BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
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ESCOBAR, Ana Maria de Ulhôa (coord.)et all.. A promoção da saúde na infancia. 
2ed.. Barueri: Manole, 2013. 510 p. –  
 
NELSON, Waldo E.;KLIEGMAN, Robert M.. Nelson tratado de pediatria. 20 ed.. Rio 
de Janeiro: Elsevier, 2017. v.1 3512 p.  
 
PEDIATRIA, Sociedade Brasileira D. Tratado de Pediatria, 2 vol. Editora Manole, 
2017. [Minha Biblioteca]. 
 

 

 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. 1-4. Disponível em: 
<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/atencao_recem 
_nascido_%20guia_profissionais_saude_v1.pdf>. Acesso em: 01 dez. 2011. 
 
FIORETTO, José Roberto (ed.). UTI pediátrica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2013. e-book.  
 
HAY, William W. et al. Current pediatria (Lange): diagnóstico e tratamento. 20. ed. 
Porto Alegre: AMGH, 2012. e-book.  
 
JÚNIOR, CAMPOS, Dioclécio, BURNS, Dennis Alexander (coord.). Perguntas e 
Respostas em Pediatria. Manole, 2016. e-book. . 
 
LAGO, Patricia Miranda do et al. Pediatria baseada em evidências. São Paulo: 
Manole, 2016. e-book.  
 

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, considerando os 

direitos humanos, diversidades e condições de vulnerabilidade e dentro de princípios 

éticos. 

 

 BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
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ESCOBAR, Ana Maria de Ulhôa (coord.)et all.. A promoção da saúde na infancia. 
2ed.. Barueri: Manole, 2013. 510 p. –  
 
NELSON, Waldo E.;KLIEGMAN, Robert M.. Nelson tratado de pediatria. 20 ed.. Rio 
de Janeiro: Elsevier, 2017. v.1 3512 p.  
 
PEDIATRIA, Sociedade Brasileira D. Tratado de Pediatria, 2 vol. Editora Manole, 
2017. [Minha Biblioteca]. 
 

 

 

 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. 1-4. Disponível em: 
<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/atencao_recem 
_nascido_%20guia_profissionais_saude_v1.pdf>. Acesso em: 01 dez. 2011. 
 
FIORETTO, José Roberto (ed.). UTI pediátrica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2013. e-book.  
 
HAY, William W. et al. Current pediatria (Lange): diagnóstico e tratamento. 20. ed. 
Porto Alegre: AMGH, 2012. e-book.  
 
JÚNIOR, CAMPOS, Dioclécio, BURNS, Dennis Alexander (coord.). Perguntas e 
Respostas em Pediatria. Manole, 2016. e-book. . 
 

LAGO, Patricia Miranda do et al. Pediatria baseada em evidências. São Paulo: 

Manole, 2016. e-book. 

 

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, considerando os direitos 

humanos, diversidades e condições de vulnerabilidade e dentro de princípios éticos. 

 

 BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
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PETROIANU, A. COLÉGIO BRASILEIRO DE CIRURGIÕES. Clínica cirúrgica do 
Colégio Brasileiro de Cirurgiões. São Paulo: Atheneu, 2010.  
 
TOWNSEND, C.; BEAUCHAMP, R. D.; EVERS, B. M. et al. Sabiston - tratado de 
cirurgia: as bases biológicas da prática cirúrgica moderna. 20.ed. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2019.  
 
ZINNER, M. J.; ASHLEY, S. W. Maingot: Cirurgia abdominal. 11. ed. Revinter, 2011.  
 

 

 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 
AMATO, Alexandre Moraes. Procedimentos Médicos - técnica e tática, 2. ed. Roca, 
2016. e-book.  
 
MINTER, Rebecca M.; DOHERTY, Gerard M. Current procedimentos: cirurgia. 
Porto Alegre: AMGH, 2012. e-book.  
 
MORETTI, Miguel Antonio; BAPTISTA FILHO, Mario Lúcio Alves (ed.). Manual de 
cuidados perioperatórios. São Paulo: Manole, 2014. e-book.  
 
ROHDE, Luiz; OSVALDT, Alessandro Bersch. Rotinas em cirurgia 
digestiva. 2.ed. Porto Alegre: ArtMed, 2015. e-book.  

 
TOY, Eugene C.; LIU, Terrence H.; CAMPBELL, Andre R. Casos clínicos em 
cirurgia. 4. ed. Porto Alegre: AMGH, 2013. e-book.  
 

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, considerando os direitos 

humanos, diversidades e condições de vulnerabilidade e dentro de princípios éticos. 

 

 BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 
PETROIANU, A. COLÉGIO BRASILEIRO DE CIRURGIÕES. Clínica cirúrgica do 
Colégio Brasileiro de Cirurgiões. São Paulo: Atheneu, 2010.  
 
TOWNSEND, C.; BEAUCHAMP, R. D.; EVERS, B. M. et al. Sabiston - tratado de 
cirurgia: as bases biológicas da prática cirúrgica moderna. 20.ed. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2019.  
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ZINNER, M. J.; ASHLEY, S. W. Maingot: Cirurgia abdominal. 11. ed. Revinter, 2011.  
 

 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

AMATO, Alexandre Moraes. Procedimentos Médicos - técnica e tática, 2. ed. Roca, 
2016. e-book.  
 
MINTER, Rebecca M.; DOHERTY, Gerard M. Current procedimentos: cirurgia. 
Porto Alegre: AMGH, 2012. e-book.  
 
MORETTI, Miguel Antonio; BAPTISTA FILHO, Mario Lúcio Alves (ed.). Manual de 
cuidados perioperatórios. São Paulo: Manole, 2014. e-book.  
 
ROHDE, Luiz; OSVALDT, Alessandro Bersch. Rotinas em cirurgia digestiva. 2. 
ed. Porto Alegre: ArtMed, 2015. e-book.  
 
TOY, Eugene C.; LIU, Terrence H.; CAMPBELL, Andre R. Casos clínicos em 
cirurgia. 4. ed. Porto Alegre: AMGH, 2013. e-book.  
 

Estágio Curricular em Saúde Mental 

 

 EMENTA 

 

Inserção do aluno no ambiente ambulatorial e hospitalar, com vistas à capacitação 

ao atendimento de pacientes com sofrimento mental e patologias psiquiátricas 

psiquiátricas, considerando os direitos humanos, diversidades e condições de 

vulnerabilidade e dentro de princípios éticos. 

 

 BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 
CHENIAUX, Elie. Manual de psicopatologia. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2015.  
 
DALGALARRONDO, Paulo. Psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais. 3. 
ed. Porto Alegre: Artmed, 2019. 505 p.  
 
SADOCK, Benjamin J.; SADOCK, Virginia A.; RUIZ, Pedro. Compêndio de 
psiquiatria: ciência do comportamento e psiquiatria clínica. 11 ed.. Porto Alegre: 
Artmed, 2017. 1466 p.  
 

 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
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BOTEGA, Neury José. Prática psiquiátrica no hospital geral. 3. ed. Porto Alegre: 
ArtMed, 2012. e-book.  
 
Debra, TOY, Eugene C.; K. Casos Clínicos em Psiquiatria. Grupo A, 2014. [Minha 
Biblioteca]. 
 
Gustavo, MANSUR, C. Psiquiatria para o Médico Generalista. Grupo A, 2013. 
[Minha Biblioteca]. 
 
MARI, Jair de Jesus; KIELING, Christian. Psiquiatria na prática clínica. São Paulo: 
Manole, 2014. e-book.  
 
PARAVENTI, Felipe; CHAVES, Ana Cristina (coord.). Manual de psiquiatria 
clínica. Rio de Janeiro: Roca, 2016. e-book.  
 

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, considerando os direitos 

humanos, diversidades e condições de vulnerabilidade e dentro de princípios éticos. 

 

 BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 
FAUCI, A. S. et al. (ed.). Medicina interna de Harrison. 19. ed. Rio de Janeiro: 
McGraw Hill, 2017.  2 v.  
 
GOLDMAN, L.; SCHAFER, A. I. Goldman Cecil medicina. 25.ed. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2018. 2v. 
 
PORTO, Celmo Celeno. Vademecum de clínica médica. 3.ed.. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2010. 1107 p. 
 

 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 
BRAUNWALD, E.; LIBBY, P. Z. D. P. Braunwald tratado de doenças 
cardiovasculares. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 2 v. 

 
DANI, R. Gastroenterologia essencial. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2018. 

 
MARINO, Paul L. Compêndio de UTI. 4. ed. Porto Alegre: ArtMed, 2015. e-book.  
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MARTINS, Mílton de Arruda (ed.) et al. Clínica médica: atuação da clínica médica, 
sinais e sintomas de natureza sistêmica, medicina preventiva, saúde da mulher, 
envelhecimento e geriatria, medicina física e reabilitação, medicina laboratorial na 
prática médica. 2. ed. São Paulo: Manole, 2016. v.1. e-book.  
 
MARTINS, Mílton de Arruda (ed.) et al. Clínica médica: doenças hematológicas, 
oncologia, doenças renais. 2. ed. São Paulo: Manole, 2016. v.3. e-book.  
 
VERONESI, R.; FOCACCIA, R. Tratado de infectologia. 5. ed. rev. e atual. São 
Paulo: Atheneu, 2015. 2 v. 
 

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, considerando os direitos 

humanos, diversidades e condições de vulnerabilidade e dentro de princípios éticos. 

 

 BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 
FAUCI, A. S. et al. (ed.). Medicina interna de Harrison. 19. ed. Rio de Janeiro: 
McGraw Hill, 2017.  2 v.  
 
PORTO, Celmo Celeno. Vademecum de clínica médica. 3.ed.. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2010. 1107 p.  
 
GOLDMAN, L.; SCHAFER, A. I. Goldman Cecil medicina. 25.ed. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2018. 2v. 
 

 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

BRAUNWALD, E.; LIBBY, P. Z. D. P. Braunwald tratado de doenças 
cardiovasculares. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 2 v. 
 
DANI, R. Gastroenterologia essencial. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2018. 
 
MARTINS, Mílton de Arruda (ed.) et al. Clínica médica: atuação da clínica médica, 
sinais e sintomas de natureza sistêmica, medicina preventiva, saúde da mulher, 
envelhecimento e geriatria, medicina física e reabilitação, medicina laboratorial na 
prática médica. 2. ed. São Paulo: Manole, 2016. v.1. e-book.  
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MARTINS, Mílton de Arruda (ed.) et al. Clínica médica: doenças hematológicas, 
oncologia, doenças renais. 2. ed. São Paulo: Manole, 2016. v.3. e-book.  
 
VERONESI, R.; FOCACCIA, R. Tratado de infectologia. 5. ed. rev. e atual. São 
Paulo: Atheneu, 2015. 2 v. 
 

 

Estágio Curricular em Saúde Coletiva 

 

 EMENTA 

 

Inserção do aluno nos serviços de saúde em nível central e regional, com vistas a 

desenvolver atividades nas áreas de gestão em saúde, vigilância em saúde 

(ambiental, epidemiológica e sanitária), e educação em saúde. 

 

 BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

CAMPOS, G. W. S., et. al. Tratado de saúde coletiva. 2. ed. rev. aum. São Paulo: 
Hucitec, 2017.  
 
FILHO, ALMEIDA, Naomar de, BARRETO, Mauricio L. Epidemiologia e saúde: 
fundamentos, métodos e aplicações. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.  
 
GUSSO, G; LOPES, J M C. Tratado de medicina de família e comunidade: 
princípios, formação e prática. 2 ed. Artmed. 2018. 2 v.  
 

 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 
BRASIL, Ministério da Saúde. Manual de orientações para contratação de 
serviços de saúde [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção 
à Saúde, Departamento de Regulação, Avaliação e Controle de Sistemas. – Brasília: 
2017. 82 p.: il. Disponível em: 
https://www.saude.gov.br/images/pdf/2016/novembro/28/MANUAL-DE-
ORIENTACOES-PARA-CONTRATACAO-DE-SERVICOS-DE-SAUDE.pdf 
 
GALLEGUILLOS, Tatiana Gabriela Brassea. Epidemiologia: indicadores de saúde e 
análise de dados. São Paulo: Erica, 2014. e-book.  
 
PAIM, Jairnilson Silva et al. O que é o SUS. Fiocruz, 2015. Disponível em: 
http://www.livrosinterativoseditora.fiocruz.br/sus/4/ 
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SECCHI, Leonardo. Análise de políticas públicas: diagnóstico de problemas, 
recomendação de soluções. São Paulo: Cengage Learning, 2016. e-book.  
 
SOLHA, Raphaela Karla Toledo. Sistema Único de Saúde - Componentes, 
Diretrizes e Políticas Públicas. Érica, 2014. e-book. 
 

Ementas e Bibliografias das Disciplinas Eletivas 

 

Inglês Médico  

 

 EMENTA 

 

Enfoque nas estratégias de leitura, visando à compreensão do texto escrito em 

inglês: o estudo do enunciado e suas implicações na compreensão textual: produção 

de sentenças e/ou parágrafos curtos na língua-alvo e prática integrada das 

habilidades de expressão e compreensão oral. 

 

 BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

DREY, R.F; SELISTRE, I.C.T; AIUB, T. Inglês: práticas de leitura e escrita. Porto 
Alegre: Penso, 2015. e-book. 
 
LIMA, D. Gramática de uso da língua inglesa.Rio de Janeiro: EPU, 2017.  e-book. 

 
SCHUMACHER, C.A. Gramática de inglês para brasileiros. Rio de Janeiro: EPU, 
2015. e-book. 
 

 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

LIMA, D. Inglês na ponta da língua:como usar a palavra certa na hora certa. 1. ed. 
Rio de Janeiro: EPU, 2015. e-book.  
 
LIMA, D.de. Combinando palavras em inglês: seja fluente em inglês aprendendo 
collocations. Rio de Janeiro:  EPU, 2017. e-book. 

 
RON, M. Como escrever tudo em inglês: escreva a coisa certa em qualquer 
situação.Rio de Janeiro:EPU, 2015. e-book. 

 
SCHUMACHER, C.A. Inglês urgente para brasileiros: soluções simples e práticas 
para aprender de vez. Rio de Janeiro: EPU, 2015. e-book.  
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THOMPSON, M.A. Inglês Instrumental:estratégias de leitura para informática e 
internet .São Paulo: Érica, 2016. e-book. 
 

Eletrocardiografia 

 

 EMENTA 

 

Estudo teórico e prático sobre os conceitos e significados inerentes ao diagnóstico 

da eletrocardiografia. 

 

 BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 
 
DUBIN, D. Interpretação rápida do ECG: 3. ed. Rio de Janeiro: EPUB, 2001. 
 
DUPIN, JB. Eletrocardiograma para quem não é cardiologista.Belo Horizonte: 
Dupin, 2010.  
 
FRIEDMANN, AA; GRINDLER, J; OLIVEIRA, CAR de; FONSECA, AJ. Diagnóstico 
diferencial no eletrocardiograma. 2. ed. Barueri: Manole, 2011. 
 

 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

CARVALHO, AC; SOUZA FAO; CIRENZA, C; ALESSI, SR. Guia de eletrocardiografia 
com exercícios comentados. São Paulo: Manole, 2012. e-book.  
 
DECCACHE, W. ECG para o clínico: laudo e orientação terapêutica. Rio de Janeiro: 
Revinter, 2004. 
 
GOLDWASSER, GP. Eletrocardiograma orientado para o clínico. 3.. ed. Rio de Janeiro: 
Rubio, 2009.  
 
HALLAKE, J. Eletrocardiografia. 3. ed. Rio de Janeiro: Medsi, 2004.  
 
SANCHES, PCR; MOFFA, PJ (coord). Eletrocardiograma: uma abordagem didática. São 
Paulo: Roca, 2010.  

 

 

Língua Brasileira de Sinais – Libras 

 

 EMENTA 
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Tópicos de linguística aplicados à língua de sinais: fonologia, morfologia e sintaxe. 

Domínio e uso básico de Libras. O intérprete de LIBRAS. A cultura e identidade 

Surda. 

 

 BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

CAPOVILLA, Fernando C.; RAPHAEL, Walkiria D. (ed.) Dicionário enciclopédico 
Ilustrado trilíngue da Língua Brasileira de Sinais.  2. ed. São Paulo: USP, 2001. 
2v.  
 
GOLDFELD, Marcia. A criança surda: linguagem e cognição numa perspectiva 
sociointeracionista. 7.ed. São Paulo: Plexus Editora, 2002. 
 
PORTO, Celmo Celeno; Porto , Arnaldo Lemos. Exame clínico. 7.ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2014. 
 
PORTO, Celmo Celeno; Porto , Arnaldo Lemos. Exame clínico. 8.ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2017. 
 
QUADROS, R. M; KARNOPP, L. B. Língua de sinais brasileira: estudos 
linguísticos. Porto Alegre: Artmed, 2007.   
 

 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

BAGNO, M. Nada na língua é por acaso: por uma pedagogia da variação 
linguística. São Paulo: Parábola, 2007. (não tem)  
 
BRASIL: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Especial; Educação 
Inclusiva: A fundação filosófica. Brasília, DF, 2004. 
 
GESSER, A. Libras? Que língua é essa?: crenças e preconceitos em torno da 
língua de sinais e da realidade surda. São Paulo: Parábola, 2016.  
 
HONORA, Márcia, Frizanco, Mary Lopes Esteves, Saruta, Flaviana Borges da 
Silveira.  Livro Ilustrado de Língua Brasileira de Sinais. São Paulo:  Ciranda 
Cultural, 2015. v.1 
 
HONORA, Márcia, Frizanco, Mary Lopes Esteves, Saruta, Flaviana Borges da 
Silveira.  Livro Ilustrado de Língua Brasileira de Sinais. São Paulo:  Ciranda 
Cultural, 2014. v.2 
 
HONORA, Márcia. Inclusão educacional de alunos com surdez: concepções e 
alfabetização. São Paulo, 2014  
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QUADROS, R. M; KARNOPP, L. B. Língua de sinais brasileira: estudos 
linguísticos. Porto Alegre: Artmed, 2007. 
 
QUADROS, Ronice . O tradutor e intérprete de Língua Brasileira de Sinais e 
Língua Portuguesa. Brasília : MEC, 2004.   

 

Espiritualidade em Saúde  

 

 EMENTA 

 

Estudo teórico e prático da medicina e espiritualidade e sua importância no 

ambiente acadêmico, ajudando a uma melhor compreensão sobre o ser integral e 

sua relações intrapessoais, interpessoais e transpessoal – NOVO PARADIGMA. 

 

 BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

BENSON, Herbert. Medicina Espiritual. Rio de Janeiro : Elsevier.  
 
KOENIG G. H.  Medicina, religião e saúde: o encontro da ciência e da 
espiritualidade Porto Alegre : L& PM, 2012. 
 
KONIG G. H. Espiritualidade no cuidado com o paciente.São Paulo: Fé Editora 
Jornalística,2005.  
 

 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 
 
KUBLER- ROSS E. Sobre a morte e o morrer. 10. ed. São Paulo: Martins Fontes, 
2019. 
 
SILVA,Marco Aurélio. Quem ama não adoece. 43. Ed. Rio de 
Janeiro:BestSeller,2014. 
 

Comunicação Humana  

 

 EMENTA 

 

Fundamentos da Comunicação Humana - Comunicação e Personalidade - 

Comunicação e Liderança - Autoridade da Fonte - Carisma e Chatice - Obstáculos 
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devidos à   à personalidade - Obstáculos devidos à   linguagem - Comunicação 

Humana Aplicada. 

 

 BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
 
AQUINO, I. S. Como falar em encontros científicos. Editora Saraiva. 5ª ed, 2012. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 
CARDOSO, G. F.; BRAGA, S. L. O.; GOTARDELO, D. R. A consulta na Atenção 
Básica: potencialidades do Modelo de Calgary-Cambrigde. Braz Journal of Surg and 
Clin Res., v. 19, n. 1, p. 104-106, 2017.  
 
LEITE, A. J. M; CAPRARA A.; COELHO FILHO, J. M. Habilidades de 
Comunicação com pacientes e família. Editora Sarvier, 1ª ed, 2007. PENTEADO, 
J. R. W. A técnica da comunicação humana. CENGAGE Learning, 14ª ed., 2014. 
 
MARCHIORI, M. Liderança e comunicação interna. Difusão editora, 1ª ed, 2014. 
RIOS, I. C. Comunicação em Medicina. Rev Med (São Paulo), v. 91, n. 3, p. 159 – 
162, 2012.  
 
ROSSI, P. S; BATISTA, N. A. O ensino da comunicação na graduação médica. 
Interface – Comun.,Saúde, Educ., v. 10, n. 19, p. 93 - 102, 2006.  
 
SILVA, P.R. A comunicação na prática médica: seu papel como componente 
terapêutico. Rev Port Clín Geral, v. 24, p. 505-512, 2008. 
 
 WEIL, P. & TOMPAKOW, R. O corpo fala: a linguagem silenciosa da comunicação 
não verbal. Petrópolis: Vozes, 74º ed, 2015 
 

Fisiologia do Exercício   

 

 EMENTA 

 

Estudo das respostas e adaptações decorrentes da prática da atividade física 

relacionados ao sistema cardiovascular, respiratório, musculoesquelético e 

endócrino, enfatizando o raciocínio clínico na prescrição de sua prática regular 

(indicações e contraindicações). Introdução do esporte como medida efetiva na 

profilaxia de patologias relacionadas a obesidade e sedentarismo. 

 

 BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
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FOSS M.L.; KETEYIAN S.J. Bases fisiológicas do exercício e do esporte. 6 ed. 
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018. 
 
GUYTON, A. C.; HALL, J. E. Tratado de fisiologia médica. 11 ed. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2006. 
 
GUYTON, A. C.; HALL, J. E. Tratado de fisiologia médica. 12 ed. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2011. 
 
KENNEY, W. Larry; WILMORE, Jack H. COSTILL David L. Fisiologia do esporte e 
do exercício. 5. ed.Barueri: Manole, 2013 
 

 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

AIRES, M. de M. Fisiologia. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2015. 
 
McARDLE W. D.; KATCH F. I.; KATCH, V. L. Fisiologia do exercício: energia, 
nutrição e desempenho humano. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 
 
SILVERTHORN, D.U. Fisiologia humana: uma abordagem integrada. 5 ed. Porto 
Alegre: Artmed, 2010.  
 
TORTORA, G. J.; DERRICKSON, B. Princípios de anatomia e fisiologia. 14. ed. 
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017 
 
POWERS, Scott K.; HOWLEY Edward T. Fisiologia do exercício: teoria e aplicação 
ao condicionamento e ao desempenho. 8. ed. Manole, 2014.  

 

Gestão em Saúde    

 

 EMENTA 

 

Princípios da gestão de sistemas e serviços de saúde. Aspectos da conjuntura da 

gestão em saúde no Brasil no contexto do Pacto pela Saúde. Modelos de Atenção à 

Saúde.  Redes de saúde e regionalização. Desafios da gestão em saúde para a 

implantação de modelo coerente com os princípios e diretrizes do SUS. Gestão do 

trabalho em saúde. Gestão administrativa e financeira no SUS. O papel do 

planejamento estratégico na gestão em saúde. 

 

 BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
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ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MEDICINA. SUS:  o que você precisa saber sobre o 
Sistema Único de Saúde. 2.ed. São Paulo: Atheneu, 2004. 
 
ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MEDICINA. Por dentro do SUS. São Paulo. 
Atheneu, 2010. 
 
SANTOS, Lenir. SUS: o espaço da gestão inovado e dos consensos 
interfederativas: aspectos jurídicos, administrativos financeiros.2.ed. Campinas: 
Saberes, 2009. 
 

 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

BRASIL. Caderno do Programa de Melhoria e do Acesso da Atenção Básica 
disponível em: http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca.php 
 
FERNANDEZ J. C.; MENDES R. Promoção da saúde e gestão local. São Paulo. 
Hucitec, 2007. 
 
MATTA, Gustavo Corrêa. Políticas de saúde: a organização e a operacionalização 
do Sistema Único de Saúde. Rio de Janeiro: Fio Cruz, 2007. v.3; 
 
MENDES, E. V. As redes de atenção à saúde. 2. ed. Brasília, DF: Organização 
Pan-Americana da Saúde.  2011. Disponível em: 
<http://new.paho.org/bra/apsredes/index.php?option=com_content&view=article&id=
25&Itemid=64>. 
 
MOROSINI, Márcia Valéria G.C. Modelos de atenção e a saúde da família.Rio de 
Janeiro: Fio Cruz, 2007. v.4. 
 
PINHEIRO ROSENI; MATTOS R. Gestão em Redes: práticas de avaliação, 
formação e participação na saúde. Rio de Janeiro: CEPESC, 2006 
 
TEIXEIRA, Carmem Fontes. Modelo de atenção à saúde: promoção, vigilância e 
saúde da família. Salvador: Edufba.2006. 
 

Manifestações Orais de Doenças Sistêmicas 

 

 EMENTA 

 

Aborda conhecimentos envolvendo princípios de patologia básica e de sistemas com 

o foco em distúrbios médicos mais comuns que podem ser encontrados 

apresentando manifestações orais. 

 

http://dab.saude.gov.br/portaldab/biblioteca.php
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 BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 
BRASILEIRO FILHO, G. (ed.) Bogliolo patologia. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2006. 
 
BRASILEIRO FILHO, G. (ed.) Bogliolo patologia. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2011. 
 
BRASILEIRO FILHO, G. (ed.) Bogliolo patologia. 9. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2016. 
 
NEVILLE, B. W.; DAMM, D. D.; ALLEN, C.M.; CHI, ANGELA C.Patologia Oral e 
Maxilofacial. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016.  
 
James Little, NELSON L. RHOUDS, Craig S. Miller. Manejo odontológico do 
paciente clinicamente comprometido. Rio de Janeiro:  Elsevier, 2008. 
 
REGEZI, J. A.; SCIUBBA, J. J. Patologia bucal: correlações clinicopatológicas. 6. 
ed. Rio de Janeiro:Guanabara Koogan, 2013. 
 
WOO, SOOK-BIN. Atlas de patologia oral. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. 
 

 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

ARAÚJO, N.S; ARAÚJO, V.C. Patologia bucal. São Paulo:  Artes Médica, 1990.  
 
BHASKAR, S.N.   Patologia bucal.   4 ed. São Paulo: Artes Médicas, 1995.  
 
CAWSON, R.A. Atlas colorido de enfermidades da boca. 2 ed. São Paulo, Artesc 
médicas, 1990. 
 
SHAFER, W.J. HINE, M.K. LEVY, B.M.   Tratado de patologia bucal. 4 ed. Rio de 
Janeiro: InterAmericana , 1985.  
 
TOMMASI, Maria Helena Martins. Diagnóstico de patologia bucal. 4 ed. São 
Paulo: Pancast, 2014. 
 

Praticas Integrativas e Complementares  

 

 EMENTA 

 

Estudo dos produtos naturais utilizados com fins terapêuticos em diferentes 

especialidades médicas e das principais drogas vegetais e medicamentos 

fitoterápicos disponíveis para a prescrição. Estudo de alternativas abrangentes de 

https://www.google.com.br/search?q=manejo+odontol%C3%B3gico+do+paciente+clinicamente+comprometido+james+little&stick=H4sIAAAAAAAAACWMsQ3CMBBFKySEEAU1hUVJcwmQJgswBnIcK1zs8w_OoezDCozAYliifE9Pb73bb2mg-txJcwnX6rghoapZ6mecT4fgWuqAQEtmVZ_uC3Jo7UsfyO_VTWzyIwx6JEX8fgZ2MD3MZB37pN64yImdlT9ApgzxyiUZi5xNLNfof6RV4nGEAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjq79aZ15HjAhXfLLkGHT_hBrsQmxMoATAQegQIDhAK
https://www.google.com.br/search?q=manejo+odontol%C3%B3gico+do+paciente+clinicamente+comprometido+nelson+l.+rhouds&stick=H4sIAAAAAAAAACXKMQrCMBQG4ElwEAdnh4ejg2ltRegVPISkSWifSd5f05TidbyCR_Biio4ffMv1ZqU6VR7beKp8Xex-Kqt0PxftY7_1plEt4NWcOGcn1xnJN3rKPdJzcYla3A0EC8kI71fHBmRBgzbsJDsygYWNjn8gDgnRZf4WcWGEUDhQ6jHZ8QPiwSGyigAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjq79aZ15HjAhXfLLkGHT_hBrsQmxMoAjAQegQIDhAL
https://www.google.com.br/search?q=manejo+odontol%C3%B3gico+do+paciente+clinicamente+comprometido+craig+s.+miller&stick=H4sIAAAAAAAAACXKOw7CMAwA0AmJATEwM1iMDIRPu_QIXAKlbggmcRwZo4rrcAWOwMVA6vikN1-uFi66w7Hn9pSa_WbSNb6q5Wa7Tti5XiS5UckslMsomjr_tJvoe3ZmX8JdQAYpJvn7iYQCg0D1SKFYAMxUCD1PEK4qHIz-BdVThMcOmHIO-gOZAD7PiQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjq79aZ15HjAhXfLLkGHT_hBrsQmxMoAzAQegQIDhAM
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tratamento da doença e promoção da saúde que utilizam recursos materiais não-

farmacológicos, práticas corporais e recursos terapêuticos manuais. Abordagem de 

diferentes concepções do processo saúde-doença com vistas à ampliação do 

arsenal de recursos terapêuticos, que poderão ser utilizados na vida acadêmica e 

profissional, aplicados tanto aos pacientes quanto aos próprios alunos. Vivência 

clínica com foco acadêmico. Saúde Baseada em Evidências. Leitura científica crítica 

em língua inglesa. Conceitos de Design Thinking em saúde. Produção de 

conhecimento em saúde. Visão local, nacional e global de pesquisa. 

 

 BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

BARNES, J.; ANDERSON, L. A.; PHILLIPSON, J. D. Fitoterápicos. 3. ed. Porto 
Alegre: Artmed, 2011.  
 
SAAD, Glaucia Azevedo, LÉDA, Paulo Henrique Oliveira, SÁ, Ivone Manzali, 
SEIXLACK, Antonio Car. 2.ed. Fitoterapia contemporânea: tradição e ciência na 
prática clínica. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016. e-book 
 
SIMÕES, Oliveira, C. M., SCHENKEL, Paulo, E., MELLO, de, J.C. P., MENTZ, Lilian. 
Farmacognosia: do produto natural ao medicamento. e-book.  
 

 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 
BELLAN, Natália, PINTO, Terezinha de Jesus (coord.). Diretrizes do processo de 
regulamentação sanitária dos medicamentos no Brasil. São Paulo: Manole, 
2016. e-book. . 
 
CARVALHO, J. C. T. Formulário médico-farmacêutico de fitoterapia. 3.ed. 
Pharmabooks, 2012.  
 
DINIZ, R.C. et al. Manual de medicina integrativa, Memento Fitoterápico. Porto 
Alegre: Simplíssimo, 2016. e-book. 
 
FILHO, MASSUD, João. Medicina Farmacêutica. Rio de Janeiro: ArtMed, 2016. e-
book. . 
 
SILVA, A.M.A.P, SILVA, A.M, MASSON, R.D., COSTA, N.C., ; RIBEIRO, E.E.. 
(2015). Avaliação da atividade antimicrobiana da planta Tradescantia pallida 
Munt (Taboquinha Roxa). Revista Brasileira de Plantas Medicinais, 17(3), 374-378. 
Epub September, 2015. Disponível em: https://dx.doi.org/10.1590/1983-
084X/12_188 
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Empreendedorismo e Gestão de Carreira Médica 

 

 EMENTA 

 

Trabalho, profissão e carreira médica na sociedade contemporânea. Compreensão 

da profissão (modelo mental) e suas diversas formas de atuação. O mundo 

globalizado e o mercado de trabalho: oportunidades, empreendedorismo e 

remuneração. O autoconhecimento profissional e o planejamento da carreira. 

Gestão do Tempo. Proatividade, foco e estabelecimento de objetivos e metas. 

Inteligência emocional, resiliência e o processo de ressignificação. As dimensões da 

interação: intra e interpessoalidade, intra e intergrupalidade. Programação 

neurolinguística, estilos de comunicação, assertividade e feedback. Modelo PERMA. 

Neurociências e os gatilhos mentais. Marketing médico e a atuação do profissional 

nas mídias sociais. Dimensão jurídica e financeira. Liderança, internacionalização e 

diferenciais na carreira. Competências médicas. 

 

 BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

DUTRA, J.S.;VELOSO, E.F.R.(org). Desafios da gestão de carreira.3 ed. São 
Paulo: ATLAS, 2013. e-book.  
 
KUAZAQUI, E.Gestão de carreiras. São Paulo : Cengage, 2016. e-book. . 
 
OLIVEIRA, D. P. R.Coaching, mentoring e counseling : um modelo integrado de 
orientação profissional com sustentação da universidade corporativa 2 ed. São 
Paulo : Atlas, 2015. e-book.  
 

 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

COSTA, I. S. A.; BALASSIANO, M. Gestão de carreiras: dilemas e perspectivas. 
São Paulo: Atlas, 2010. e-book.  
 
DUTRA, J. S. Gestão de carreiras: a pessoa, a organização e as oportunidades.2. 
ed. São Paulo: Atlas, 2017. e-book. . 
 
MARION, A. Manual de coaching: guia prático de formação profissional.São Paulo: 
Atlas, 2017. e-book.  
 
OLIVEIRA, D. P. R. Como elaborar um plano de carreira para ser um 
profissional bem-sucedido. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2018. e-book.  
 



 

 
 

1
5

5 

FAHESP - Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí. | IESVAP - Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba SA. 

Av. Evandro Lins e Silva, nº 4435 bairro Sabiazal - CEP 64.212-790, Parnaíba-PI 

CNPJ – 13.783.222/0001-70 | 86 3322-7314 | www.iesvap.edu.br 

WHITE, A. Planejamento de carreira e networking. São Paulo: Cengage Learning, 
2012.  e-book.  
 

Direitos Humanos e Diversidade  

 

 EMENTA 

 

Constituição da nação brasileira em sua diversidade social, cultural, religiosa, 

política e econômica, com ênfase no contexto das tribos e quilombos. Formação 

histórico-cultural e o processo de naturalização da pobreza, preconceito, 

discriminação, intolerância e violência. Igualdade jurídica e desigualdade social na 

gênese sociocultural do Brasil 

 

 BIBLIOGRAFIA BASICA 

 

AQUINO, Rubim Santos Leão de...[et al.]. Sociedade brasileira: uma história 
através dos movimentos sociais. 9. ed. Rio de Janeiro: Record, 2015. 599 p. 
 
D'AMORIM, Eduardo. África e Brasil: história e cultura. 2. ed. São Paulo: FTD, 
2016. 176 p. 
 
DONISETE, Luís; GRUPIONI, Benzi. Índios no Brasil. 4. ed. São Paulo: Global, 
2000. 249 p. 
 

3.10. Metodologia do Processo de Aprendizagem e novas práticas emergentes 

de Ensino no Campo do Conhecimento. 

 

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, 
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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 FAHESP, por meio do NAPED (Núcleo de Apoio 

Pedagógico e Experiência Docente) e do NAP (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 

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 
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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.  

Neste contexto, as metodologias de ensino utilizadas no desenvolvimento 

das atividades do curso de Medicina da FAHESP 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. 
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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 

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. 
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3.10.1 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 12), sendo que os problemas discutidos também apresentam 

interface com os conteúdos trabalhados em outros eixos.  

 

Figura 10: Estratégias de ensino-aprendizagem utilizadas no Eixo Estruturante “Sistemas Orgânicos 

Integrados” 

 

LMIM = Laboratório Morfofuncional Integrado Multiestações 

TICs = Tecnologias de Informação e Comunicação (ambiente virtual) 

 

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). 
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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 6). 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 34: 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 - Síntese da discussão 

5 - Formular objetivos de estudo 

6 - Socialização dos objetivos de estudo 

7 - Auto-aprendizado 

8 - Dividir conhecimentos com o grupo 

9 - Avaliação formativa 

 

3.10.2 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 especialistas. 

A Figura abaixo ilustra a utilização da Palestra e dos outros recursos metodológicos 

utilizados em dois eixos curriculares estruturantes. 
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Figura 11: Distribuição de conteúdos nas atividades educacionais de dois módulos (Sistemas 
Orgânicos Integrados e Habilidades e Atitudes Médicas) desenvolvidos no 1º período – exemplo: 
Sistema Circulatório. 

   

 

3.10.3 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.  

 

3.10.4 Plataforma Educacional Digital (TICs) 

 

A ferramenta tecnológica institucional de suporte e integração a este 

processo é o CANVAS, 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 
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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.  

 

3.10.5 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. 
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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 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.  
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O TBL é utilizado nas disciplinas de Métodos de Estudo e Pesquisa e no 

Eixo de Integração Ensino-Serviço-Comunidade. 

 

3.10.6 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 12). 

 

Figura 12: Arco de Maguerez (Problematização) 

 

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 a FAHESP 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, instituiu o Programa de Formação e Desenvolvimento Docente de 

Parnaíba, por meio do qual várias oficinas com a temática Metodologias Ativas 

foram ofertadas, e ainda estão previstas outras para que os professores do curso 

intensifiquem uma vivência, desenvolvendo expertise nos métodos ativos mais 

consagrados na literatura de Educação Médica.  
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Os temas abordados no Programa de Desenvolvimento Docente 

preparatório para a implantação do currículo, com ênfase nas Metodologias Ativas 

de Ensino-Aprendizagem, estão  descritos no Quadro 7. 

 

Quadro 35: Programa de Desenvolvimento Docente preparatório para a implantação do Curso 

Temas 

Concepções Pedagógicas e Teorias da Aprendizagem 

Andragogia 

PPC - Estrutura Curricular 

Metodologias Ativas de Ensino-aprendizagem: PBL (Problem Based Learning), 

Aprendizagem em Pequenos Grupos: o papel do professor, do secretário e do 

aluno 

Simulação de Pequeno Grupo  

Como elaborar problemas, casos clínicos e tarefas (grupos) 

Avaliação do estudante em um currículo baseado em Metodologias Ativas 

Sistema de avaliação do desempenho do estudante no PPC 

Como elaborar itens de avaliação  

Como montar um OSCE  

Gamificação 

Podcast 

FONTE: Própria autoria. 

 

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. 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 pela FAHESP oferece, na matriz curricular, 

o Estágio Curricular Obrigatório nos últimos quatro semestres (9º ao 12º período), 

sob a forma de estágio integrado, em três módulos, a saber: Estágio em 

Emergências Médicas, Estágio em Atenção Primária em Saúde e Estágio em 

Atenção Ambulatorial e Hospitalar, no qual ocorrem rodízio nas áreas de Clínica 

Médica, Cirurgia, Ginecologia e Obstetrícia, Saúde Mental/Psiquiatria, Saúde 

Coletiva e Pediatria. 

Da forma como estão organizados os quatro semestres de Estágio 

Curricular Obrigatório, o curso de Medicina da FAHESP pretende ampliar e 

consolidar dos 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 

(treinamento em serviço sob supervisão) e teóricas. Deste total, no mínimo 80% são 
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de atividades práticas e até 20% de atividades teóricas (casos clínicos, grupos de 

discussão, seminário, sessões anatomoclínicas, sessões clínico radiológicas, clube 

de revista, temas de revisão e atualização). Ainda, em consonância com as 

Diretrizes, o Curso de Medicina estruturou este estágio com 3100 horas, 41,7% 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 

O Internato de medicina da FAHESP/IESVAP está estruturado na matriz 

curricular da seguinte maneira: 

 

Tabela 7: CARGA HORÁRIA (HORA-RELÓGIO) 

  CARGA HORÁRIA (HORA-RELÓGIO) Créditos  

IN
T

E
R

N
A

T
O

 

Estágio Curricular em Urgências e Emergências I 162 8 

Estágio Curricular em Urgências e Emergências II 258 13 

Estágio Curricular em Saúde Mental 96 5 

Estágio Curricular em Atenção Primária em Saúde I 260 13 

Estágio Curricular em Atenção Primária em Saúde II 260 13 

Estágio Curricular em Saúde Coletiva 48 3 

Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar em Ginecologia e Obstetrícia I 210 11 

Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar em Ginecologia e Obstetrícia II 258 13 

Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar em Pediatria I 258 13 

Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar em Pediatria II 258 13 

Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar em Clínica Médica I 258 13 

Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar em Clínica Médica II 258 13 

Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar em Clínica Cirúrgica I 258 13 

Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar em Clínica Cirúrgica II 258 13 

Subtotal 
     

3.100  
157 

  

1. Estágios em Urgências e Emergências Médicas 
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Será realizado em Parnaíba e região, no qual os alunos atuam na rede 

hospitalar da Secretaria Municipal de Saúde, SAMU e hospitais conveniados, sob a 

supervisão direta de docentes, com atendimento a urgências e emergências. As 

seguintes atividades diárias, em três turnos, são desenvolvidas durante um semestre 

letivo, sob supervisão médica: 

• acompanhamento (evolução) de pacientes internados nos serviços de saúde; 

• plantão em SAMU e em unidade de terapia intensiva (UTI)/pronto-socorro; 

• auxílio em cirurgias de pequeno e médio porte; 

• atendimento clínico/cirúrgico em urgência e emergência. 

O estágio é subdividido em três áreas, a saber: 

I) Estágio em Emergências Clínicas e em Emergências em Saúde Mental 

II) Estágio em Emergências Cirúrgicas 

III) Estágio em Emergências Materno-infantis 

 

2. Estágios em Atenção Primária em Saúde (APS) e em Saúde Coletiva 

São realizados em Parnaíba e em municípios da região, em parceria com 

as Prefeituras Municipais, com atuação nos órgãos e dispositivos de saúde e nas  

equipes de saúde da família, sob supervisão e orientação direta dos profissionais 

técnicos das áreas específicas e médicos de família, acompanhando-os em suas 

rotinas de trabalho nas Redes de Atenção à Saúde.  

Os médicos das equipes da ESF passam a ser preceptores dos alunos do 

Estágio Curricular Obrigatório. Os discentes fixam residência nos municípios em que 

realizam o estágio e as prefeituras conveniadas asseguram moradia, alimentação e 

transporte municipal, se necessário. 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 ocorrem durante 15 semanas, com 37,9 horas semanais, totalizando 568 

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, como preconizam as DCN 2014 e os 
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dois estágios totalizam 31,8% dos estágios obrigatórios, superior ao preconizado 

pela referida Resolução. 

 

3. Estágios em Atenção Ambulatorial e Hospitalar 

É o estágio curricular realizado em Parnaíba, mas também em todo o 

estado do Piauí, 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). 

O estágio é subdividido nas seguintes áreas, a saber: 

I) Saúde Mental 

II) Clínica médica 

III) Clínica Cirúrgica 

IV) Pediatria 

V) Ginecologia e obstetrícia 

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 da FAHESP, 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. 
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Além dos serviços de saúde atualmente conveniados, curso de Medicina 

da FAHESP poderá firmar outros convênios com o objetivo de fornecer novas 

oportunidades e aprimorar o aprendizado de seus alunos. 

Compete a Comissão do internato em conjunto com o Colegiado do curso 

de Medicina indicar 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. 

O estágio curricular supervisionado está institucionalizado e contempla 

carga horária adequada para o desenvolvimento das competências e habilidades 

previstas além atenderem de forma plena a legislação vigente. O regulamento de 

estágios normatiza todo o funcionamento incluindo a coordenação e supervisão, 

bem como a orientação dos estágios cuja relação orientador/aluno que é 

regulamentada de forma a ser compatível com as atividades a serem desenvolvidas, 

as características do campo e em especial para atendimento a legislação vigente. , 

existência de convênios,  Como uma das estratégias de gestão da integração entre 

ensino e mundo do trabalho, considerando as competências e habilidades previstas 

para o egresso, e a interlocução institucionalizada da IES com o(s) ambiente(s) de 

estágio tanto forma e quanto instrumentos de avaliação do estágio foram 

desenvolvidos e implantados e estão disponíveis no Manual do Estágio. Tais 

ferramentas são fonte de insumos importantes para atualização das práticas do 

estágio. 

 

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. 

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, 
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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, independente 

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 o 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 às políticas deste projeto pedagógico e cumprindo os requisitos de 

comprovação (formas de aproveitamento) por meio de certificados e/ou declarações 

que é apresentado pelo aluno, mediante deferimento do responsável pela gestão de 

atividades complementares, órgão competente para a condução, organização e 

controle de tais atividades. Como prática inovadora na regulação e gestão das 

atividades complementares é disponibilizada fichas de preenchimento ao aluno no 

site da IES para posterior validação do aproveitamento das horas pelo gestor. No 

final do período letivo o gestor encaminha relatório das horas aproveitadas para a 

coordenação do curso apreciar e aprovar. Os dados apurados são encaminhados 

para a secretaria acadêmica com o objetivo de inserir no sistema eletrônico RM de 

cada estudante, onde o mesmo pode acompanhar ao longo de sua formação no 

curso.  Além disso, é de responsabilidade do gestor de atividades complementares, 

acompanhar longitudinalmente e orientar os estudantes sobre oportunidades de 

atividades oferecidas pela IES que são computadas como horas de atividades 
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complementares, tais como editais de monitoria, iniciação científica, participação em 

eventos locais, nacionais e internacionais, de publicações em revistas e anais, ações 

de inovação e responsabilidade social, dentre outros. As atividades complementares 

conta ainda com uma página de acesso nas redes sociais onde são publicadas 

periodicamente as oportunidades de atividades disponíveis.  Para o atendimento ao 

aluno são disponibilizadas horas semanais com possibilidade de agendamento 

individual e em grupo em espaço específico da IES. 

A correspondência entre carga horária e créditos para cada uma das 

atividades foi objeto de discussão pelo NDE do curso de Medicina, As atividades 

complementares no curso encontram-se devidamente normatizadas e 

institucionalizadas e possuem mecanismos inovadores de gestão e garantia da 

diversidade de execução pelos discentes. 

 

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. 

Além disso, o TCC é uma atividade curricular integrante do Projeto 

Pedagógico do Curso (PPC) de Medicina da FAHESP, cuja elaboração e aprovação 

são condições obrigatórias para a obtenção do grau de Médico. Essa atividade 

consiste na sistematização do conhecimento a partir de temas específicos ou 

particulares da Ciência Médica, além de estimular a curiosidade e o espírito 

questionador do acadêmico, que são essenciais para o seu desenvolvimento 

profissional. 

O TCC tem como objetivo geral propiciar aos discentes a produção de 

conhecimento científico em Medicina, através de um trabalho de pesquisa, 

normatizado metodologicamente e embasado em princípios científicos. E como 
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objetivos específicos: dinamizar as atividades acadêmicas, possibilitar ao aluno o 

desenvolvimento da criatividade e da sua capacidade científica, proporcionar 

experiências em pesquisa e extensão, correlacionar teoria e prática e permitir a 

interação entre corpo docente e discente. 

Quanto ao projeto de TCC, 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 início das atividades do TCC ocorre no 5º (quinto) período (matriz 

curricular vigência 2017/1), e no 3º (terceiro) período (nova matriz curricular vigência 

2018/1), após o registro e aprovação do projeto de pesquisa pela Coordenação de 

TCC. 

O projeto do TCC é elaborado pelos graduandos em grupos de 2 a 3 (dois 

a três) alunos. Em situações em que o número de alunos do período não permita 

grupos de 2 a 3 (dois a três), é possível, em caráter de excepcionalidade, formar 

grupos com número diferente de alunos, condicionado à aprovação pelo 

coordenador de TCC. 

Para a realização do projeto de TCC, é permitido o desenvolvimento de 

estudos de cunho exploratório (revisões bibliográficas ou estudos de caso), 

descritivo (levantamento de dados ou pesquisas documentais) e experimental, 

desde que estejam de acordo com as determinações do NDE, 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. 

Os projetos de TCC envolvendo seres humanos direta ou indiretamente 

devem ser submetidos à apreciação de um Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), 

credenciado pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), em 

consonância com Resolução específica no CONEP sobre o assunto (resolução CNS 

Nº 466/12). A execução do projeto somente terá início após a respectiva aprovação. 

Os projetos de TCC envolvendo animais devem ser submetidos à 

apreciação de um Comitê de Ética no Uso de Animais (CEUA), em consonância com 
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a Resolução Normativa nº 1 do Conselho Nacional de Controle de Experimentação 

Animal (CONCEA). Somente serão aceitas para defesa final de TCC pesquisas 

aprovadas pelos Comitês de Ética correspondentes. 

O TCC conta com um coordenador de Trabalho de Conclusão de Curso e 

com professores-orientadores. São atribuições da Coordenação do TCC: 

I - Coordenar todas as atividades do TCC; 

II - Organizar calendário anual das atividades do TCC; 

III - Encaminhar semestralmente ao Colegiado do Curso de Medicina a 

relação de nomes dos orientadores de TCC; 

IV - Agendar, presidir e elaborar as atas das reuniões de avaliação com 

os coordenadores, orientadores e alunos; 

V - Determinar as datas, formatos e revisão das entregas parciais; 

VI - Publicar os editais das defesas públicas dos TCC’s; 

VII - Encaminhar os documentos às Bancas Examinadoras; 

VIII-Homologar a qualificação dos documentos emitidos pelas Bancas 

Examinadoras; 

IX - Manter o banco de dados atualizado; 

X - Encaminhar os trabalhos, em versão final, à Biblioteca da FAHESP; 

XI - Avaliar o processo periodicamente; 

XII - Encaminhar à Diretoria Acadêmica relatório semestral das atividades 

da Coordenação de TCC. 

O Projeto Pedagógico do Curso contempla, até o 7º (sétimo) período, 50 

horas de carga horária destinada ao TCC, sob orientação docente. Os módulos de 

Métodos de Estudo e Pesquisa I e II, 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. A aprovação nas disciplinas de Métodos de Estudo 

e Pesquisa I e II é pré-requisito para matrícula na disciplina de TCC 1, bem como a 

aprovação nesta disciplina é pré-requisito para matrícula na disciplina de TCC 2 e 

sucessivamente. 

O TCC da FAHESP possui Regulamento devidamente aprovado e, além 

disso, um Manual próprio para elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso se 
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encontra disponível para discentes e docentes na biblioteca e no endereço 

eletrônico da instituição, bem como todos os documentos necessários para 

submissão dos projetos para apreciação pelo CEP. 

Todas as normas relativas à elaboração do TCC contidas no manual 

estão em conformidade com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), 

cujo principal objetivo é orientar a comunidade acadêmica na construção do TCC, 

direcionando-a para uma escrita clara, objetiva, coesa e harmônica das informações, 

para aplicação de uma metodologia embasada no rigor científico e para uma 

apresentação organizada e sistematizada do texto monográfico. 

No regulamento do Trabalho de Conclusão estão descritas as formas de 

apresentação, orientação e coordenação, dentre outros para que todos os alunos e 

docentes tenham os subsídios necessários para a execução desta atividade com 

qualidade. Adicionalmente é colocado à disposição da comunidade acadêmica 

manual devidamente atualizado que garante o apoio à produção dos trabalhos, 

sendo que estes têm a disponibilização garantida na biblioteca e no repositório da 

IES o qual é acessível pela internet. 

 

4.4. Extensão 

 

O Programa de Extensão Universitária (PROEX), vinculado à 

Coordenadoria de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação (CoPPexi), 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, oficinas, atividades ou serviços, visando à integração da FAHESP 

com as comunidades local e regional.  

Os eventos são consolidados através das ações periódicas oferecidas 

com propósitos de produzir, sistematizar e divulgar conhecimentos e técnicas. São 

assim considerados: Cursos, Seminários, Jornadas Acadêmicas, Congresso, Feiras, 

Palestra e Similares.  
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Abaixo estão listados alguns eventos que ocorrem periodicamente na 

FAHESP com o apoio da COPPEXI. 

 

Tabela 8: Lista de eventos que ocorrem periodicamente na FAHESP 

TÍTULO PARCEIROS 
ANO DE 

IMPLANTAÇÃO 

SUPER CALOURO MEDICINA/DIREITO 2017 

FEIRA DE ANATOMIA: “ENXERGANDO COM 
AS MÃOS” 

MEDICINA/DIREITO 2016 

EDUCAÇÃO, RESPEITO EORIENTAÇÃO 
SEXUAL 

MEDICINA/DIREITO 2020 

CORAÇÃO SOLIDÁRIO MEDICINA/DIREITO 2019 

RESTAURA-SE 
MEDICINA/DIREITO E 

BIBLIOTECA 
2020 

DOUTORES APAIXONADOS MEDICINA/DIREITO 2020 

 

 

 

Além destes, tem o Programa de Responsabilidade Sócio Ambiental   

teve seu início no ano de 2019, o qual tendo como função apoiar projetos que 

venham a auxiliar na melhoria da qualidade de vida e na promoção do 

desenvolvimento da instituição e comunidades locais e entorno. 

O Programa possui normas e diretrizes para identificação, análise, 

seleção e implantação de projetos que ajudem a promover a inclusão social e a 

melhoria da qualidade de vida das comunidades. 

 

4.5. Pesquisa 

 

A FAHESP entende que oferecer educação superior de qualidade não 

pode prescindir do instrumento de fertilização e de atualização dos conteúdos dos 
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programas de ensino representado pela atividade de investigação científica, 

tecnológica, artística e cultural.  

 A faculdade é o lócus responsável pela excelência na produção de 

conhecimento. Assim, é conclamada a definir novas abordagens resultantes da 

investigação científica, buscando atingir um elevado padrão de qualidade no ensino, 

na pesquisa e na extensão, com o propósito de atingir a formação de profissionais 

capacitados e que possuam as habilidades e competências exigidas no mundo 

atual. 

 Diante disso, os cursos de graduação da Faculdade de Ciências 

Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí, contam com o Programa de Iniciação 

Científica, o qual tem seleção anual e é dividido em duas categorias: remunerada e 

voluntária, a fim de fomentar o desenvolvimento das pesquisas científicas na 

instituição, promover o engajamento dos discentes e docentes, despertar a vocação 

e o desenvolvimento do pensamento científico, integrar jovens na realidade da 

pesquisa de forma a acelerar a expansão, inovação, criatividade e renovação do 

quadro de pesquisadores, estimular a produção científica e contribuir com a 

formação de profissionais críticos, éticos e reflexivos. 

 As pesquisas são desenvolvidas em diferentes linhas sob orientação 

dos docentes da IES, os quais são amplamente qualificados e estão em 

consonância com as Diretrizes Curriculares do Curso de Medicina, incluindo o eixo 

transversal que permite o desenvolvimento de estudos relacionados à educação 

inclusiva como o promovido pela docente responsável pela disciplina eletiva de 

Libras Médicas e a 1ª Liga de LIBRAS médicas do Brasil. 

 Além disso, a instituição é responsável por fomentar eventos científicos 

de âmbito nacionais e internacionais que visam promover a interdisciplinaridade e a 

produção científica dos docentes e discentes, os quais tem a oportunidade de 

apresentarem resultados oriundos das práticas realizadas na IES, no contato com a 

comunidade e de temas que refletem a realidade local, permitindo o 

desenvolvimento de estratégias de melhorias para a região, pautada nas questões 

relacionadas à valorização da vida e direitos humanos. 

Outra ferramenta que tem contribuído para a pesquisa na instituição é o 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) o qual é apresentado no formato de artigo 

científico e tem estimulado a realização de pesquisas inovadoras, cujos resultados 
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são disponibilizados em periódicos de excelência. Com isso, os discentes estão 

cada vez mais próximos da leitura e escrita de artigos científicos em outras línguas, 

o que está de acordo com o proposto pelo núcleo de internacionalização da IES. É 

importante ressaltar que a instituição conta com sua própria revista científica, que 

constitui um instrumento de disseminação de conhecimento para a comunidade. 

A FAHESP também conta o projeto integrador que é desenvolvido desde 

os primeiros semestres do curso e é indissociável das atividades de extensão e 

inovação. O projeto visa vincular os objetivos de desenvolvimento sustentável da 

Organização Mundial da Saúde e desenvolver as relações internacionais, 

promovendo melhorias e transformação da comunidade. Além disso, a instituição 

também possui as ligas acadêmicas formadas pelos discentes sob orientação de um 

professor da IES e que visa desenvolver ações relacionadas com as atividades de 

ensino, pesquisa e extensão.  

A institucionalização destas atividades na IES se pauta pelo compromisso 

de contribuir para o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento 

reflexivo, da ciência e da tecnologia, para a criação e difusão da cultura e, portanto, 

para o entendimento do homem e do meio em que vive. 

A Iniciação Científica atualmente realizada pela instituição é uma 

atividade de investigação realizada por discentes dos cursos de graduação, 

orientada por docente qualificado, e que visa ao aprendizado de técnicas e métodos 

investigativos científicos, por meio da Política de Iniciação Científica da FAHESP 

que consistirá em um instrumento de financiamento da investigação científica, 

complementar às outras formas de fomento, tanto internas quanto externas. É um 

instrumento que permite introduzir os estudantes de graduação à pesquisa científica, 

configurando-se como poderoso fator de apoio às atividades de ensino.  

Apesar de ser uma Faculdade isolada e não possuir obrigação legal de 

desenvolvimento de pesquisas, o Curso de Medicina da FAHESP tem se destacado 

pela produção científica de seu corpo docente e discente. 

A iniciação e a produção científica são processos educativos 

fundamentais para a criação e consolidação da cultura de investigação na 

Instituição, contribuindo para a melhoria da qualidade do ensino e da extensão e não 

apenas na formação de futuros pesquisadores. Deverá ocorrer no contexto de 

projetos desenvolvidos por docentes, ligados às linhas de investigação definidas 
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pela instituição, principalmente no âmbito do Trabalho de Conclusão de Curso, 

componente curricular obrigatório. 

A iniciação/produção científica no curso de Medicina tem como principais 

objetivos: 

1) Em relação aos alunos:  

- despertar vocação científica e incentivar talentos potenciais, para sua 

participação efetiva em projetos científicos; 

- proporcionar o domínio da metodologia científica, assim como estimular 

o desenvolvimento do pensamento científico e da criatividade; 

- despertar uma nova mentalidade em relação às atividades científicas; 

- preparar o aluno participante para o acesso à pós-graduação; 

- aumentar a produção acadêmica dos discentes; 

- proporcionar a aprendizagem de técnicas e métodos científicos e o 

estímulo ao desenvolvimento do pensar cientificamente e da criatividade, 

decorrentes das condições criadas pelo confronto direto com problemas de 

investigação científica. 

2) Em relação à Instituição: 

- contribuir para a sistematização e institucionalização da investigação 

científica; 

- propiciar condições institucionais para o atendimento aos projetos 

científicos; tornar as ações institucionais intensamente ativas e competitivas na 

construção do saber; 

- possibilitar a implementação otimizada das atividades interdisciplinares; 

- assegurar suporte qualitativo na formação profissional dos alunos. 

3) Em relação aos docentes: 

- estimular professores e pesquisadores a engajarem-se no processo 

acadêmico; 

- estimular o aumento da produção científica dos docentes; 

- incentivar o envolvimento de docentes em atividades de investigação 

científica. 

 

Em relação à produção científica do corpo docente, mais de 50% deles 

produziram 5 ou mais trabalhos nos últimos 3 anos. 
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4.6. Monitoria 

 

A FAHESP 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. 

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 da FAHESP estejam em consonância com o Projeto 

Pedagógico do Curso, evitando: 
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- 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 funcionamento 

do grupo. Todos os integrantes das Ligas são submetidos a normas ditadas pelo 

Regulamento Geral das Ligas Acadêmicas da FAHESP o qual encontra-se 

devidamente aprovado e instituído.  

 

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

alunos/docente 

 

O curso de Medicina da FAHESP presta contribuições fundamentais para 

o desenvolvimento sustentável da saúde em seu cenário de inserção, supre as 

carências de saúde no contexto loco regional, resgata a arte de cuidar e promove a 

atração, fixação e formação contínua de profissionais de saúde na região. 

O curso de Medicina da FAHESP firmou convênio com à Secretaria 

Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Parnaíba, cidades vizinhas, 

Secretaria da Saúde do Estado do Piauí, Santa Casa de Misericórdia de Parnaíba e 

demais Instituições de Saúde em Parnaíba-PI, inserindo seus alunos 

longitudinalmente, do 1º ao 8º período do curso, na Atenção Primária à Saúde (APS) 

do município para a execução do eixo estruturante de Integração Ensino-Serviço-

Comunidade. Posteriormente, no 10º 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 (40 horas semanais).  

Além da Atenção Primária, o curso de Medicina da FAHESP estabeleceu 

parceria para que os módulos de Clínica Integrada I-III e Cirurgia Ambulatorial, 
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referentes a atendimentos em Nível de Atenção à Saúde Secundário  voltados para 

a ótica generalista, sejam executados em três equipamentos de saúde que contam, 

em conjunto, com mais de 40 consultórios em mais de 30 especialidades médicas: 

ambulatório de clínica integrada da FAHESP, o Centro de Especialidades Médicas 

de Parnaíba, Hospital Estadual Regional Dirceu Arcoverde e Santa Casa de 

Misericórdia de Parnaíba – PI. 

O Ambulatório de Clínicas Integradas do Curso de Medicina da FAHESP, 

localizado no Anexo do Hospital e Maternidade Marques Bastos, dispõe de mais 24 

consultórios médicos gerais e especializados (otorrinolaringologia,ginecologia), além 

de recepção, salas de espera, de acolhimento, de estudo e de reuniões. Nesses 

ambientes de prática, a relação alunos/docente será de 3 a 4 estudantes por 

docente/preceptor e o serviço será integralmente vinculado ao Sistema Único de 

Saúde(SUS) para o atendimento às necessidades da população nessas áreas da 

Medicina, considerando o sistema de referência e contra-referência para a formação 

geral do médico. 

A relação alunos/docente nos ambientes onde há interação com o 

sistema de saúde é de 6 estudantes por professor/preceptor nos módulos de 

Integração de Ensino Saúde e Comunidade- IESC até o 8º período, sendo que a 

proporção cairá para 2 estudantes por professor/preceptor no estágio curricular 

obrigatório. 

 

4.9. Integração do curso com o sistema local e regional de saúde/SUS - relação 

alunos/usuários 

 

A relação alunos/usuários nos ambientes onde há interação com o 

sistema de saúde é de nível excelente, considerando a disponibilidade de 

infraestrutura e de docentes/preceptores do curso de Medicina que atuarão em 

todos os níveis de atenção à saúde. 

Conforme descrito, o nível primário de atenção está representado, 

principalmente, pelos módulos do Eixo de Integração Ensino-Serviço-Comunidade 

(IESC) e pelo Estágio Curricular em Atenção Primária em Saúde. Nestes ambientes 

de prática, grupos de até 6 alunos acompanham longitudinalmente a mesma equipe 

da ESF durante 3 anos e meio, realizando abordagem comunitária e familiar em 
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grupos maiores (até o segundo ano), atingindo o nível individual de cuidado ao 

paciente em uma proporção de, no máximo, 2 estudantes por usuário. 

Em nível secundário, a existência de Ambulatórios próprio (Ambulatório 

de Clínicas Integradas) e conveniados com diversas especialidades médicas e mais 

de 40 consultórios é suficiente para manter, do 5º ao 8º período e nos Estágios 

Curriculares Obrigatórios em Atenção Secundária e Terciária (6º ano), uma relação 

alunos/usuários compatível com as exigências éticas e humanísticas requeridas pela 

Medicina. 

Finalmente, quanto ao nível terciário, considera-se suficiente o número de 

leitos conveniados junto à FAHESP, mesmo considerando a existência de outros 

cursos de graduação em Medicina nas mesmas unidades hospitalares. A FAHESP 

possui convênio hospitais do estado do Piauí e da cidade de Parnaíba e 

circunvizinhas.  

Além disso, parte das atividades do Estágio em Atenção Secundária e 

Terciária será realizada em nível Ambulatorial Especializado, evitando a sobrecarga 

na relação alunos/usuários no nível terciário. 

 

4.10. Atividades Práticas de Ensino 

 

São características da proposta curricular do curso de Medicina da 

FAHESP: 

• contextualização do conteúdo e relevância social - com vistas a atender 

às necessidades e condições locais e regionais, considerando as expectativas dos 

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; 
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• 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 FAHESP 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 da FAHESP prevê, do 1º ao 8º período, 

a maioria de sua carga horária em atividades práticas, alcançando mais de 90% 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 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 da 6º ao 9º período 

do curso, sendo este último destinado ao estágio curricular obrigatório em Urgência 
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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 da FAHESP estão representados a seguir. 

 

Tabela 9: As atividades práticas de ensino, a carga horária e os cenários de aprendizagem do curso 
de Medicina 

Módulos Atividades Práticas de Ensino Cenários 
CH  

(horas-aula) 

Sistemas 
Orgânicos 
Integrados 

Práticas Laboratoriais, APG 

Laboratório 
Morfofuncional 

Integrado, 
Ambiente Virtual 

(TICs), 
Sala para 

metodologias 
ativas (APG) 

960 

Integração 
Ensino-Serviço-

Comunidade 

Práticas no território/na UBS 
(indivíduo/família/comunidade) 

Centro de Saúde 
da Comunidade 
(UBS), território 

380 
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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, 
Cirurgia 

Ambulatorial, 
Clínica Cirúrgica, 

Estágios 
Curriculares 
Obrigatórios 

Práticas com simuladores e atores no 
laboratório de habilidades e simulação, 

práticas nos hospitais, nos 
ambulatórios, na UPA/SAMU e nas 

UBS 

Laboratório de 
Técnica Cirúrgica, 

Laboratório de 
Habilidades e 

Simulação 
Hospitais 

conveniados, 
Ambulatório 

Próprio, 
Ambulatórios 
conveniados, 

Centro de Saúde 
da Comunidade 

(UBS) 

4180 

CH TOTAL 6020 

 

 

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 
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Medicina da FAHESP Parnaíba é enfatizado o caráter humanístico da profissão e 

seu exercício com humanismo e ética, a partir da valorização 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 FAHESP 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. 

  

4.11. Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC’s) no processo ensino-

aprendizagem 

 

O curso de Medicina da FAHESP, 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 pela FAHESP 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 
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“TPACK” (Technological Pedagogical Content Knowledge), que integra tecnologia, 

conteúdo e aspectos pedagógicos, destinados a preparar estudantes para pensar e 

aprender com as tecnologias digitais.  

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 pela FAHESP 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 

FAHESP 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 CANVAS, 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 re-

modelada) instantaneamente, criando estratégias únicas de ensino-aprendizagem 
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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.  

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. 

O CANVAS 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 cointencionados 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) pela FAHESP 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. 

O Sistema de Informações Acadêmicas e Gerenciais - SIAG da Instituição 

foi implantado pela TOTVS, por meio do projeto CorporeRM e é gerenciado pelo 

Setor de Tecnologia da Informação. O SIAG tem a tecnologia (ERP – Enterprise 

Resource Planning), sendo composto por vários sistemas que integram em tempo 

real todos os departamentos da IES por meio de um banco de dados com 

ferramentas Windows App e WebApp. Contém os seguintes módulos gerenciais: 

Pessoal, Recursos Humanos, Contabilidade, Financeiro, Acadêmico/Financeiro, 

Patrimônio e Compras/Almoxarifado, Biblioteca, Ponto eletrônico, Fiscal e Business 
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intelligence. Tem-se a facilidade das ferramentas WebApplication que integram 

também o sistema ERP. E os seguintes módulos: Vestibular, Biblioteca, Diário 

Online, Portal do Aluno, Gerador de Provas e Comunicação Interna Online.  

A FAHESP conta 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.  

Também dispõe de dois (2) laboratórios de informática devidamente 

equipados para serem utilizados como sala de aula e apoio para atividades 

extraclasse. Possuem, no total, 80 computadores, tendo cada ambiente dois (2) 

computadores específicos para Pessoas com Necessidades Especiais, equipados 

com monitores maiores, fones de ouvido, teclado em braile e Software de 

acessibilidade Dosvox. Estão instalados nos laboratórios os seguintes softwares: 

Navegadores,Adobe Reader;Epi-Info, Prolog, Tabwin, Gimp, Nvu, Símbolos, Banco 

de dados SUS, Shockwave, Spring, W32, Microsoft expression. 

Os professores também têm total acesso a diversas tecnologias; as TICs 

utilizadas para auxílio ao professor em sala de aula são representadas por Data 

Show, Computador, Notebook, Sala de Metodologia-Ativa (Sala Invertida), 

Laboratório de Informática, Mesa de Som, Microfones e Caixas de Som e uma 

Lousa Interativa por sala de aula. 

A IES conta com o Sistema Sim Essential, com simuladores realísticos 

sendo um adulto, uma criança e um bebê. Todos de corpo inteiro e totalmente sem 

fios (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 habilidades. 

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. 
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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 

FAHESP 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. 

 

4.12. REVISTA INOVALE  

 

Iniciada em 2019, pela Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da 

Saúde do Piauí – FAHESP, a Revista INOVALE teve sua necessidade de criação 

como proposta de divulgação científica dos achados em saúde pelos alunos, 

colaboradores da FAHESP/IESVAP. A proposta de criação da Revista INOVALE 

partiu da direção e coordenação do curso de medicina, onde sua logomarca teve 

sua criação pelo aluno: Ricardo Vieira Bezerra Luz Rodrigues, vencedor de um 

concurso previsto em edital para a criação desta. 

O nome INOVALE surgiu da ideia de representar, em uma só 

denominação, as principais intenções que a criação da revista apresenta: inovação, 

iniciação científica e incentivo. Além disso, possui sua identidade e singularidade no 

que diz respeito a integração com o nome VALE, referenciando tanto sua localização 

geográfica de produção como a faculdade responsável por sua criação IESVAP 

(Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba). Fortalecendo sua identidade e 

simbologia, a logomarca da Revista INOVALE, apresenta a personificação da árvore 

penteada, ponto turístico do município de Luís Correia, local de beleza singular. Sua 

versão colorida, demonstra por meio do sombreamento das três cores, a referência 

das distintas áreas: Exatas, Humanas e Saúde. 
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A Revista de INOVALE da FAHESP - Faculdade de Ciências Humanas, 

Exatas e da Saúde do Piauí, tem por finalidade publicar contribuições científicas 

originais sobre temas relevantes para a ciência e saúde em geral. Para tal, publica 

semestralmente estudos científicos inéditos, nacionais e internacionais, nas 

categorias Artigo original, Artigo de Revisão, Relato de caso e Ensaio, e nos idiomas 

Português, Inglês e Espanhol. O público alvo da Revista INOVALE é constituído por 

profissionais e estudantes acadêmicos, bem como pelo público em geral. 

 

4.13. Núcleo de Responsabilidade Social e Acessibilidade  

 

O termo Responsabilidade Social faz deferência a execução dos deveres 

e obrigações dos sujeitos e empresas frente a sociedade. Assim as instituições 

responsáveis socialmente devem integrar-se à comunidade, procurando contribuir 

de forma ética para sua melhoria, e esta é meta principal da FAHESP/IESVAP por 

meio das atividades sociais extensionistas. 

Para a FAHESP, falar de responsabilidade social pressupõe falar do 

compromisso permanente que a instituição possui em cumprir com sua missão, 

visão e seus valores, considerando em particular o desenvolvimento da humanidade, 

a melhoria das condições de vida dos indivíduos, as ações de inclusão, 

empreendedorismo e a promoção de ações inovadoras, que visam ao atendimento 

das demandas existentes conforme detalhado em suas diretrizes, linhas de atuação 

e programas e ações de responsabilidade social. 

Nesse cenário a instituição elencou seus indicadores de 

Responsabilidade Social a partir contexto local e regional e das ações desenvolvidas 

no decurso de sua história que se encontram lavrados nos documentos 

organizacionais. O aspecto central considerado na formulação do conceito de 

Responsabilidade Social se encontra vinculada a missão institucional: “Desenvolver 

e disseminar competências através do ensino, pesquisa e extensão, formando 

profissionais capazes de transformar o Brasil a partir de suas regiões”. 

Para cumpri-la, a FAHESP desenvolve seu Programa de 

Responsabilidade Social envolvendo os discentes, docentes e colaboradores, 

fomentando o ideal de servir, a construção dos saberes através da troca de 
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experiências, e buscando em cada ação desenvolvida, resultados para uma 

sociedade mais justa e igualitária. 
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5. APOIO AO DISCENTE DO CURSO DE MEDICINA 

 

O aumento crescente de acadêmicos Portadores de Necessidades 

Educacionais Especiais que estão chegando ao ensino superior demonstra a 

importância do fortalecimento e consolidação da política da educação inclusiva. Esta 

concepção pressupõe que a acessibilidade deve vir formulada de políticas 

institucionais no âmbito pedagógico e da gestão, assegurando aos acadêmicos, 

condições plenas de participação e aprendizagem no âmbito da IES. 

 No sentido de garantir aos futuros alunos a acessibilidade no que diz 

respeito aos dispositivos legais e normativos, a FAHESP promove a inclusão plena, 

identificando a realidade no âmbito local a que está inserida, estabelecendo metas e 

identificando potencialidades e vulnerabilidades tanto sociais, econômicas ou 

culturais, organizando estratégias para o enfrentamento das fragilidades 

encontradas. 

 Por meio da gestão da IES se desenvolvem ações de formação 

continuada para a inclusão, envolvendo corpo docente e discente. Promove 

acessibilidade aos acadêmicos portadores de necessidades educacionais especiais 

identificando as várias formas de deficiência, dificuldades de aprendizagem, 

transtornos, assim como habilidades/ superdotação de seu corpo discente. 

 Direciona o atendimento necessário aos PNEEs quanto a organização 

de práticas inclusivas no processo de seleção em relação à elaboração de edital, 

durante a realização do vestibular e na correção das provas, contemplando a 

acessibilidade em todo o processo, desde o planejamento até execução. Os 

Objetivos são: 

- Buscar a qualidade permanente no atendimento psicopedagógico ao 

discente; 

- Incrementar a institucionalização da política de acessibilidade e inclusão, 

com a construção e desenvolvimento de políticas de inclusão e acessibilidade. 

Desta forma a IES busca atuar, de forma colaborativa com os professores 

dos diferentes cursos, visando à definição de estratégias pedagógicas que 

favoreçam o acesso do estudante ao currículo e sua interação no grupo; o 

enriquecimento curricular, a compactação curricular, e/ou a aceleração de conteúdos 
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ou de estudos, quando aplicável, sendo assim os recursos de educação inclusiva e 

acessibilidade incluem: 

 

Tabela 10: política de ações compatíveis com os referenciais de acessibilidade adotados na 
educação superior 

DEFICIÊNCIA 
FÍSICA 

- Infraestrutura. Os projetos arquitetônicos e urbanísticos da 
concebidos e implementados, atendendo os princípios do desenho 
universal; 
- Promover as condições para a inclusão do estudante em todas as 
atividades acadêmicas; 

DEFICIÊNCIA 
AUDITIVA 

- Currículo, comunicação E informação. A garantia de pleno acesso, 
participação e aprendizagem dá-se por meio da disponibilização de 
materiais didáticos e pedagógicos acessíveis; de equipamentos de 
tecnologia assistida e de serviços de guia-intérprete e de tradutores e 
intérpretes de Libras; 

DEFICIÊNCIA 
VISUAL 

- Promover as condições para a inclusão do estudante em todas as 
atividades acadêmicas; 

SURDO 
CEGUEIRA 

- Currículo, comunicação E informação. A garantia de pleno acesso, 
participação e aprendizagem dá-se por meio da disponibilização de 
materiais didáticos e pedagógicos acessíveis; de equipamentos de 
tecnologia assistida e de serviços de guia-intérprete e de tradutores e 
intérpretes de Libras; 
- Promover as condições para a inclusão do estudante em todas as 
atividades acadêmicas; 
- As atividades se desenvolvem em três momentos didático-
pedagógicos: AEE em Libras (exploração em Libras do conteúdo 
trabalhado em sala); AEE de Libras (ensino de Libras, incluindo a 
criação de sinais para termos científicos conforme a necessidade, em 
analogia a conceitos existentes), ensino da Língua Portuguesa na 
modalidade escrita, como segunda língua 
- Ensino do método de linguagem Tadoma, Libras adaptada ao surdo-
cego (utilizando o tato), alfabeto manual, alfabeto moon (substitui as 
letras por desenhos em relevo), sistema pictográfico, que usa símbolos 
e figuras para designar os objetos e ações, entre outros 

TRANSTORNOS 
GLOBAIS DE 
APRENDIZAGE
M 

- Promover as condições para a inclusão do estudante em todas as 
atividades acadêmicas; 
- Preparar material específico para o uso do estudante no núcleo de 
acessibilidade e na sala de aula; 

SÍNDROME DE 
ASPERGER OU 
AUTISMO LEVE 

- Promover as condições para a inclusão do estudante em todas as 
atividades acadêmicas; 
- Desenvolver política. 
- Preparar material específico para o uso do estudante no núcleo de 
acessibilidade e na sala de aula . 

 

 

Esta política torna as ações compatíveis com os referenciais de 

acessibilidade adotados na educação superior, bem como sistematizando os 

aspectos: 
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- Acessibilidade atitudinal - Remoção das barreiras de preconceito em 

relação ao outro. A FAHESP implementa ações e projetos relacionados à 

acessibilidade em toda sua amplitude, com a participação do Núcleo de Apoio 

Discente e Acessibilidade, que é um indicativo da existência da acessibilidade 

atitudinal. 

- Acessibilidade arquitetônica - Eliminação das barreiras ambientais 

físicas, apresentada por meio da existência de rampas de acesso, banheiros 

adaptados, piso tátil, estacionamento priorizado, indicadores em braile, etc. 

- Acessibilidade metodológica - Relacionada à atuação docente em sala 

de aula com promoção de processos de diversificação curricular, flexibilização e 

utilização de recursos para viabilizar a aprendizagem de alunos PNE. 

- Acessibilidade nas comunicações – Remoção de barreiras na 

comunicação interpessoal, escrita e virtual. Presença de intérprete na sala de aula 

em consonância com a Lei de Libras – e Decreto de Acessibilidade, laboratórios de 

informática, etc. 

- Acessibilidade Digital – Eliminação de barreiras de comunicação digital, 

equipamentos e programas adequados, de conteúdo e apresentação da informação 

em formatos alternativos. Acervo em formato acessível ao estudante especial. 

Caso seja verificada a dificuldade do discente em aprender e acompanhar 

o grupo, são oferecidos recursos adequados, reestruturação curricular e 

metodologias diferenciadas, assim como uma última alternativa, outra opção de 

curso como demonstração a concretização da inclusão. 

Sendo evidenciada a necessidade do treinamento de profissionais 

envolvidos no processo ensino-aprendizagem, como coordenadores, professores e 

demais funcionários com especialistas em cada área, é oferecido suporte para o 

atendimento ao aluno. 

O processo ensino aprendizagem demanda o envolvimento interpessoal 

professor aluno, bem como com muitos outros funcionários dentro do âmbito 

acadêmico, embora tenha o público alvo definido como discente, o envolvimento de 

demais atores do processo da educação superior se faz necessária, tanto da esfera 

administrativa, quanto à esfera diretorial, e todos aqueles que estão direta ou 

indiretamente integrados à vivência do estudante da FAHESP. 
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São direcionados instrumentos técnicos em formato devolutivo para as 

coordenações de curso, para direcionamento de metodologia a ser utilizada em sala 

de aula pelos docentes daquele curso. Assim, como direcionamento em formato 

relatório para a Coordenação Acadêmica ao final de cada semestre com as 

demandas apresentadas ao Núcleo e as atividades por ele efetivadas.  

A FAHESP possui um programa de apoio à participação de alunos em 

eventos de diversas naturezas, internos e externos, tais como: cursos, programas de 

capacitação, oficinas, visitas técnicas, seminários, projetos de voluntariado, dispensa 

de aulas, dentre outros, destinando, anualmente, uma verba específica no seu 

orçamento para essas atividades.  

Os projetos são analisados e aprovados em termos da pertinência, 

importância e viabilidade para o curso e para o aluno. Após aprovação são 

encaminhados à Direção Acadêmica para adequação orçamentária e 

operacionalização, em conjunto com os proponentes. No caso de apresentação de 

trabalho em congressos ou outros eventos similares, o aluno expositor deve 

apresentar previamente à Direção Acadêmica, para aprovação, e posteriormente 

poderá realizar o envio à comissão organizadora do congresso. 

A Biblioteca está à disposição dos alunos para catalogar e divulgar 

trabalhos de conclusão de curso, dissertações, monografias, teses, entre outros. 

Além disso, dispõem de acesso livre à internet e os alunos podem utilizar o site onde 

há um espaço para divulgação de seus trabalhos e de seus projetos de extensão.  

 

5.1. Programa de Apoio Financeiro 

 

O Programa de Bolsas da FAHESP, esta voltado especificamente para a 

capacitação de recursos humanos e para o fomento à pesquisa. 

O programa opera com base em um eficaz instrumento de estímulo aos 

agentes dos processos de ensino, pesquisa e extensão. 

Todas as concessões de bolsas, em suas diferentes modalidades, são 

concedidas impessoalmente, segundo critérios estabelecidos na Política de 

Concessão de Bolsas e Financiamento Estudantil. 

São objetivos principais do programa de bolsas: 
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I - Apoiar a capacitação do corpo docente e discente, para a busca da 

excelência nos cursos de graduação e atendimento às disposições legais 

pertinentes; 

II - Estimular a participação discente necessária à implantação e/ou 

desenvolvimento de linhas de pesquisa e extensão; 

III - Viabilizar a implantação de programas de pós-graduação stricto 

sensu; 

IV - Contribuir para a elevação e manutenção dos padrões institucionais 

de qualidade almejados pelos processos de autoavaliação e de avaliação externa; 

V - Favorecer a dedicação dos discentes enquanto requisito importante 

para a qualidade do ensino e da pesquisa e condição para a formação continuada. 

Estão previstas na FAHESP diferentes modalidades de bolsas. 

Cada modalidade de bolsa conta com critérios próprios para solicitação, 

concessão e renovação. Os critérios são definidos de acordo com as características 

de cada bolsa, condicionados ao equilíbrio financeiro e aos interesses acadêmico-

pedagógicos da instituição. As solicitações para as diferentes modalidades de bolsas 

ocorrem de acordo com o calendário acadêmico da Instituição. 

● Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES): 

que concede empréstimo para o Ensino superior junto à Caixa Econômica 

Federal/MEC, no qual o Governo Federal oferece, aos alunos matriculados em 

cursos de graduação, financiamento de 30% a 70% das parcelas de semestralidade. 

● Programa Universidade para Todos (PROUNI): que beneficia 

estudantes de baixa renda com a concessão de bolsas integrais ou parciais para 

ingresso em cursos de graduação, a partir da adesão da instituição ao Programa, 

podendo participar da seleção candidatos que tenham cursado o Ensino Médio 

completo em escola pública ou em particular na condição de bolsista integral, ou que 

apresentem aproveitamento no Exame Nacional do Ensino Médio referente ao ano 

de inscrição no PROUNI e comprovem carência socioeconômica, conforme critérios 

estabelecidos pelo Programa do Governo Federal. 

●      Creditar - Crédito Universitário: por meio de Convênio firmado 

com a Raydan & Associados, os alunos da FAHESP Parnaíba têm acesso ao 

Creditar, programa de cessão de crédito estudantil destinado aos alunos, calouro ou 

veterano, matriculado em um curso de graduação, pós-graduação e/ou MBA. 
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●         Bolsa de Monitoria: os alunos da FAHESP podem participar do 

Programa de Monitoria destinado a propiciar aos interessados a oportunidade de 

desenvolver suas habilidades para a carreira docente, nas funções de ensino, 

investigação científica e extensão. A aprovação e a classificação em processo 

seletivo implicará em concessão de bolsa, conforme normas internas. 

●         Bolsa de Pesquisa: os alunos da FAHESP têm a oportunidade 

de participar de grupos de pesquisas, com a possibilidade de obtenção de bolsa de 

iniciação científica do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica - 

ProBIC. Desta forma, colabora para o desenvolvimento de trabalhos científicos, para 

o aprimoramento dos conhecimentos técnicos e para a obtenção de experiência no 

desenvolvimento de pesquisas. A seleção e concessão de bolsa seguem os 

procedimentos e normas internas. 

 

5.2. Estímulo à Permanência do Aluno 

 

A FAHESP tem como compromisso promover a atenção integral ao aluno, 

visando oferecer e garantir condições favoráveis à sua permanência na IES 

independentemente de sua condição física ou socioeconômica e oportunizando a 

interface entre o conhecimento teórico e a experiência prática, assim como a 

inserção em atividades de extensão universitária. 

Entre as formas de estímulo à permanência adotadas pela FAHESP 

Parnaíba, incluem-se: mecanismos de nivelamento e apoio psicopedagógico. 

 

5.2.1. Programa de Nivelamento Acadêmico – PNA 

 

O Programa de Nivelamento da Instituição possibilita ao aluno 

ingressante no curso, o acesso a revisão de conhecimentos básicos em disciplinas 

que sejam base para o conhecimento acadêmico proposto, tendo assim, a finalidade 

de contribuir para a superação das lacunas herdadas do ensino nos níveis 

anteriores, apoiando o aluno no desenvolvimento de um curso superior de 

qualidade. 

O NAP em parceria com as coordenações de cursos e com o professor 

responsável pelo Nivelamento, diagnostica as áreas necessárias para apoio 
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extracurricular e define quais as disciplinas são necessárias para o nivelamento. 

Tais demandas são identificadas nos inícios dos períodos e podem ser 

implementadas ao longo do processo, uma vez que professores verifiquem novas 

demandas. No trabalho realizado, duas áreas mostraram-se necessárias no Curso 

de Medicina: português voltado para a produção textual com ênfase em relatórios e 

resumos; informática básica enfatizando a tecnologia da informação e comunicação 

- ferramentas tecnológicas para a aprendizagem. No entanto outras situações se 

fazem necessárias a serem aplicadas na área de português como: interpretação de 

textos para os comandos de provas. 

As atividades de nivelamento caracterizam-se como extracurriculares, ou 

seja, não são obrigatórias. As aulas são oferecidas em horário diverso das aulas 

regulares, estando o monitor disponível nesses horários também para atendimentos 

individuais, quando necessário.  

As aulas são desenvolvidas e orientadas por um professor que possui 

carga horária específica para tal, que planeja e acompanha tais atividades.    

 

5.2.2. Núcleo de Apoio Psicopedagógico – NAP 

 

 O Núcleo de Apoio Psicopedagógico é um serviço de apoio aos 

estudantes coordenado por um profissional da área de psicologia e pedagogia com 

especialização em psicopedagogia clínica e institucional. O apoio psicopedagógico é 

desenvolvido a partir da implantação de duas ações básicas, a orientação 

educacional e a atenção ao aluno pelo professor, com orientação de atividades em 

horário extraclasse. 

 Com o objetivo de promover melhoria das relações sócio-afetivas como 

apoio ao processo de aprendizagem, a FAHESP instituiu o Programa de Apoio 

Psicopedagógico aos seus estudantes. As funções deste programa são:  

- Disponibilizar profissional especializado aos alunos, oferecendo apoio 

pedagógico e psicológico em grupos e individual visando à adaptação do estudante 

ao curso em cada uma de suas etapas de inserção na vida acadêmica;  

- Proporcionar apoio psicológico ou psiquiátrico para docentes, discentes 

e colaboradores, por encaminhamento, se necessário;  
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- Prover sessões de orientação e acompanhamento nos estudos, 

individuais ou coletivos, para favorecer a melhoria das capacidades, relações e 

condições sócio-afetivas que constituem um elemento crucial para o êxito no 

processo de aprendizagem.  

O NAP, além de prestar apoio ao corpo discente, também tem a função 

de, em parceria com o coordenador do curso, promover sugestões para 

melhorar/orientar as atividades pedagógicas e o desempenho didático da equipe de 

professores quanto à metodologia de ensino adotada, sugerindo o uso de diferentes 

técnicas didáticas e recursos pedagógicos disponíveis.  

 

5.3. Programa de atendimento para alunos em Mobilidade 

 

 Mobilidade Acadêmica e Internacionalização é o processo que 

possibilita ao discente matriculado em uma instituição de ensino estudar em outra e, 

após a conclusão dos estudos, a emissão de atestado de comprovante de estudos, 

obter o registro em sua instituição de origem. 

A FAHESP entende por Mobilidade Acadêmica e Internacionalização o 

processo pelo qual o aluno desenvolve atividades em instituição de ensino distinta 

da que vem mantendo vínculo acadêmico seja ela pertencente ao Sistema Federal 

de Ensino Brasileiro seja de instituição estrangeira. 

Podem ser consideradas Instituições parceiras aquelas com a qual a IES 

possui termo de cooperação (ou similar) devidamente celebrado. 

São consideradas como atividades de Mobilidade Acadêmica e 

Internacionalização aquelas de natureza acadêmica, científica, artística e/ou cultural, 

como cursos, estágios e pesquisas orientadas que visem à complementação e ao 

aprimoramento da formação do estudante da graduação. 

É permitido o afastamento temporário do estudante regularmente 

matriculado na FAHESP, para estudar em outra instituição de ensino nacional e 

estrangeira, prevendo que a conclusão do curso se dê na instituição de origem. São 

finalidades da Mobilidade Acadêmica: 

 



 

 
 

2
0

2 

FAHESP - Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí. | IESVAP - Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba SA. 

Av. Evandro Lins e Silva, nº 4435 bairro Sabiazal - CEP 64.212-790, Parnaíba-PI 

CNPJ – 13.783.222/0001-70 | 86 3322-7314 | www.iesvap.edu.br 

I. Promover a mobilidade estudantil como forma de integração entre as 

comunidades nacional e internacional, visando o compartilhamento e a difusão de 

conhecimentos que favoreçam a qualificação do aluno; 

II. Proporcionar o enriquecimento da formação acadêmico-profissional 

humana do aluno de graduação, por meio da vivência de experiências educacionais 

em instituições de ensino nacionais e estrangeiras; 

III. Promover a interação do estudante com diferentes culturas, ampliando 

a visão do mundo e o domínio de outro idioma; 

IV. Favorecer a construção da autonomia intelectual e do pensamento 

crítico do aluno, contribuindo para o seu desenvolvimento humano e profissional; 

V. Estimular a cooperação técnico-científica e a troca de experiências 

acadêmicas entre alunos, professores e instituições nacionais e internacionais; 

VI. Dar crédito à educação global, ao rompimento das barreiras 

geográficas do ensino e na saudável troca de saberes e experiências como 

complemento a formação profissional e acadêmica de alunos e colaboradores; 

VII. Contribuir para o processo de internacionalização do ensino de 

graduação das Instituições de Ensino pertencentes a Mantenedora. 

 

5.4. Programa de acompanhamento dos egressos 

 

A FAHESP valoriza a experiência dos profissionais que estão passando 

pelo ambiente acadêmico e que, após sua formação, possam contribuir com a visão 

das condições de mercado de trabalho, das exigências em relação aos 

conhecimentos, às competências e às habilidades profissionais. Assim, o 

acompanhamento de egressos representa renovação institucional que, a partir do 

contato com ex-alunos, suas realidades pessoais, acadêmicas e profissionais, 

apreendem dados significativos do contexto profissional de cada curso, para a 

atualização e o enriquecimento do ensino de Graduação e Pós-Graduação, da 

pesquisa e da extensão. 

 O Programa de Acompanhamento tem como objetivo estreitar o 

relacionamento entre a Instituição e seus ex-discentes, desencadeando ações de 

aproximação, contato direto e permanente, por meio de todas as formas de 



 

 
 

2
0

3 

FAHESP - Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí. | IESVAP - Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba SA. 

Av. Evandro Lins e Silva, nº 4435 bairro Sabiazal - CEP 64.212-790, Parnaíba-PI 

CNPJ – 13.783.222/0001-70 | 86 3322-7314 | www.iesvap.edu.br 

comunicação possíveis e viáveis. Para tanto, são adotadas algumas ações, tais 

como: 

 Criação de uma base de dados, com informações atualizadas dos 

egressos; 

 Criação de espaço no site para que os egressos possam se cadastrar, 

a fim de manter um diálogo constante com a instituição, oferecendo um espaço de 

debates sobre sua vida profissional e atuação social; 

 Disponibilização aos egressos de informações sobre eventos, cursos, 

atividades e oportunidades oferecidas pela FAHESP, a fim de promover um 

relacionamento contínuo entre a Instituição e seus egressos. 

Além disso, o Programa de Acompanhamento dos Egressos busca 

viabilizar uma linha permanente de estudos e análises sobre discentes egressos, a 

partir das informações coletadas, objetivando avaliar a qualidade do ensino e 

adequação da formação do profissional para o mercado de trabalho. 

A FAHESP busca desde logo atender as diretrizes da Comissão Nacional 

de Avaliação da Educação Superior (CONAES), no que se refere às políticas de 

avaliação dos estudantes, incluindo os ex-alunos. Para tanto, dispõe de um setor 

que é responsável por orientar, desenvolver e encaminhar ex-alunos para o mundo 

do trabalho. 

O acompanhamento ao egresso objetiva coletar informações sobre 

atuação na área, levantamento dos empregadores e profissionais liberais, campos 

de atuação, principais demandas do mercado e principais deficiências na formação, 

entre outros. 

Para este acompanhamento, a FAHESP se utiliza de mecanismos 

adequados para conhecer a opinião dos egressos sobre a formação recebida, tanto 

curricular quanto ética, para saber o índice de ocupação entre eles, para estabelecer 

relação entre a ocupação e a formação profissional recebida. Ademais, a opinião 

dos empregadores dos egressos é utilizada para revisar o plano e os programas e a 

existência de atividades de atualização e formação continuada para os egressos. 

 

5.5. Ouvidoria 

 

A Ouvidoria é um órgão utilizado exclusivamente para registrar, processar 
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e agilizar as reclamações, sugestões, críticas ou elogios da comunidade acadêmica. 

É voltado para ser um interlocutor entre acadêmicos, fornecedores, funcionários e 

instituição, além de redirecionar o rumo das decisões, atendendo aos valores da 

imparcialidade, da legalidade e da ética profissional. 

O objetivo da Ouvidoria é promover a melhoria contínua dos processos de 

trabalho a fim de beneficiar toda comunidade acadêmica e administrativa. 

 

5.6. Incentivo à prática de esportes 

 

Consciente da importância da prática de atividades esportivas para saúde 

física e mental, bem como dos benefícios aos seus usuários, o curso de Medicina da 

FAHESP oferece aos seus alunos o Programa de Esporte e Lazer. O Programa de 

Esporte e Lazer tem como objetivo proporcionar aos graduandos o acesso ao 

esporte e lazer, além de promover um ambiente de socialização aos seus usuários.  

As atividades propostas pelo referido programa se constituem no 

oferecimento de facilidades para realização de esportes coletivos, como handebol, 

voleibol e futsal a todos os alunos matriculados. Dessa forma, a Instituição visa 

proporcionar aos alunos momentos de descontração, que, aliados a outras 

iniciativas, possam gerar resultados positivos na formação acadêmica dos 

integrantes do programa. 

Enfatiza-se como outro aspecto de relevância do Programa a 

possibilidade de participação dos funcionários da Instituição, contribuindo com a 

efetivação do processo de intergeracionalidade e integração entre funcionários e 

acadêmicos.  

As atividades de esportes coletivos Handebol, Voleibol e Futsal são 

realizadas na quadra poliesportiva disponível na instituição, duas vezes por semana 

cada modalidade. A tabela de horários é divulgada a todos os alunos e funcionários 

a cada início de semestre letivo pela atlética acadêmica da instituição.  

Além dessas modalidades, a IES disponibiliza mesas para a prática de 

tênis de mesa e outras atividades nos espaços de convivência. 

 

5.7. Incentivo Participação/Realização de Eventos e Produção  
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A FAHESP possui um programa de apoio à participação de alunos em 

eventos de diversas naturezas, internos e externos, tais como: cursos, programas de 

capacitação, oficinas, visitas técnicas, seminários, projetos de voluntariado, dispensa 

de aulas, dentre outros, destinando, anualmente, uma verba específica no seu 

orçamento para essas atividades.  

Os projetos são analisados e aprovados em termos da pertinência, 

importância e viabilidade para o curso e para o aluno. Após aprovação são 

encaminhados à Coordenação Acadêmica para adequação orçamentária e 

operacionalização, em conjunto com os proponentes. No caso de apresentação de 

trabalho em congressos ou outros eventos similares, o aluno expositor deve 

apresentar previamente à Coordenação Acadêmica, para aprovação, e 

posteriormente poderá realizar o envio à comissão organizadora do congresso. 

A Biblioteca está à disposição dos alunos para catalogar e divulgar 

trabalhos de conclusão de curso, dissertações, monografias, teses, entre outros. 

Além disso, dispõem de acesso livre à internet e os alunos podem utilizar o site onde 

há um espaço para divulgação de seus trabalhos e de seus projetos de extensão. 
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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 FAHESP Parnaíba 

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 de da FAHESP são baseadas nos resultados das autoavaliações e das 

avaliações externas, assim como avaliação de curso, ENADE, CPC e outras como 

ANASEM, Teste de Progresso e Teste de Proficiência do Grupo AFYA Educacional. 

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 
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competências previstas na ANASEM e no ENADE são discutidas sistematicamente 

no âmbito do NDE, subsidiando reflexões e conferindo dinamismo ao PPC. 

Ademais, o curso de Medicina da FAHESP Parnaíba participa do Teste 

de Progresso da Regional Centro-Oeste da Associação Brasileira de Educação 

Médica (ABEM), juntamente com mais de 35 escolas médicas públicas e privadas.  

Espera-se que a progressão dos alunos do curso seja, minimamente, semelhante à 

da média do Consórcio e superior à do estado do Piauí e região Nordeste do país. O 

desempenho dos alunos por área do conhecimento médico também fundamenta, por 

parte do NDE e do Colegiado, discussões e intervenções para o aprimoramento do 

curso. 

O Teste de Proficiência é uma avaliação do Grupo Afya Educacional 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 FAHESP 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 FAHESP é 

periódica e sistemática, processual e composta de procedimentos e instrumentos 

diversificados que atendem tanto a avaliação formativa quanto somativa, 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 
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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 

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 NRE Educacional. 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; 
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• 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; 

• 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 FAHESP 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, 
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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. 

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. 

A verificação do aproveitamento, a cada semestre, abrange, em cada 

módulo, as Avaliações Práticas (AP), que deverão totalizar 40 (quarenta) pontos, e 

as Avaliações Teóricas (AT), que consistem em 3 avaliações integradoras que, 

somadas, valem 60 (sessenta pontos), à exceção dos módulos pertencentes aos 

eixos de Integração Ensino-Serviço-Comunidade e de Habilidades e Atitudes 

Médicas. A composição da nota final para fins de promoção do estudante é 

composta por avaliações práticas e teóricas, que corresponde a 100 (cem) pontos. 

Para a aprovação nos módulos é necessário que o estudante alcance 70 pontos. 

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 portfólio 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 
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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; 

• 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. 

Essas recomendações e outras estão presentes no Manual de 

Elaboração de Itens da FAHESP ofertado a todos os professores que passam a 

integrar o corpo docente do curso. O NAP e o NAPED organizam atividades de 

capacitação e desenvolvimento permanente sobre o tema Avaliação do Estudante, 

nos mais variados aspectos possíveis e necessários para o aprimoramento do curso. 
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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 6 (seis) docentes do curso sendo que, destes, o 

coordenador de curso assume a função de presidente. Foi instituído inicialmente 

pela Portaria Nº 02, de 16 de setembro de 2011, como instância de estudo, debate, 

formulação, implementação e acompanhamento do processo de desenvolvimento 

em educação médica no curso de Medicina da FAHESP Parnaíba, com ênfase na 

concepção, acompanhamento, consolidação e avaliação constante do PPC. 

Em sua primeira composição, os membros do NDE foram convidados pelo 

coordenador de curso e pelo diretor geral, 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 segunda composição, a indicação dos representantes docentes foi feita pelo 

Colegiado de Curso para um mandato de 2 (dois) anos, direção geral e coordenador 

de curso 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. 

90% dos membros possuem titulação em nível de pós-graduação strictu 

sensu recomendada pela CAPES/MEC, 20% dos membros são contratados em 
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regime de trabalho de dedicação integral e 80% são contratados em regime de 

tempo parcial. 

 

Tabela 11: Os membros do NDE são apresentados abaixo. 

NDE Medicina 

Ato Administrativo: PORTARIA Nº 08/Direção Acadêmica  

Data: 01/08/2018 

Professor Titulação Regime de Trabalho 

Ana Rachel Oliveira de Andrade Doutor Integral 

Mauro Mendes Pinheiro 
Machado (coordenador) 

Especialista Integral 

Nayse Lucena Samgreman 
Aldeman  

Mestre  Integral 

Yuri Dias Macedo campelo Doutor Integral 

Maria Goreth Pearce de Sousa 
Silva 

Mestre Parcial 

Vânia Cristina Costa de 
Vasconcelos Lima 

Mestre Parcial 

Total de Professores 6 100% 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 FAHESP, 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; 
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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; 

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 FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS,EXATAS E DA 
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SAÚDE DO PIAUÍ (FAHESP);  

XX. Representar a FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS,EXATAS E DA 

SAÚDE DO PIAUÍ (FAHESP);  

XXI. , por designação da Diretoria Acadêmica, em eventos internos e externos 

relacionados à atividade de graduação; e 

XXII. 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 Mauro Mendes 

Pinheiro Machado , médico pela UNINOVAFAPI, pós-graduado em Atenção Básica 

em Saúde pela UFMA/UNA-SUS, Mestre em Saúde da Família pelo PROFSAUDE 

(UFPI/FIOCRUZ); É professor nos módulos de Integração ensino-serviço-

comunidade e estágios supervisionados em atenção primária a saúde e saúde 

coletiva do curso de medicina da Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da 

Saúde do Piauí do Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba(FAHESP). 

Tem experiência docente nas áreas de Clínica médica, atenção primária a saúde, 

gestão em saúde e medicina de família e comunidade e atualmente desenvolve 

pesquisas nas áreas de saúde coletiva, medicina do esporte, e medicina de família e 

comunidade. 

 

7.3. Corpo Docente do Curso 

 

Sabe-se que uma unidade geradora de conhecimento, como é uma 

instituição de ensino superior, não pode ser regida por um poder centralizador e 

autoritário. Por isso, a gestão da FAHESP é compartilhada com todos os atores 

institucionais. Talvez o ator que exerça maior contribuição nesse processo sejam os 

professores. São eles que, através de diversos mecanismos, atuam ativamente na 

gestão educacional, sugerindo e agindo de forma autônoma e proativa. A 

formalização desse comportamento está explícita no Regimento, através da 

composição do Conselho Superior, dos Conselhos de Curso, da Comissão Própria 

de Avaliação – CPA, dentre outras comissões que possam a vir integrar a gestão 

da IES. 

O corpo docente tem representação, com direito à voz e voto, no 

Conselho Superior, na forma do Regimento.  
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A FAHESP é uma instituição que está alinhada as políticas nacionais da 

educação superior, e que tem como um dos seus objetivos fortalecer seu corpo 

docente no que tange à titulação, tempo de dedicação e experiência acadêmica no 

magistério superior e experiência profissional, seu quadro de docentes privilegiados 

aspectos mencionados, sempre na perspectiva de expansão. 

A contratação de docentes é feita através do setor de Recursos 

Humanos, num diálogo permanente com a Direção Geral e Coordenação 

Acadêmica da FAHESP em consonância com os valores institucionais e as 

exigências legais para o exercício da docência no ensino superior.  

Um dos principais objetivos é o aumento de docentes com títulos obtidos 

nos programas stricto sensu: mestrado e doutorado, reconhecidos pela CAPES. 

Todos os docentes são contratados e regidos pela CLT. 

O quadro abaixo demonstra o perfil docente e de tutores no momento da 

elaboração deste PDI. 

 

Quadro 36: Titulação e regime de trabalho 

TITULAÇÃO QUANTIDADE PERCENTUAL (%) 

ESPECIALISTA 09 24,3 

MESTRE 13 35,1 

DOUTOR 15 40,6 

TOTAL 37 100,0 

REGIME DE TRABALHO QUANTIDADE PERCENTUAL (%) 

HORISTA 19 51,4 

PARCIAL 10 27,0 

INTEGRAL 8 21,6 

TOTAL 37 100 

Fonte: Ano referência 2020 

 

 

Como critério básico de renovação e ampliação ou consolidação do 

quadro docente e tutores nos cursos ou pela necessidade de substituição integral ou 

eventual de docente, a FAHESP obedece ao regime das leis trabalhistas 

(Consolidação das Leis do Trabalho - CLT) e o Acordo Coletivo Sindical observados 
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os critérios e normas internas e as especificidades do Plano de Carreira, registrado e 

homologado pela respectiva Delegacia Regional de Trabalho. 

Os requisitos de titulação devem atender a legislação vigente, é exigida a 

titulação mínima de especialista (pós-graduação lato sensu), com preferência para a 

contratação de mestres e doutores, em especial aqueles com experiência 

profissional acadêmica e não acadêmica comprovadas.  

Os candidatos se submetem a análise curricular, entrevista e aula 

expositiva avaliada por banca examinadora. O professor com o melhor desempenho 

é selecionado para o cargo. São observados, ainda, no processo seletivo, a 

formação e a experiência didática e profissional na área específica para a vaga. 

O processo para admissão do professor para área acadêmica ocorre por 

demanda informada pelo coordenador de cada curso e autorizada pela Direção 

Geral, mediada pelo Departamento de Recursos Humanos que convida os 

candidatos à participar do processo seletivo cujos critérios divulgados em cada 

processo incidem sobre a formação, o currículo e a capacidade didático-pedagógica.  

Planeja-se incluir nos processos seletivos os egressos dos cursos da 

FAHESP, inscritos no banco de talentos da instituição ou por meio de editais de 

seleção. 

A contratação de pessoal é realizada conforme as demandas da IES. A 

contratação é feita numa das seguintes categorias: professor especialista (aquele 

que possui título de Especialista, obtido em programa de pós-graduação lato sensu 

de instituição credenciada ou reconhecida nos termos da lei); professor mestre 

(aquele que possui título de Mestre, obtido em instituição credenciada ou 

reconhecida nos termos da lei); professor doutor (aquele que possui título de Doutor 

obtido em instituição credenciada ou reconhecida nos termos da lei).  

O enquadramento no sistema de referências e níveis é feito em função da 

análise documental apresentada pelo interessado, de acordo com regulamentação 

específica aprovada pelo Conselho Superior. A admissão de pessoal docente se faz 

por meio de contrato de trabalho celebrado com a Mantenedora, mediante aceitação 

dos termos da política de recursos humanos da FAHESP. 

 

7.4. Colegiado do Curso 
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O Colegiado de Curso é órgão de deliberação intermediária da FAHESP, 

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.  O Professor responsável pelos Laboratórios, quando houver, ou um 

professor indicado pelo presidente do Colegiado do Curso para esta vaga; 

III.  O Professor responsável pelo Trabalho de Conclusão de Curso – TCC; 

IV.  O Professor responsável pelo Estágio Curricular; 

V.  No mínimo 1 (um) docente de cada área/eixo de formação do curso, 

escolhido pelos seus pares; 

VI.  1 colaborador técnico administrativo; 

VII. 2 (dois) estudantes do curso como membro e 1 (um) suplente, indicado 

pelo Centro Acadêmico do Curso, com anuência do Diretório Central dos 

Estudantes, quando houver; ou através de eleição entre os pares, caso não existam 

órgãos de representação estudantil. 

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; 
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• 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. 

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. 

 

Tabela 12: Os membros do Colegiado  

Colegiado do Curso de Medicina 

Ato Administrativo:  

Data:  

Professor Titulação 

Mauro Mendes Pinheiro 
Machado 

Mestre 

Yuri Dias Macedo Campelo Doutor 

Vanessa Cristina de Castro 
Aragão Oliveira 

Doutora 

Maria Célia de Carvalho Melo Especialista 

Iane Lopes da Rocha Graduada 

Luis Felipe Nunes Martins Graduado 

Christiane Melo Silva Bontempo Especialista 

 

 

7.5. Responsabilidade docente pela supervisão da assistência médica 

 

Na elaboração e execução do PPC do Curso de Medicina da FAHESP foi 

determinado que os docentes envolvidos nas atividades de ensino com a 

participação de pacientes sejam os responsáveis pela assistência médica a eles 
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aplicada. Esta determinação assegura que a contrapartida da participação dos 

pacientes no binômio ensino-aprendizagem lhe garanta uma assistência médica de 

qualidade, baseada em elevados princípios éticos e científicos. O professor deverá 

estar registrado e habilitado no Conselho Regional de Medicina do Piauí para o 

exercício da profissão. 

Nos atendimentos a pacientes dos módulos de Integração Ensino-

Serviço-Comunidade, Clínica Integrada, Clínica Cirúrgica e Cirurgia Ambulatorial, 

todos os docentes são responsáveis pela avaliação do paciente, elaboração de 

hipótese diagnóstica e solicitação da propedêutica, quando necessário, para a 

confirmação diagnóstica e estabelecimento da conduta, além do acompanhamento 

em visitas subsequentes. Mais de 50% desses docentes são os responsáveis pelos 

serviços e todos eles atuam em cenários voltados ao ensino generalista nas grandes 

áreas da Medicina (Pediatria, eriatria, Clínica Médica, Ginecologia e Obstetrícia, 

Cirurgia Geral, Saúde Mental, Saúde Coletiva e Medicina Geral de Família e 

Comunidade, Urgência e Emergência). Da mesma forma ocorrerá nos estágios 

curriculares obrigatórios, quando todos os atendimentos serão realizados sob 

supervisão de preceptor ou professor médico. 

 

Docentes envolvidos em 
atividades de ensino com a 
participação de pacientes 

Área de 
Atuação 

Componentes 
curriculares 

em que atua 

Responsáv
el pela 

assistência 
médica 

Responsável 
pelo 

Serviço 

Maria Goreth Pearce de 
Sousa Silva 

Medicina Habilidades Médicas sim sim 

Joana Rita da Silva Correia 
Gomes 

Medicina Habilidades Médicas sim sim 

Larissa Aguiar Luz 
Albuquerque 

Medicina 
Saúde do Adulto e 

Idoso 
sim sim 

Leonardo Ferreira Braz Lima Medicina 
Saúde do Adulto e 

Idoso 
sim sim 

Márcio Carvalho Santos 
Correia 

Medicina Saúde da Mulher sim sim 

Thainá Pinto dos Santos Medicina Saúde da Mulher sim sim 

Vânia Cristina Costa Medicina 
Saúde da Criança e do 

Adolescente 
sim sim 

Érica Gonçalves Cordeiro 
Medicina 

Saúde da Criança e do sim sim 
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Cruz de Andrade Adolescente 

Breno de Castro Guimarães Medicina Clínica Cirúrgica sim sim 

Daniela Machado Bezerra Medicina Clínica Cirúrgica sim sim 

Mauro Mendes Pinheiro 
Machado 

Medicina 
Saúde do Adulto e do 

Idoso 
sim sim 

Ilvanete Tavares Beltrão Medicina 
Saúde do Adulto e do 

Idoso 
sim sim 

Renata Paula Lima Beltrão Medicina 
Saúde do Adulto e do 

Idoso 
sim sim 

Thaís Eugenio Gomes Medicina 
Saúde do Adulto e do 

Idoso 
sim sim 

Christiane Melo Silva 
Bontempo 

Medicina 
Saúde da Criança e do 

Adolescente 
sim sim 

Laíse Cajubá Almeida Britto Medicina 
Saúde da Criança e do 

Adolescente 
sim sim 

Juarez Lobo Bessa Medicina Saúde Mental sim sim 

 

 

7.6. Núcleo de Apoio Pedagógico e Experiência Docente (NAPED) 

 

O Núcleo de Apoio Pedagógico e Experiência Docente do Curso da 

instituição atende aos cursos de Medicina e Direito , no âmbito da estrutura 

organizacional da FAHESP, caracteriza-se como um órgão de apoio didático-

pedagógico, ligado aos cursos de medicina e direito, subordinado à Diretoria Geral, 

constituindo-se um instrumento de acompanhamento, orientação, supervisão e 

avaliação das práticas pedagógicas dos cursos de Graduação da Instituição. 

São objetivos do NAPED: 

● Qualificar, sistematicamente, os processos educativos do sistema de 

ensino, em conformidade com o Plano de Desenvolvimento Institucional 

(PDI), o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) e as Diretrizes Curriculares 

Nacionais do Curso. 

● Orientar e acompanhar os docentes sobre questões de caráter didático 

pedagógico. 
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● Contribuir com a Comissão Própria de Avaliação (CPA) nos processos 

avaliativos institucionais. 

● Contribuir com o Núcleo Docente Estruturante (NDE) no processo de 

elaboração, desenvolvimento e reestruturação do Projeto Pedagógico de 

Curso, visando a sua permanente melhoria, objetivando a efetivação da 

missão institucional. 

● Auxiliar as atividades funcionais dos órgãos de apoio e prestação de 

serviços para o corpo discent Dos cursos de direito e medicina. 

● Desempenhar as demais atividades que recaiam no âmbito de suas 

competências e aquelas delegadas ou definidas pela Diretoria 

Acadêmica. 

 

O NAPED da FAHESP, desenvolve ações contínuas com o objetivo de 

atualizar, capacitar e qualificar o corpo docente por meio de formação continuada, 

materializada em oficinas, palestras, workshops, orientações (individuais e/ou 

coletivas) dentre outras ações de acompanhamento pedagógico e metodológico. 

Tais ações são direcionadas para:  

- Desenvolver atividades voltadas para a ética profissional e pedagógica. 

- Fomentar discussões e práticas focadas nos fundamentos pedagógicos 

da docência universitária. 

- Promover o debate e a implementação de atividades focadas nas 

tendências pedagógicas contemporâneas, enfatizando as temáticas do 

planejamento, do processo ensino-aprendizagem, das técnicas de ensino e da 

avaliação da aprendizagem. 

- Auxiliar o NDE no desenvolvimento das reflexões inerentes à 

implantação, desenvolvimento e avaliação do Projeto Pedagógico. 

- Analisar semestralmente os resultados do auto avaliação institucional, 

no âmbito das reflexões didático-pedagógicas do curso de direito, junto às 

coordenações de ensino, pesquisa e extensão. 

- Apoiar os professores, de forma coletiva ou individualizada, nos 

processos de planejamento, desenvolvimento e avaliação das atividades docentes. 

- Promover, oficinas pedagógicas e/ou cursos, de acordo com as 

demandas apresentadas pelos docentes. 
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- Propor a direção acadêmica, espaços coletivos de reflexão sobre a 

docência universitária, realizados periodicamente. 

O NAPED é constituído por uma representante do NAPED Institucional, 

pelo coordenador do curso de Medicina e por professores indicados pela Diretoria 

Acadêmica com, no mínimo, cinco anos de experiência docente, representantes de 

todas as áreas temáticas do curso de Medicina da instituição, relacionadas abaixo, 

consolidadas a partir das Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação 

em Medicina (2014). 

O NAPED do curso de Medicina atua em sinergia com todos os setores 

da instituição e possui regulamento próprio. Foi instituído por meio da Portaria No. 

16, de 03 de julho de 2017, com atualização de seus membros no dia 3 de 

dezembro de 2018, por meio da Portaria No. 37: 

Seguem abaixo atividades de Formação e Desenvolvimento Docente 

propostas pelo NAPED, de acordo com as necessidades elencadas a partir de 

pesquisa feita com o corpo docente e diretrizes emanadas do NDE para a formação 

pedagógica, de acordo com o PPC do curso de Medicina. 

 

ATIVIDADE 

Concepção Pedagógica e Metodologias 
Ativas no curso de Medicina 

Metodologias Ativas e Avaliação do 
Estudante 

Oficina de Elaboração e Revisão de Itens 

Oficina de Elaboração e Revisão de Itens 

Empreendendo Ideias Transformadoras 

Uso de Tecnologias na Educação Médica 

Saúde Mental dos Estudantes de 
Medicina 

O uso de metodologias ativas para o 
desenvolvimento de Soft Skills 

Oficina de Desenvolvimento Docente 

Formação Continuada de Professores  

Palestra Inovação no Ensino Superior 

Oficina: Análise de dados aplicados à 
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pesquisa em saúde 

Saúde Mental dos Alunos dos Cursos de 
Graduação na área da saúde 

Secretaria Acadêmica, Produção 
Científica, Teste de Progresso, Teste de 

Proficiência, Avaliações  

 

A sala do NAPED está localizada no Prédio Sede, onde se encontra as 

coordenações secundárias da instituição e próximo a sala dos professores. 

 

7.7. Mecanismos de fomento à integração entre docentes e preceptores na 

rede SUS 

 

A integração entre gestores, docentes e preceptores da rede SUS 

vinculados ao curso de Medicina da FAHESP iniciou meses antes da implantação do 

curso. Nas oficinas de capacitação e desenvolvimento docente ocorridas em 

setembro de 2011 houve a presença e a participação maciça de todos os 

profissionais da saúde, docentes médicos do serviço de saúde, representante do 

estado da saúde para discussão do curso de medicina. Naquela ocasião, foram 

discutidos: (1) concepções pedagógicas, (2) metodologias ativas, incluindo 

atribuições e estratégias de ensino nos cenários de prática, e, (3) avaliação do 

estudante, incluindo os instrumentos que serão utilizados pelos preceptores durante 

o curso e a importância do curso para a cidade, região Norte e todo o Estado do 

Piauí. 

Além dos preceptores da rede SUS estarem incluídos em todas as 

atividades de desenvolvimento docente previstas pelo NDE e pelo NAPED do curso 

de Medicina, estes profissionais também receberam incentivos profissionais e 

acadêmicos para a parceria com a FAHESP: 

- Jaleco e crachá;  

- Flipchart com pincéis e apagador; 

- Salário fixo baseado nos valores de preceptoria financiada pela 

FAHESP. 

- Docente com ampla experiência em Saúde Pública, responsável pelo 

acompanhamento das atividades na rede SUS, com disponibilidade para reuniões 

sistemáticas e esclarecimento de eventuais dúvidas por parte dos preceptores. 
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Há reuniões periódicas de planejamento e acompanhamento que ocorrem 

antes do início, durante e ao término de cada semestre, organizadas pelos 

professores que coordenam os módulos do Eixo Integração Ensino-Serviço-

Comunidade. 
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8. INFRAESTRUTURA FÍSICA E INSTALAÇÕES ACADÊMICAS 

 

A FAHESP possui infraestrutura adequada para as atividades de ensino, 

pesquisa e extensão, capazes de suprir as demandas das comunidades interna e 

externa, conforme especificação. 

 

8.1. Instalações Administrativas: 

 

As instalações administrativas da FAHESP contabilizam diversos espaços 

adequados ao número de usuários e para o pleno desenvolvimento das atividades 

administrativas que ali são desenvolvidas e à integração de todos os órgãos que 

compõe a sua estrutura educacional.  

Infraestrutura moderna e equipamento de alta qualidade são uma das 

ferramentas disponíveis para professores, alunos, colaboradores e comunidade 

externa.  

Instalações própria e com potencial crescimento, visando sempre os 

espaços amplos, com iluminação, climatização, limpeza e conservação, tudo dentro 

de uma filosofia sustentável, a FAHESP funciona 100% com energia solar, com uma 

Usina Fotovoltaica de 298KWP, gerando uma economia de 90% em relação ao 

consumo anterior a usina. 

Ressaltando também que atentando ao bem-estar de funcionários, 

professores, alunos e comunidade a FAHESP em conjunto às orientações e normas 

de ergonomia e às Leis de Acessibilidade e Inclusão, a IES possui toda sua 

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 e identificação em Braile, vagas 

prioritárias no estacionamento, conforme o disposto no Decreto nº 5.296, de 2 de 

dezembro de 2004, da Lei 10.098/00), que dispõe sobre a promoção de 

acessibilidade às  pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, 

atendendo a Lei n. 13.146 de 06 de julho de 2015 que Institui a Lei Brasileira de 

Inclusão de Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). 
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O detalhamento das instalações administrativas, como designado nas 

normas de elaboração de Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI, estão 

indicados no quadro a seguir: 

 

INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS 

QTD DESCRIÇÃO M² 

01 SALA DE REUNIÃO – BLOCO A (1º PISO) 7,00 

01 GUARITA 22,00 

01 ESTACIONAMENTO 100.000,00 

01 RECEPÇÃO/TELEFONIA 38,00 

01 DIREÇÃO GERAL 29,00 

01 SALA DE REUNIÕES E VIDEOCONFERÊNCIA 21,00 

01 DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 15,00 

01 POSTO AVANÇADO MULTIFUNCIONAL 16,00 

01 COPA E REFEITÓRIO 16,00 

01 COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA 17,00 

01 RECEPÇÃO GERAL 29,00 

01 PONTO FOCAL DE GENTE E GESTÃO 22,00 

01 REPROGRAFIA INSTITUCIONAL 26,00 

01 PONTO FOCAL DE COMPRAS 13,00 

01 GESTÃO E ORÇAMENTO 24,00 

01 CORP 9,00 

01 APOIO DOCENTE 9,00 

01 ALMOXARIFADO 83,00 

01 SALA DE MANUTENÇÃO 60,00 

04 DML 8,00 

 

8.2. Instalações Acadêmica 



 

 
 

2
2

8 

FAHESP - Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí. | IESVAP - Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba SA. 

Av. Evandro Lins e Silva, nº 4435 bairro Sabiazal - CEP 64.212-790, Parnaíba-PI 

CNPJ – 13.783.222/0001-70 | 86 3322-7314 | www.iesvap.edu.br 

 

Salas de Aula - área total: 1.704m²: Sendo um total de 20 salas 

destinadas às aulas, com quadros em 360º e aplicação de uma metodologia 

inovadora, sendo: projeção de mídias em 6 pontos da sala, mesas escrevíveis, 

assentos acolchoados, equipamentos de som com a possibilidade de microfones 

sem fio ou de lapela, com móveis planejados para APG – Aprendizagem em 

Pequenos Grupos e MARC – Método de Aprendizagem em Raciocínio Clínico. 

Todos os espaços atendem às normas de segurança e acessibilidade arquitetônica. 

Espaço de aprendizagem em ambiente aberto - área total:  478,00m²: 

Num ambiente inovador e multiuso, a FAHESP proporciona um espaço diferenciado 

que possibilita o professor várias possibilidades de cenários para as aulas em 

método ativo. 

 Quando o formato de ensino é ativo e apresenta foco no aprendiz, 

qualquer espaço em que se manifestem, de forma plena, ações e interações sociais 

entre diferentes saberes, pode ser considerado um ambiente educativo. Estudos 

científicos têm demonstrado que a transformação do espaço pode favorecer a 

possibilidade ao estudante ter novas experiências de aprendizado. Buscando 

atender as necessidades do PDI, a adequação às atividades de ensino dos cursos 

da IES, acessibilidade, sustentabilidade e inovação. A estruturação do espaço 

consiste em um pergolado de concreto ao ar livre, coberto por plantas resistentes às 

ações do tempo, principalmente ao sol, sustentados por colunas capazes de 

preencher o amplo espaço térreo entre um bloco e outro da IES. Para favorecer o 

processo de aprendizagem no local, foram acrescentadas mesas com bancos de 

uso coletivo e nas paredes das colunas foram fixados quadros de vidro para 

anotações e estudos individuais e/ou em grupos. Desde a inauguração, diversas 

atividades têm sido desenvolvidas no espaço, relacionados ou não aos módulos e 

disciplinas dos cursos, engajando tanto professores quanto alunos na construção de 

aprendizagens, na convivência e interação social, na possibilidade de concentração 

durante estudos individuais e no prazer e liberdade que o espaço verde ao ar livre 

proporciona.  

 Como destaque dessas ações, tiveram a aula de “café com política” do 

curso de Direito, discussões sobre espiritualidade e saúde na medicina e o “Sarau 

cultural e artístico” desenvolvido pelo Núcleo de Apoio Psicopedagógico.  A 
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organização e disposição espacial desenvolvida na IES estimulou a prática de 

aprendizagem ativa e de ações inovadoras acadêmicas. 

 

BLOCO A - 1º PISO 

QTD DESCRIÇÃO M² 

01 SALA DE AULA 01  77,00 

01 SALA DE AULA 02 77,00 

01 SALA DE AULA 03 77,00 

01 SALA DE AULA 04 77,00 

BLOCO B - 1º PISO 

QTD DESCRIÇÃO M² 

01 SALA DE AULA 01 83,00 

01 SALA DE AULA 02 91,00 

01 SALA DE AULA 03 82,00 

01 SALA DE AULA 04 91,00 

01 SALA DE AULA 05 82,00 

01 SALA DE AULA 06 83,00 

01 SALA DE AULA 07 96,00 

01 SALA DE AULA 08 94,00 

01 SALA DE AULA 09 95,00 

01 SALA DE AULA 10 97,00 

01 SALA DE AULA 11 97,00 

01 SALA DE AULA INVERTIDA A 112,00 

01 SALA DE AULA INVERTIDA B 110,00 

01 SALA MULTIUSO 1 – INVERTIDA – BLOCO A (TÉRRO) 114,00 

01 ESPAÇO DE APENDIZAGEM EM AMBIENTE ABERTO 478,00 

01 AUDITÓRIO 377,00 

 



 

 
 

2
3

0 

FAHESP - Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí. | IESVAP - Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba SA. 

Av. Evandro Lins e Silva, nº 4435 bairro Sabiazal - CEP 64.212-790, Parnaíba-PI 

CNPJ – 13.783.222/0001-70 | 86 3322-7314 | www.iesvap.edu.br 

Auditório - área total: 377m²: O Auditório das FAHESP dispõe em um 

amplo espaço climatizado, aparelhos multimídia, sonorização e com poltronas 

acolchoadas e braços escamoteável, usado principalmente para realização de 

eventos acadêmicos e institucionais entre outros. Totalizando 350 lugares, podendo 

ser adaptado aos diversos cenários dependendo da dinâmica solicitada. 

Sala de professores - área total: 47,00m²: Dispondo de uma ampla e 

moderna, localizada em ponto estratégico do campus, pois está próxima as salas de 

aula, apoio docente que dar suporte a todas as demandas referentes às salas de 

aula, horários, equipamentos, reservas e logística do professor, NAPED, CPA, 

auditório e gabinetes de professores T.I. e entre outros. 

Equipada com móveis planejados, mesas de reuniões, cadeira de massagem, sofá, 

estações de trabalho, computadores e impressora conectada em rede. Tudo em 

ambiente climatizado, com sanitários próximos, computadores e impressoras 

conectados em rede e escaninhos individuais. Todo o espaço atende às normas de 

segurança e acessibilidade arquitetônica. 

Espaço de trabalho para docentes em tempo integral - área total: 

1.153,47m²: A FAHESP disponibiliza para todos os professores contratados em 

regime de trabalho de tempo integral um espaço para desenvolvimento e 

planejamento de suas atividades acadêmicas, sendo no total de 27 gabinetes/salas 

equipadas com móveis planejados, estação de trabalho e atendimento, ambiente 

climatizado, computadores e impressoras conectados em rede. Todos os espaços 

atendem às normas de segurança e acessibilidade arquitetônica. 

 

BLOCO A - 1º PISO 

QTD DESCRIÇÃO M² 

01 SALA DOS PROFESSORES 47,00 

07 GABINETES 75,00 

01 NAPED 38,00 

01 COPPEXI 25,00 

01 NÚCLEO DE RESPOSABILIDADE SOCIAL E INCLUSÃO 8,00 

01 TCC 12,00 
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02 ATIVIDADES COMPLEMENTARES E TIC's 10,00 

01 CPA 26,00 

02 
NÚCLEO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E ACADÊMICA - 

NITA 42,00 

01 COORDENAÇÃO DE MEDICINA 10,00 

01 COORDENAÇÃO DE MEDICINA 9,00 

01 COORDENAÇÃO DE MEDICINA 9,00 

01 COORDENAÇÃO DIREITO 9,00 

01 DIREÇÃO ACADÊMICA 20,00 

01 NPJ 188,00 

01 INTERNATO 13,00 

01 COORD. LABORATÓRIOS 31,47 

01 CEP 8,00 

02 
LABORATÓRIO E CENTRO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA E 

HABILIDADES 620,00 

 

8.2.1. Espaços para Atendimento aos Discentes 

 

Sala do coordenador - área total: 36,00m²: No intuito de oferecer agilidade nas 

demandas administrativas e acadêmicas, as salas da coordenação de curso ficam 

em um complexo que permitem a interação dos coordenadores com a direção 

acadêmica, sala de atendimentos das coordenações, sala do NDE bem como com 

suas secretárias que auxiliam nas demandas do dia-a-dia. Todos os gabinetes 

equipados com móveis planejados, estação de trabalho e atendimento, ambiente 

climatizado, com sanitários próximos, computadores e impressoras conectados em 

rede. Todos os espaços atendem às normas de segurança e acessibilidade 

arquitetônica. 

 

Sala de atendimento das coordenações - área total: 10,00m²: em um ambiente 

com localização estratégica entre as coordenações de cursos, esta sala é usada 

para reuniões/atendimento em grupo e demandas referentes aos cursos. 
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BLOCO B - TÉRREO 

QTD DESCRIÇÃO M² 

01 COORDENAÇÃO DE MEDICINA 9,00 

01 COORDENAÇÃO DE MEDICINA 9,00 

01 COORDENAÇÃO DE MEDICINA 9,00 

01 COORDENAÇÃO DIREITO 9,00 

01 SALA DE ATENDIMENTO DAS COORDENAÇÕES 10,00 

 

Núcleo de apoio psicopedagógico - NAP - área total: 32m²: Estrutura 

montada para atendimento e apoio dos acadêmicos, este setor traz diversos 

benefícios que auxiliam nas dúvidas sobre o que considerar na escolha da carreira e 

quais os diferenciais devem ser procurados. Com foco na saúde mental e no 

aprendizado dos alunos, a FAHESP conta com o Núcleo de Apoio Psicopedagógico 

– NAP, com o objetivo de garantir todo o suporte necessário e melhorar a qualidade 

do ensino-aprendizagem. Diagnosticando por meio de procura espontânea ou 

encaminhada, as dificuldades de aprendizagem dos alunos, organizando encontros, 

praticando momentos de reflexão sobre a prática educacional e auxiliando na 

solução de problemas, baseado na leitura da realidade e interpretação de sua 

etiologia (causas e origens) e seu estado e sua evolução. Investimento no diálogo 

como principal ferramenta para detectar problemas, escuta, observação e busca de 

informações reais, com o objetivo de encontrar a abordagem adequada em cada 

situação. 

Sala de apoio discente - área total: 75m²: Espaço projetado 

especialmente para atender às necessidades exclusivas dos Centros Acadêmicos, 

Ligas Acadêmicas, Atléticas. Divididas em 02 (duas) salas com estações de 

trabalho, mesa de reuniões, sala para eventos acadêmicos com 30 carteiras 

escrevíveis, tudo equipado com kit multimídia, lousa interativa e ambiente 

climatizado. 

Coordenação de laboratórios e sala dos técnicos - área total: 

31,47m²: Sob responsabilidade técnica de um profissional habilitado como 
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Coordenador dos Laboratórios da área da saúde, a FAHESP conta ainda com 03 

(três) técnicos auxiliares, passando por cursos e treinamentos periódicos para a 

entrega de um excelente funcionamento e entrega de serviços de qualidade aos 

docentes e discentes. Equipada com móveis planejados, computador, impressora 

conectada em rede. 

COPPEXI - área total: 25,00m²: Por ser um órgão executivo responsável 

pelas políticas e promoção a melhoria da qualidade do ensino, pós-graduação, 

pesquisa e extensão e internacionalização da FAHESP. A coordenação subsidia 

por meio da ajuda de custo para a participação em eventos científicos a docentes e 

discentes, oportunizando a estas condições de aprofundamento e/ou 

aperfeiçoamento de seus conhecimentos científicos, tecnológicos e profissionais, 

essas bolsas são extensivas às monitorias. Vale destacar ainda as Ligas 

Acadêmicas que apesar de serem são entidades estudantis autônomas, apolíticas 

e sem fins lucrativos, são auxiliadas para que possam desenvolver projetos e ações 

como objetivo a ampliação do trinômio ensino, pesquisa e extensão em caráter 

multidisciplinar, complementando, assim, a formação acadêmica. A COPPEXI 

normatiza as atividades das ligas dos cursos de graduação da instituição, de acordo 

com as instruções contidas nos Projetos Pedagógicos dos cursos de graduação 

(PPC). 

INTERNATO - área total: 13m²: Sala para serviços administrativos e 

acadêmicos exclusivos aos internos do curso de medicina. Atendimento em horário 

diferenciado maior comodidade de professores e alunos. Equipada com móveis 

planejados, computador, impressora conectada em rede. Tudo em um ambiente 

especialmente preparado para o atendimento às demandas acadêmicas dos 

internos. 

Núcleo de responsabilidade social e inclusão - área total: 8,00m²: 

Visando colocar em prática e dar fôlego constante às práticas de responsabilidade 

social, direitos humanos, inclusão e de sustentabilidade, a FAHESP implantou o 

Núcleo de Responsabilidade Social e Inclusão. Com uma coordenação própria e 

uma equipe constituída por professores e colaboradores de diversas áreas que têm 

como atribuição executar projetos, atividades e ações voltadas a melhoria da 

qualidade de vida no âmbito da comunidade interna e externa da IES. Há que se 

destacar que a proposta da IES por efetivar um núcleo específico para lidar com as 
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ações de responsabilidade social e inclusão se institui a partir do norte proposto na 

própria missão institucional da IES. 

TCC - área total: 12,00m²: O trabalho de conclusão de curso é uma 

exigência curricular na formação acadêmica e profissional dos discentes e consiste 

no desenvolvimento de uma pesquisa escrita sobre tema de livre escolha do 

acadêmico, desde que relacionado ao curso de graduação em que está 

regularmente matriculado, sistematizado, exposto com o pertinente rigor científico e 

de acordo com as linhas de pesquisas da instituição, as quais estão em consonância 

com as Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos.  

Atividades Complementares e TICs - área total: 10m²: É de 

competência da Coordenação das Atividades Complementares, analisar de acordo 

com o regulamente próprio para este fim, o relatório de carga horária cumpridas 

durante o curso e encaminhar ao setor responsável pelo registro de atividades, as 

comprovações das atividades validadas. Além disso, há ainda a coordenação das 

atividades de TIC’s, que é responsável pelo o acompanhamento, monitoramento e 

avaliação do desenvolvimento do aluno no desenvolvimento das atividades 

propostas no âmbito virtual. 

Núcleo de Inovação Tecnológica e Acadêmica - área total: 42,00m²: O 

Núcleo de Inovação Tecnológica e Acadêmica - NITA atua como consultor técnico 

em projetos nas áreas de propriedade intelectual, desenvolvimento tecnológico e 

acadêmico, transferência de tecnologia entre outros. Isso inclui prospecção 

tecnológica, elaboração de projetos, captação de recursos, pedidos de proteção e 

comercialização de tecnologia. Dessa forma, potencializa as atividades de inovação 

no âmbito acadêmico da FAHESP. Além disso, o NITA também possui papel 

educativo, oferecendo orientação e capacitação em temas ligados à inovação 

tecnológica e acadêmica.  

CEP - área total: 8,00m²: Pautado na filosofia ética e na pesquisa como 

um dos seus pilares, a FAHESP dispõe de um Comitê de Ética em Pesquisa 

devidamente cadastrado na Plataforma Brasil, sob responsabilidade de um 

professor/pesquisador que busca fortalecer os mecanismos de proteção da 

sociedade bem como o bem-estar do ser humano, assunto de extrema relevância, 

um campo do conhecimento que busca novos ângulos para o desenvolvimento da 

ciência e inovação. 
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Direção acadêmica - área total: 20,00m²: Liderando, gerenciando, 

supervisionando das políticas de ensino, pesquisa e extensão nos cursos da 

FAHESP de bacharelados e pós-graduação, a Direção Acadêmica implementa e 

desenvolve metodologias norteadoras para o funcionamento da IES e é responsável 

direta pelos Núcleos Acadêmicos, Coordenações de Cursos, Núcleos de Pesquisa e 

Extensão, e trabalhos destinados a fomentar, desenvolver e prestar apoio ao ensino, 

à pesquisa e à extensão. Estimando para o ensino de excelência e garantindo 

oportunidade para experiências de aprendizagem extraordinárias. 

Ouvidoria - área total: 9,00m²: É o espaço de acolhimento para receber, 

examinar e encaminhar, aos setores competentes, todas as sugestões, 

reclamações, críticas, elogios e denúncias, através canais de atendimento por email, 

telefone e presencial, gerando relatórios sigilosos e informações com o objetivo de 

aperfeiçoar o processo de trabalho dentro da IES. 

Comunicação e marketing - área total: 28,00m²: A comunicação e o 

marketing são áreas de conhecimento, que lidam com a divulgação das ações da 

IES na Comunidade, Projetos de Extensão e Pesquisas são pontos fortes e 

estratégicos para a FAHESP. É por meio das mídias sociais, site e programação 

visual entre outras, o público conhece as ações dos cursos através das suas 

postagens.  

Estúdio delta - área total: 13,00m²: Espaço usado para professores e 

alunos gravarem aulas, postes, podcast, fotografia entre outros materiais 

acadêmicos e institucionais. 

Secretaria geral acadêmica - área total: 94,00m²: Operacionaliza todas 

as atividades ligadas à vida acadêmica do aluno, desde seu ingresso em um dos 

cursos da FAHESP até sua conclusão/colação de grau e expedição do Diploma. A 

Secretaria está dividida em: 

 

 

BLOCO B - TÉRREO 

QTD DESCRIÇÃO M² 

 SECRETARIA GERAL E ACADÊMICA 94,00 

01 SALA DE MATRÍCULAS 25,00 
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01 SECRETARIA GERAL - ATENDIMENTO 38,00 

01 SALA DE ATENDIMENTO PERSONALIZADO 14,00 

01 SALA DE PROCESSAMENTO E REGISTRO ACADÊMICO 17,00 

01 SALA DA SECRETÁRIA ACADÊMICA 15,00 

 

Reprografia acadêmica - área total: 20,00m²: Os serviços de reprografia 

e papelaria utilizados na FAHESP são terceirizados para a Papelaria e Copiadora 

que se localizam no hall principal da faculdade. Os serviços prestados sempre se 

caracterizaram pela qualidade no atendimento ao cliente, qualidade das fotocópias 

mantém atualizada a tecnologia em máquinas fotocopiadoras, variedade dos 

serviços prestados, cumprimento dos prazos de forma adequada, limpeza do 

ambiente, espaço físico grande, tempo de atendimento rápido, auxílio na finalização 

e impressão dos trabalhos e antecedência do material deixado pelos professores. 

Seu amplo balcão e seu sistema de atendimento minimiza e até quase 

que elimina as filas proporcionando um atendimento de excelência aos alunos. Vem 

obtendo conceito positivo em todas as avaliações feitas pela CPA nos últimos anos. 

A reprodução de documentos fica condicionada à Lei dos Direitos 

Autorais (Lei nº 9.610/1998). 

 

8.2.2. Espaços de Convivência e de Alimentação 
 

Praça de Alimentação - área total: 326,00m²: Amplos espaços para 

propiciar o maior conforto para alunos, professores, colaboradores e comunidade 

externa. Equipados com mesas e cadeiras de alta qualidade, telão, projetor 

multimídia, mesa de ping-pong em tamanho oficial, mesa de pinball, espaço kids 

com brinquedos e jogos educativos, banheiros e vestiários com ducha quente, 

alimentação balanceada e de preços acessíveis, são alguns dos serviços oferecidos 

pela IES para maior comodidade dos acadêmicos, funcionários e professores.  

 

ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA E DE ALIMENTAÇÃO 

QTD DESCRIÇÃO M² 

01 ESPAÇO KIDS 41,00 
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01 CANTINA 21,00 

01 PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO 203,00 

01 VESTIÁRIO FEMININO 10,00 

01 VESTIÁRIO MASCULINO 10,00 

01 RESTAURANTE 41,00 

 

Sala de descanso funcionários - área total: 21,00m²: A sala de 

descanso é um espaço que a FAHESP oferece aos colaboradores para que eles se 

desconectem um pouco do trabalho. Seu principal objetivo é promover um tempo de 

relaxamento, fazendo com que voltem às suas atividades revigorados. Dessa forma 

essas salas contribuem para o bem-estar da equipe, com ganhos consequentes na 

criatividade dos colaboradores. 

Sala de descanso alunos - área total: 52,00m²: A FAHESP proporciona 

aos seus acadêmicos com passam grande parte do dia na IES uma sala com 

bancos, pufs e almofadas em um ambiente climatizado e uma bela vista pelas 

janelas de vidro. Relaxados, esses acadêmicos voltam para suas tarefas e rendem 

mais, tanto do ponto de vista quantitativo quanto qualitativo. 

Quadra poliesportiva - área total: 520,00m²: Em tamanho oficial, a 

quadra poliesportiva da FAHESP, está à disposição de colaboradores, alunos e 

comunidade externa por meio de reservas. Nela há disputa de campeonatos 

internos, ginástica laboral e ensaios das agremiações atléticas dos cursos, bem 

como fazer para jovens e crianças da comunidade vizinha. 

 

8.3 Laboratórios, Ambientes e Cenários para Práticas Didáticas 

 

Laboratório de Anatomia - área total: 56,00m²: serve de apoio ao 

aprendizado morfológico macroscópico dos órgãos dos diferentes Sistemas do 

Organismo. Possui estrutura física dotada de sala de cubas, sala de preparo de 

peças anatômicas, além da sala de aula prática. Dispõe de vários equipamentos, 

modelos anatômicos, modelos orgânicos, mobiliário e bancadas acessíveis. 

Laboratório Multidisciplinar 1 e 2 - área total: 152m²: a prática no 

âmbito laboratorial permite que os discentes possam firmar seus conhecimentos 
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oriundos da teoria. Facilitando assim, o desenvolvimento de habilidades inerentes a 

sua formação profissional. Com isso, para a realização das atividades, os 

Laboratórios Multidisciplinares dispõem de vários equipamentos, vidrarias mobiliário 

e bancadas acessíveis. 

Laboratório de Microscopia - área total: 37,00m²: constitui em uma 

técnica indispensável para a rotina laboratorial, pois permite o estudo de estruturas e 

processos biológicos tanto em células vivas, como em células fixadas. Dispõe de 

equipamentos de última geração, microscópios binoculares e mobiliário e bancadas 

acessíveis. 

Laboratório de Técnicas Cirúrgicas - área total: 178,24m² funciona 

como modelo de simulação próximo da realidade em que o discente tem a 

possibilidade de executar técnicas operatórias e/ou prestar assistência ao paciente 

no período intraoperatório, construindo conhecimentos, para posterior execução, no 

setor em que estiver estagiando, supervisionado por um professor/preceptor. É um 

recurso instrucional que permite conhecer, experimentar, testar, repetir, errar e, 

sobretudo, corrigir, facilitando ainda o manuseio de todo o equipamento com 

liberdade. 

 

BLOCO A - TÉRREO 

QTD Descrição M² 

01 LABORATÓRIO TÉCNICAS CIRÚRGICAS 81,51 

01 VESTIÁRIO FEMININO 3,90 

01 VESTIÁRIO MASCULINO 3,90 

01 ASSEPSSIA 11,12 

01 INSTRUMENTAÇÃO 9,90 

01 SALA DE ESTERILIZAÇÃO 38,05 

01 ESTERILIZAÇÃO 9,00 

01 LAVAGEM DE MATERIAIS 9,00 

01 ARMAZENAMENTO 11,86 
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Ambulatório Escola  - área total:  oferta de consultas médicas 

integradas gratuitas, atendendo aos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), 

onde os pacientes são encaminhados da Atenção Primária para atendimento no 

Ambulatório Escola através do setor de Regulação da Secretaria Municipal de 

Saúde de Parnaíba/PI, criando oportunidades para que o acadêmicos vivenciem as 

mais diferenciadas situações em sua prática de atendimento médico, de modo a 

desenvolver suas habilidades intelectuais e científicas, sua conduta ética e moral e 

sua capacidade de relacionamento interpessoal. Promovendo a capacitação dos 

acadêmicos no processo de ensino-aprendizagem através da realização de 

consultas médicas junto à pessoa assistida, proporcionando o desenvolvimento de 

competências e habilidades em suas respectivas áreas do conhecimento da 

Medicina. 

 

AMBULATÓRIO ESCOLA 

QTD Descrição M² 

24 CONSULTÓRIOS 288,00 

06 BANHEIROS 18,00 

01 ESPERA 22,00 

01 RECEPÇÃO 23,00 

01 TRIAGEM 17,00 

01 SALA DE ESTUDOS 17,00 

01 SALA DE ACONHIMENTO 17,00 

01 LANCHONETE 9,00 

01 SALA DE ADMINISTRAÇÃO 14,00 

 

Laboratório e centro de simulação realísticas e habilidades - área 

total: 620,00m²: Em uma das mais modernas instalações para educação médica do 

Brasil, a FAHESP tem um complexo de Simulação Realística onde ocorre a 

metodologia de ensino-aprendizagem destinada à fixação do conhecimento teórico 

em relação à habilidades e competências exigidas para o exercício da medicina, tal 

qual previsto nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de medicina. 
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Neste Centro e laboratório de Simulação Realística e Habilidades são 

desenvolvidos desde as habilidades mais simples, como as mecânicas, até a mais 

complexa das habilidades:  a comunicação. Neste espaço, o estudante de medicina 

tem estímulos de ordem cognitiva, comportamental e mecânica. O aprendizado de 

habilidades e simulação realística, além de inovadora, mostrou-se muito mais 

eficiente quanto à fixação dos conteúdos pelos alunos de medicina. O treinamento 

em situações que simulam a realidade permite que os alunos aprendam a técnica 

correta para obterem melhor segurança e melhor desempenho durante as atividades 

práticas nos estágios, proporcionando assim um atendimento de qualidade para a 

população. 

 

BLOCO A - TÉRREO 

QTD Descrição M² 

 

LABORATÓRIO E CENTRO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA E 

HABILIDADES 620,00 

1 SALAS MULTIUSO 01 - INVERTIDA 114,00 

2 SALAS MULTIUSO  75,00 

4 LABORATÓRIO MULTIUSO 03 108,00 

5 CAMARINS 20,00 

10 CONSULTÓRIOS 88,00 

04 SALA DE SIMULAÇÃO 56,00 

02 CONTROLE 01 10,00 

01 ARMAZENAMENTO 6,00 

04 SALA DE OBSERVAÇÃO 60,00 

01 ALMOXARIFADO 44,00 

 

Infraestrutura Física e Tecnológica destinada à CPA - Área Total: 

26,00m²:  Com um papel de destaque na organização e funcionamento da FAHESP, 

a CPA desenvolve através das suas ações, questionários e plano de ação 

juntamente com a Direção Geral estratégias para melhoria atendendo às solicitações 
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como um instrumento de alta fidelidade da opinião da comunidade externa e interna 

na qual a FAHESP está inserida. 

A sala ampla, com mesas de trabalho para a coordenação e membros da 

CPA, mesa de reuniões, armários planejados e localizada em ponto estratégico de 

fácil acesso. 

 

Biblioteca: Infraestrutura e Plano de Atualização do Acervo – Área 

Total: 756,00m²: Em um ambiente inovador, a biblioteca da FAHESP tem como 

função precípua o apoio técnico informacional e o estímulo ao ensino, a pesquisa e 

a extensão realizadas pelos docentes e discentes dos cursos oferecidos pela 

FAHESP, bem como atende aos demais membro da comunidade externa, 

oferecendo consulta local de seu acervo.  

 O livre acesso ao acervo físico das bibliografias, inclusive em Braile, 

possibilita uma maior visibilidade por parte dos usuários ao material do assunto de 

sua pesquisa e oferece condições elétricas e wi-fi para utilização de notebooks, 

smartphones e tabletes, para consulta ao acervo virtual, podendo esse também ser 

consultado fora do ambiente físico da biblioteca por meio do portal do aluno ou portal 

do professor, tudo gratuito e de fácil acesso. Em um ambiente inspirador e dinâmico, 

com iluminação apropriada e climatizado propiciam um maior conforto e convite ao 

estudo, a biblioteca conta com todos esses requisitos e prioriza pela equipe de 

funcionários a entrega de um serviço de alta qualidade aos seus usuários.  

 A Biblioteca da FAHESP está disponibilizada em uma área física de 

localização estratégica, sendo: 

 

BLOCO B - TÉRREO 

QTD Descrição M² 

 BIBLIOTECA 756,00 

09 SALA DE ESTUDO EM GRUPO 68,00 

30 CABINES DE ESTUDO INDIVIDUAL 50,00 

01 ACERVO E PESQUISA 437,00 

01 SALA DE LEITURA E INSPIRAÇÃO 34,00 
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01 SALA BIBLIOTECÁRIO 16,00 

120 GUARDA-VOLUMES 22,00 

01 MANUTENÇÃO DO ACERVO 36,00 

01 LAB. DE INFORMÁTICA E PESQUISA COM 30 COMPUTADORES 63,00 

 

Salas de Apoio de Informática ou Estrutura Equivalente - Área Total: 

160m²: Seguindo a mesma linha de modernidade e método ativo de aulas, o 

laboratório de informática e pesquisa, fica estrategicamente situado dentro da 

biblioteca, para facilitar o estudo e a pesquisa dentro do acervo acadêmico. 

Dispondo de 30 máquinas desktops conectados em rede diferenciada, data-show e 

lousa, bem como equipamentos de uso preferencial para cadeirante e/ou mobilidade 

reduzida e portador de deficiência visual total, parcial e/ou momentânea, com 

equipamentos e programas especializados e certificados pelo governo federal. 

Também dispondo de 01 (um) laboratório para aplicação da Tecnologia 

de Informação e Comunicação-TIC, em formato espiral, mesas escrevível, 30 

notebooks, sala com lousas 360º, projetores multimídia e sistema de som. 

Em atendimento às normas e com a preocupação do conforto de seus 

usuários, a FAHESP tem em seus computadores e notebooks os programas 

DOSVOX e Libras, Monitores de 22” e teclados em Braile para os portadores de 

necessidades especiais. 

 

8.4. Instalações Sanitárias - Área Total: 292,00m² 

A FAHESP em atendimento ás normas e preocupada como conforto dos 

seus usuários, conta na sua infraestrutura uma bateria de banheiros e vestiários 

modernos e bem localizados, contando ainda com um moderno banheiro familiar. 

Valendo ressaltar que todos atendem às normas de acessibilidade da NBR 

9050/2015. Sendo: 

 

BLOCO A - TÉRREO 

QTD Descrição M2 

05 SANITÁRIOS MASCULINO – BLOCO A (TÉRREO) 37,00 
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05 SANITÁRIOS FEMININO – BLOCO A (1º PISO) 38,00 

01 BANHEIRO FAMILIAR 14,00 

05 SANITÁRIOS MASCULINO – BLOCO B (TÉRREO) 38,00 

05 SANITÁRIOS FEMININO – BLOCO B (1º PISO) 38,00 

01 

SANITÁRIO MASCULINO – RECEPÇÃO GERAL / 

COORDENAÇÕES 3,00 

01 

SANITÁRIO FEMININO – RECEPÇÃO GERAL / 

COORDENAÇÕES 3,00 

02 

VESTIÁRIO FEMININO – ÁREA DE CONVIVÊNCIA E QUADRA 

POLIESPORTIVA 26,00 

02 

VESTIÁRIO MASCULINO – ÁREA DE CONVIVÊNCIA E QUADRA 

POLIESPORTIVA 26,00 

01 SANITÁRIO FEMININO– QUADRA POLIESPORTIVA 24,00 

01 SANITÁRIO MASCULINO  – QUADRA POLIESPORTIVA 25,00 

01 SANITÁRIOS FEMININO– DIREÇÃO ACADÊMICA 10,00 

01 SANITÁRIOS MASCULINO – DIREÇÃO GERAL 10,00 

 

8.5. Infraestrutura Tecnológica, Infraestrutura de Execução e Suporte, Plano 

de Expansão e Atualização de Equipamentos e Recursos de Tecnologias de 

Informação e Comunicação 

 

 A instituição tem sua estrutura de rede física organizada com uma sala 

de equipamentos como ponto central, racks de distribuição e Pontos de Acesso WI-

FI instalados pelo campus em distâncias calculadas para melhor desempenho. A 

sala de equipamentos contém três racks de 44u, sendo dois racks de distribuição e 

um de equipamentos, onde esse último concentra: PABX, CFTV, Conversores de 

mídia, Firewall, servidores físicos e controladora WI-FI. Os racks de distribuição da 

sala de equipamentos são compostos por switchs gerenciáveis, e toda a estrutura 

respeita as normas de cabeamento estruturado atuais e com padrão de velocidade 

gigabit.  
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A estrutura lógica é composta por: Firewall, Active Directory, Servidor de 

Impressão, Servidor de arquivos e Servidor web. A rede é segmentada através de 

VLANS, dividindo a comunicação entre rede administrativa e rede de acesso 

comum. A instituição contém dois links de 100Mbps dedicados, de provedores 

diferentes e funcionando em redundância. 

Em atendimento às normas e com a preocupação do conforto de seus 

usuários, a FAHESP tem seu site totalmente acessível (libras, contraste, -A e +A), 

em seus computadores e notebooks os programas DOSVOX e VLibras, Monitores 

de 22” e teclados em Braile para os portadores de necessidades especiais. 

 

RECURSOS TECNOLÓGICOS DISPONÍVEIS NA ÁREA ACADÊMICA 

QTD DESCRIÇÃO 

81 PROJETOR MULTIMÍDIA (DATA-SHOW) 

04 TV  LED 32” 

08 TV LED 55” 

02 TV LED 60” 

07 LOUSAS INTERATIVAS 

16 CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COM MICROFONE 

27 
NOTEBOOKS FIXOS EM SALAS DE AULA / LABORATÓRIOS / AUDITÓRIO 

30 
COMPUTADORES LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA / PESQUISA 

30 TIC’S – NOTEBOOKS 

120 TABELTS 

03 MONITORES DE 22” PNE 

03 TECLADO EM BRAILE 

RECURSOS TECNOLÓGICOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA 

QTD DESCRIÇÃO 

32 COMPUTADORES PARA DOCENTES E ÁREA ADMINISTRATIVA 
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12 ROTEADORES  

04 SERVIDORES (FÍSICOS E VIRTUAIS) 

06 NOTEBOOKS 

15 IMPRESSORAS 

 

8.5.1. Sistema de Controle e Gerenciamento Educacional 

 

Como principal sistema de informação totalmente implantado e em pleno 

funcionamento, surge o sistema que tem como função principal o gerenciamento 

integrado de todas as funções acadêmicas e financeiras da Instituição. Abrange 

desde o processo seletivo, passando pela vida acadêmica dos alunos e controlando 

toda a movimentação de geração, pagamento e cobrança dos alunos. Permite 

inclusive consultas e solicitações de serviços pela internet quer seja pelos alunos ou 

mesmo pelos professores.  

 

a) Portal do Aluno – Portal Acadêmico  

 Interface via Internet/Intranet que realiza a integração entre aluno e a 

IES facilitando o acesso, inclusive de sua própria residência, aos diversos serviços e 

informações da instituição, a saber:  

a) Consultas a datas, horários, notas de provas e critérios de avaliação;  

b) Consulta aos cursos, disciplinas e docentes da instituição;  

c) Matrícula;  

d) Consulta ao histórico escolar;  

e) Disciplinas restantes para completar o curso;  

f) Solicitação de serviços: declarações, históricos e outros;  

g) Consulta à situação financeira, frente à instituição;  

h) Recebimento de mensagens gerais e particulares para o aluno; 

i) Conteúdo de aulas; 

j) Avaliação Institucional, outros. 

 

b) Portal do Professor – Portal Acadêmico 
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 Interface entre o docente e o sistema, permite realizar tarefas 

administrativas através da intranet acadêmica ou Internet.  

a) Consulta e alteração de datas e horários de provas;  

b) Consulta aos cursos, disciplinas e docentes da instituição;  

c) Agenda do docente;  

d) Entrada dos dados de frequência;  

e) Lançamento de notas;  

f) Controle de listas de frequência;  

g) Encerramento de médias e conceitos;  

h) Recebimento de mensagens gerais e particulares para o docente. 

i) Inserção de planos de ensino, aulas práticas, exercícios, conteúdo de 

aulas; 

j) Avaliação Institucional, outros. 

 

 A Secretaria Acadêmica que objetiva receber, registrar, arquivar e 

atualizar a documentação referente à vida acadêmica dos alunos da Instituição, 

possui espaço condizente, incluindo a área de atendimento e sala para a Secretária, 

arquivos e serviços de registro e execução internas.  

 A IES dispõe de instalações para coordenações de cursos, sala para a 

coordenação pedagógica, sala de professores, sala de reuniões, sala de NDE 

(Núcleo Docente Estruturante), dentre outras. 

 Todos estes espaços possuem iluminação condizente, ar-

condicionado, mobiliário moderno e estão adequados às ações acadêmico-

administrativas a que se destinam, bem como estão em conformidade com o 

Decreto n° 5296/2004 que regulamenta o acesso de portadores de necessidades 

especiais ou mobilidade reduzida.  

 

8.6 Biblioteca 

 

As instalações específicas da Biblioteca proporcionam um ambiente 

próprio para o estudo e a pesquisa bibliográfica, com espaços para leituras 

individuais e em grupos, para pesquisa pela Internet, consulta ao acervo, presencial 

ou remoto, além de prateleiras e móveis próprios para a guarda do acervo.  
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A biblioteca está situada em um amplo espaço, baias para leitura/estudos 

individuais e salas para estudos em grupo e, demais informações constantes da 

tabela no PDI da IES. 

A Biblioteca é adequada ao número de usuários e aos fins a que se 

destina e obedece aos critérios de salubridade, ou seja, é climatizada, bem 

iluminada, limpa e segura. Além disso, este ambiente é adaptado às pessoas 

portadoras de necessidades especiais e possui nas suas proximidades 

equipamentos de proteção contra incêndio.  

A Biblioteca possui uma área apropriada, distribuídas da seguinte forma: 

-Espaço para leitura individual 

-Espaço para leitura em grupo 

-Espaço para acervo 

-Espaço para leitura em geral 

-Espaço para processamento técnico 

-Espaço preferencial para alunos da EAD 

-Espaço preferencial para portadores de necessidades especiais 

O responsável pela Biblioteca da IES é uma bibliotecária com registro no 

conselho profissional (CRB). Além dela, outros assistentes e estagiários faz o 

atendimento ao público em geral, que permite o funcionamento da Biblioteca, de 

segunda a sábado, para atendimento a comunidade acadêmica. A Biblioteca atende 

também a comunidade externa, contribuindo, desta forma, com a socialização do 

seu acervo a todos os interessados. 

A IES adota uma política para expandir e modernizar o espaço físico de 

sua Biblioteca, visando a qualidade de vida e do trabalho no âmbito interno. 

Os espaços físicos da Biblioteca são compatíveis com as condições de 

acesso para portadores de necessidades especiais, conforme Decreto n° 5296/2004. 

A Biblioteca possui, ainda, regulamento próprio de funcionamento e 

gerenciamento do acervo, que pode ser apreciado quando necessário. 

 

8.6.1. Biblioteca: serviços e informatização 

 

- Serviços  
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A Biblioteca oferece serviços de empréstimos, devoluções, renovações 

(presenciais e pelo portal), lista de reserva, acesso à base de dados, apoio na 

normalização da produção acadêmica, comutação bibliográfica.  

São desenvolvidos os serviços de seleção e aquisição de material 

bibliográfico, levantamento bibliográfico, tratamento da informação, preparo para 

empréstimo e disseminação da informação.  

O acesso ao material bibliográfico ocorre por meio de catálogo 

informatizado ou ainda pela Internet. O aluno requisita, de modo presencial, o título 

de interesse via funcionário administrativo (assistente da Biblioteca).  

Os serviços destinam-se, exclusivamente, aos discentes, docentes e 

funcionários da IES. Ao público externo é apenas reservado o direito a consulta 

interna.  

Estão automaticamente inscritos na Biblioteca alunos, professores e 

funcionários da Instituição. Os usuários devem estar atentos às instruções gerais e 

aos avisos nos murais da Biblioteca e da IES e, respeitar o regulamento interno.   

Os empréstimos são disponibilizados com prazos determinados e 

renováveis por igual período, conforme a necessidade do usuário.  

-Informatização  

A Biblioteca está integralmente informatizada, no que se refere à consulta 

ao acervo e aos recursos da pesquisa e empréstimo domiciliar. Conta com 

microcomputadores para consultas ao acervo, para a pesquisa informatizada e para 

o sistema de empréstimo.  

Está disponível para seus usuários um sistema de levantamento 

bibliográfico através do catálogo informatizado (base de dados) e que funciona com 

as seguintes facilidades:  

- Acesso remoto para consultas/reservas do acervo;  

- Acervo eletrônico;  

- Consultas do acervo em terminais;  

- Controle de movimentação de acervo (empréstimo/consultas/cobrança) 

com relatórios estatísticos;  

- Integração com a área acadêmico-administrativa, possibilitando o efetivo 

controle na cobrança de livros não devolvidos; e 
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- Interligação com redes nacionais e internacionais (COMUT, IBICT, 

Internet) e outras bibliotecas cooperantes (empréstimos entre bibliotecas), além da 

rede interna (intranet).  

- Internet 

O acervo é disponibilizado na Internet e oferece no próprio ambiente da 

Biblioteca, uma sala com computadores, onde o usuário poderá acessar e salvar 

suas pesquisas.  

A IES mantem ainda assinatura das seguintes bases de dados:  

- EBSCO (tendo dentro desta, Fonte Acadêmica, World Politics Review , 

Academic Search Premier); 

- Minha Biblioteca (com 8.834 títulos disponíveis). 

A Biblioteca conta com computadores, distribuídos para o atendimento, 

para a pesquisa do acervo e para a bibliotecária. Há rede WiFi para os alunos em 

todo o ambiente.  

Além dos terminais da Biblioteca para acesso à Internet, a comunidade 

acadêmica tem à sua disposição os terminais no laboratório de informática que fica 

alocado num espaço dentro do setor, facilitando assim a pesquisa e o acesso do 

aluno ao acervo, sempre que for necessário. 

A atualização tecnológica desses equipamentos é realizada 

periodicamente, de acordo com o plano de informática determinado pelo setor de 

informática. O aumento do número de terminais à disposição dos usuários mantém a 

relação inicial e, de acordo com a evolução dos usuários, mais terminais são 

adquiridos. 

Em atenção aos portadores de necessidades especiais, há instalado o 

software específico (DOS VOX - possibilita que pessoas cegas ou com baixa visão, 

com um baixo nível de escolaridade, se tornem capazes de utilizar o computador, 

trazendo assim muitos benefícios às suas vidas e VLIBRAS – que possibilita a 

pessoas surdas a utilização do computador e materiais impressos), teclados em 

Braille e fones de ouvido. 

 

8.6.2. Formas de Atualização e Expansão do Acervo 
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O acervo da Biblioteca, impresso e virtual, adquirido conforme os projetos 

pedagógicos dos cursos ministrados e é permanentemente atualizado, através da 

consulta aos catálogos das editoras e das indicações dos alunos, professores, 

coordenadores de curso e da equipe da Biblioteca.  

A Biblioteca promove a atualização e adequação do acervo, de forma 

permanente, crescendo e se atualizando através de compras, doações e permutas 

sendo projetada para que haja um crescimento a cada semestre, a partir do acervo 

inicial. Garantindo-se um investimento de no mínimo 2% do lucro líquido anual para 

tal finalidade. 

A Biblioteca apresenta um acervo dimensionado acima da média da 

demanda inicial prevista para os cursos e apresenta uma política de aquisição, 

expansão e atualização do acervo que atende plenamente às necessidades da 

FAHESP. 

 

8.7. Laboratórios de Informática 

 

 Para que os alunos tenham acesso à Internet e produzam seus 

trabalhos acadêmicos, a IES disponibiliza os laboratórios de informática. Os alunos 

podem acessar livremente esses laboratórios através de senha própria. O 

laboratório conta com técnico que auxilia os alunos nas suas dificuldades 

concernentes ao uso dos equipamentos e softwares. O técnico também é o 

responsável pelo controle de entrada e saída dos alunos.  

A estrutura do laboratório de informática foi concebida para atender às 

necessidades de professores e dos alunos dos cursos de graduação, pós-graduação 

e extensão que incluem disciplinas que utilizam recursos de informática e também 

para o enriquecimento curricular, tendo em vista que os serviços informatizados 

atualmente são imprescindíveis em todas as profissões.  

O espaço físico dos laboratórios de informática é suficiente para atender 

da melhor forma possível aos usuários, de acordo com a relação equipamentos 

versus número de alunos. O laboratório é dotado de climatização ambiental, cores 

apropriadas, iluminação e layout condizentes com as atividades pedagógicas que 

serão desenvolvidas.  



 

 
 

2
5

1 

FAHESP - Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí. | IESVAP - Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba SA. 

Av. Evandro Lins e Silva, nº 4435 bairro Sabiazal - CEP 64.212-790, Parnaíba-PI 

CNPJ – 13.783.222/0001-70 | 86 3322-7314 | www.iesvap.edu.br 

O laboratório de informática foi montado com modernos computadores, 

impressoras e softwares vindo atender plenamente às atividades que ali são 

desenvolvidas por alunos e professores. As necessidades decorrentes da contínua 

modernização são levantadas pelos professores e prontamente atendidas.  

O laboratório de informática visa proporcionar atividades práticas que 

aproximem a teoria estudada em sala de aula às vivências práticas relacionadas ao 

exercício profissional das habilidades que são adquiridas através dos cursos. A 

relação equipamento/aluno varia conforme a relação laboratório/disciplina.  

Os equipamentos são adequados às atividades acadêmicas dispostas em 

cada projeto pedagógico de curso em quantidade que mantém a relação 

equipamento/aluno compatível com o bom desempenho no ensino e dentro dos 

padrões de qualidade exigidos para a avaliação do curso. Possuem acessórios 

necessários às atividades planejadas e material de consumo compatível, em 

quantidade suficiente.  

Todos os espaços físicos de apoio à informática são compatíveis com as 

condições de acesso para portadores de necessidades especiais, conforme Decreto 

n° 5296/2004. Em atenção aos portadores de necessidades especiais, os 

computadores possuem instalado o software específico (DOS VOX e VLIBRAS), 

teclados em Braille e fones de ouvido.  

O horário de funcionamento do laboratório de informática é de segunda a 

sábado.  

A IES dispõe do regulamento denominado, Políticas de Uso de 

Laboratório de Informática, o qual descreve às normas de utilização, manutenção e 

conservação do laboratório de informática, bem como direito e deveres de seus 

usuários.  

 

8.8. Inovações Tecnológicas 

 

O sistema e recursos de informação, comunicação e recuperação de 

normas acadêmicas utilizadas pela IES engloba toda a parte administrativa e 

acadêmica, apresentando segurança e confiabilidade.  

Há mecanismos definidos para coleta, sistematização e divulgação da 

informação; mecanismos de garantia e precisão na divulgação da informação e sua 
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periodicidade em portais, murais, na intranet, boletins e no site institucional. São 

usados serviços e recursos de tecnologia da informação e da comunicação 

adequados à realidade institucional.  

Os sistemas de informação e comunicação tem como objetivo 

fundamental proporcionar aos educadores modernas ferramentas de apoio ao 

ensino, baseadas nas tecnologias disponíveis. Estas ferramentas podem ser 

utilizadas, tanto por professores quanto pelas Coordenações. São disponibilizados 

recursos que permitem o enriquecimento do processo educacional e o estreitamento 

do relacionamento entre professores e alunos, constituindo-se em um instrumento 

sem paralelo no auxílio ao processo educacional. Esses recursos atendem às 

necessidades dos processos de ensino e de aprendizagem, envolvendo professores, 

alunos, técnicos, colaboradores e a sociedade civil.  

O sistema de informação institucional da FAHESP se constitui de módulos 

integrados que automatizam os processos acadêmicos e administrativos, 

armazenando informações, integrando as diversas áreas e fornecendo 

conhecimento para as tomadas de decisões. 

Além disso, recursos como tela interativa e salas de aula invertida fazem 

parte dos instrumentos que compõe as inovações tecnológicas utilizadas pela 

FAHESP. 

 

8.9. Unidades Hospitalares e Complexo Assistencial conveniado 

 

Atualmente os convênios com unidades hospitalares propiciam ao aluno 

do curso de medicina da FAHESP uma razão de 19,9 leitos por ingressante/ano 

quando se consideram os equipamentos públicos e privados (ATUALIZAR ESSE 

DADOS). O Piauí conta com 3,02 leitos por 1.000 habitantes considerando-se a 

totalidade dos leitos disponíveis e, na rede hospitalar do SUS, de uma 

disponibilidade de 2,76 leitos por 1.000 habitantes (DATASUS,2017). Essa relação 

leva em conta os 2.192 leitos conveniados disponíveis no SUS do estado do Piauí 

(CNES, 2017), além dos 199 leitos conveniados junto à rede privada do município de 

Parnaíba. Além da Unidades Hospitalares/Atenção Terciária, locus em que os 

alunos estagiarão predominantemente no último ano do curso, a parceria 

estabelecida entre FAHESP e a Secretaria Municipal de Saúde oportuniza a 
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inserção sistemática dos estudantes em Estratégias Saúde da Família na Planície 

Litorânea (Atenção Primária  à Saúde) de maneira longitudinal do 1º ao 8º período 

do curso, além de disponibilizar da estrutura da Atenção Secundária do município, 

principalmente no Ambulatório de Clínicas Integradas da FAHES e no Centro de 

Especialidades Médicas (CES).  

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.  

 

8.10. Sistema de Referência e Contra-referência 

 

O sistema de referência e contra-referência é um dos pontos importantes 

para viabilizar a implantação do Sistema Único de Saúde (SUS), pois o processo de 

regionalização e hierarquização da saúde estabelece uma necessidade de 

articulação entre os serviços de saúde, uma vez que é a partir da sua estruturação 

que o encaminhamento de pacientes aos diversos níveis de atenção torna-se 

possível.  

Do ponto de vista organizacional, o currículo do curso apresenta ao 

estudante, nos primeiros dois módulos de Integração Ensino-Serviço-Comunidade 

os conceitos de Referência, Contra-referência, Hierarquização, Regionalização e 

Redes de Atenção em Saúde no âmbito do SUS. 

 Posteriormente, o aluno tem a oportunidade de praticar a referência e a 

contrarreferência na Rede de Atenção à Saúde (RAS), que possui peculiaridades 

nesta organização, em diversos momentos:  

1) Prestando assistência juntamente com os preceptores/professores em 

aulas práticas supervisionadas e no estágio curricular obrigatório em todos os níveis 

de atenção à saúde; 

2) Prestando assistência nos Estágios Curriculares Obrigatórios 

Ambulatoriais e Hospitalares (11º e 12º período) – ATENÇÃO TERCIÁRIA.  

Vale ressaltar que as Secretarias Municipal de Saúde da Planície 

Litorânea estão adotando o prontuário eletrônico que através do e-SUS serão 

vinculados   ao Ambulatório de Clínica Integrada da FAHESP, como forma de 
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qualificar e aumentar a resolubilidade da Atenção Primária e proporcionando aos 

estudantes de medicina executem com excelência a Referência/Contra-referência no 

âmbito do SUS.  

 

8.11. Comitê de Ética em Pesquisa 

 

A FAHESP possui uma sólida parceria com o Comitê de Ética em 

Pesquisa do UNITPAC - Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio 

Carlos que está apto a receber projetos de pesquisa de diversas áreas do 

conhecimento que envolvem seres humanos, direta ou indiretamente, para avaliação 

e emissão de parecer ético sobre a pesquisa. 

O registro de aprovação/credenciamento do CEP do UNITPAC foi emitido 

em 14/04/2011 pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP). De acordo 

com a presidência do Comitê, o CEP tem como objetivo principal revisar e avaliar os 

procedimentos de pesquisa adotados pelos pesquisadores, de modo a garantir e 

resguardar a integridade e os direitos dos voluntários participantes. 

A FAHESP está desenvolvendo um plano de ação para a criação do seu 

próprio comitê de ética.  
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9. DEMONSTRATIVO DE CAPACIDADE E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA 

 

Segundo o patrimônio da Mantenedora, colocado a serviço da IES, é 

administrado por pleno direito e das resoluções específicas da Mantenedora.  

A manutenção e o desenvolvimento da IES, se faz por meio de dotações 

orçamentárias da Entidade Mantenedora; dotações que a qualquer título lhe 

concedam os poderes públicos, entidades privadas ou físicas; e anuidades e taxas 

escolares.  

Tais recursos são gerenciados pela Direção Geral e Direção Acadêmica a 

fim de dar suporte à operacionalização das políticas voltadas para os programas de 

ensino, investigação científica, extensão e pós-graduação, além da manutenção e 

melhorias em sua infraestrutura física e acadêmica. Para isso, são definidos critérios 

de alocação dos recursos. Os recursos são alocados de acordo com a previsão 

orçamentária.  

Os recursos financeiros são oriundos essencialmente do recebimento das 

mensalidades dos cursos de graduação, pós-graduação, extensão, taxas e dotações 

financeiras da Mantenedora e são regidos pelo orçamento da Instituição que 

disciplina a previsão da receita e a fixação das despesas. Uma vez captados 

recursos, estes são alocados para as atividades de ensino, pesquisa, extensão e 

gestão para que se possam suprir suas necessidades em decorrência da realização 

das atividades planejadas a serem executadas. Também são mantidas as atividades 

operacionais, investimentos em infraestrutura da IES, aquisição de materiais e 

equipamentos para a área administrativa e laboratórios assim como o efetivo 

pagamento de suas obrigações legais.  

A Direção da FAHESP, com o apoio da Direção Acadêmica é o 

responsável pela gestão estratégica e operacional das finanças e compatibilização 

dos recursos recebidos com as necessidades institucionais, visando à manutenção 

do equilíbrio financeiro da Instituição, através do acompanhamento sistemático da 

receita/despesa e indicadores de desempenho. 

O desempenho econômico-financeiro e o comportamento e evolução da 

receita e da despesa são monitorados pela Mantenedora. Ressalta-se a estreita 

colaboração entre a Mantenedora e a Mantida, por intermédio de seus dirigentes 
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superiores, o que facilita a promoção das atividades consideradas adequadas, a 

cada momento do crescimento institucional. 

Os ajustes são promovidos sempre que necessário, na receita, despesa 

ou nos investimentos através de revisões orçamentárias. 

Com planejamento e prioridades bem definidas, os recursos provenientes 

das mensalidades são aplicados diligentemente em favor do seu projeto educacional 

e, consequentemente, dos alunos. Essa prática assegura para que o 

desenvolvimento da IES seja efetivo e previsível. 

Vale ressaltar que a FAHESP, manterá vários programas na área 

acadêmica para captação e manutenção dos alunos que, além de ajudá-los na 

efetivação dos seus estudos superiores, contribuirá para a realização da receita 

prevista, possibilitando à Instituição o cumprimento do seu plano de investimentos e 

das despesas de custeio. Para o acompanhamento da inadimplência, há um setor 

responsável que analisa alternativas de pagamento dos débitos vencidos, para 

possibilitar ao aluno a continuidade dos estudos.  

O orçamento é uma ferramenta indispensável para que os gestores 

acompanhem as finanças da Instituição, comparando o previsto com o realizado. Ele 

é elaborado de forma participativa, englobando todos os setores e núcleos da 

Instituição. 

A Contabilidade é, objetivamente, um sistema de informação e avaliação 

destinado a prover seus usuários com demonstrações e análises econômicas, 

financeiras, físicas e de produtividade, reunindo, no balancete, as informações de 

todos os setores responsáveis pela geração de despesa e de receita, para avaliação 

contábil da Instituição. Tem como principais funções a execução da contabilização 

de operações financeiras e de bens patrimoniais, o registro e a escrituração contábil 

da documentação e dos atos e fatos administrativos, a elaboração das 

demonstrações contábil e financeira, a análise e conferência da documentação das 

transações, a manutenção dos arquivos dos livros e documentação das transações, 

a elaboração de programas e procedimentos para encerramento do balanço geral e 

atualização do plano de contas.  

A gestão orçamentária e a gestão econômico-financeira são de 

responsabilidade do Diretor Geral, a quem cabe liberar os pagamentos dos recursos 
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humanos (professores, técnico-administrativos e colaboradores) e outras despesas 

de custeio, de acordo com orçamento operacional.  
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10. ANEXOS 
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ANEXO 1- ELABORAÇÃO PLANO DE TRABALHO – PORTARIA 544/2020 
 

PLANO DE TRABALHO 
Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí – FAHESP 

 

 CURSO DE GRADUAÇÃO: Medicina 
 

 PERÍODO DA SUBSTITUÇÃO: 17 DE MARÇO DE 2020 A 31 DE DEZEMBRO 
DE 2020  
 

 ALTERAÇÕES PARA CADA PERÍODO DO CURSO:  
 
• Após iniciada a pandemia as medidas sanitárias recomendadas pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS), redirecionaram as estratégias de ensino-aprendizagem. 
Devido as estas modificações após reuniões colegiadas nas instancias do Núcleo 
Docente Estruturante(NDE), Colegiado de medicina e conselho superior da 
instituição(CONSUP), foi decidido conjuntamente pela transposição de conteúdos 
entre semestres, onde parte dos conteúdos teórico-cognitivos do semestre 2020.2 
seriam migrados para o semestre 2020.1 e os conteúdos práticos do semestre 
2020.1, que foram impossibilitados de serem trabalhados presencialmente devido a 
pandemia, foram migrados para o semestre 2020.2, onde serão trabalhados após o 
dia 22/09/2020 até a conclusão do semestre no dia 31/12/2020. 
• Esta modificação foi feita preservando a integralidade e longitudinalidade dos 
conteúdos trabalhados em nossa matriz. Primando pelo mínimo de fragilidades no 
processo ensino-aprendizagem do aluno e preservando o momento presencial. 
• No Inicio do Regime de aprendizagem remota (REAR) foi criado um comite de 
permanência de acordo com a PORTARIA/ Dir. Acad. no 009 de 27 de marco de 
2020 na Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí – FAHESP 
com o objetivo de acompanhar os estudantes dos cursos na permanência e adesão 
às atividades na plataforma online e oferecer o suporte necessário para a efetividade 
das mesmas.  
 

 ATIVIDADES TEÓRICAS: As Aulas teóricas presenciais ocorreram da 1ª até a 6ª 
semana de aula, utilizando metodologias como: 
- Palestras 
- Demonstração 
- Role Play/Dramatização 
- Grupos Balint  
- Treinamento e retreinamento nos modelos, simuladores, atores e interpares 
- Simulação 
 Sendo os momentos presenciais interrompidos pela pandemia da COVID-19 no dia 
17/03/2020 para dar início ao Regime Especial de Aprendizagem Remota (REAR). 
Conforme autorização da portaria 343 e 345 / MEC, as atividades ocorreram na 
modalidade remota a partir da 7ª semana de aula. A plataforma utilizada foi o 
CANVAS e a videoconferência das aulas pelo ZOOM. Na plataforma foi possível 
disponibilizar as atividades semanais, chats de discussão no fórum e 
material de apoio didático-pedagógico.  
 
 
 ATIVIDADES PRÁTICAS: Suspensas pelo decreto estadual nº 18.902 de 19 de 
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março de 2020, até o dia 22 de setembro. Após esta data serão trabalhados os 
conteúdos práticos presencialmente com medidas de segurança e higiene 
construídas coletivamente na IES com base nas orientações da ANVISA e da OMS; 
 
 ATIVIDADES COMPLEMENTARES: (Em Anexo) 
 
 
 TCC: (Em Anexo) 
 
 
 ESTÁGIOS: Os Estágios Supervisionados da primeira turma de medicina da 
FAHESP/IESVAP (internato) foram iniciados no dia 27 de janeiro de 2020, sendo 
dividido em 7 ciclos: Cirurgia , Clínica Médica, Urgência e Emergência, Pediatria, 
Saúde Mental, Atenção Primária a Saúde e Ginecologia e Obstetrícia.  
 As atividades eram compostas em sua grande maioria, mínimo de 80 % em 
atividades práticas que aconteciam nas seguintes instituições: Santa Casa de 
Misericórdia, Hospital e Maternidade Marques Basto, Hospital Estadual Dirceu 
Arcorvede, Pronto Socorro Municipal, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, 
Ambulatório de Especialidades, Centro de Zoonozes e várias Unidades Básicas de 
Saúde.  
 Até 20% da carga horária total de cada estágio era composta de conteúdos 
teórico cognitivos, trabalhados com diversas metodologias como discussões de 
casos clínicos, reuniões com pequenos grupos e palestras com temáticas 
aprofundadas dentro das competências gerais para formação do médico generalista.   
 O internato estava acontecendo com feedback positivo do corpo discente, até que 
no dia 17 de março, devido a Pandemia da COVID -19 e seguindo as orientações 
sanitárias da OMS, as atividades dos estágios supervisionados foram suspensas 
temporariamente por um período de 46 dias. Durante esse período foram realizadas 
reuniões de alinhamento com professore, alunos e dispositivos de saúde no intuito 
de organizar um retorno seguro dos alunos aos campos de estágio, priorizando as 
medidas sanitária e mantendo a qualidade do ensino. Este processo também 
envolveu gestão participativa onde os alunos colocavam os seus pontos de vista e 
contribuíam para a organização das atividades de retorno 
 Então após reunião entre a coordenação e os alunos no dia 23 de abril de 2020 
(https://afya.zoom.us/j/94566969914) foi definido em comum acordo pela gestão, 
corpos discente e docente, que as atividades do internato deveriam retornar. Devido 
a reestruturacao do sistema de saúde as área escolhidas que ofereciam o menor 
risco aos alunos e maior potencial de aprendizado foram: Ginecologia e Obstetrícia e 
Atenção primária a Saúde.  
 Para o retorno foi acordado que: 
•  O número de alunos nos estabelecimentos de saúde seria reduzido para que 
fossem cumpridas as regras de distanciamento social estabelecidas pela OMS. 
• Os Equipamentos de proteção individual seriam fornecidos, temporariamente aos 
alunos pela FAHESP/IESVAP, seguindo as normas da ANVISA e de acordo com o 
ambiente do estágio. 
• Os Alunos teriam liberdade de escolherem retornar ou não neste primeiro 
momento, mediante assinatura de termo de compromisso para os que retornassem. 
• Alunos de grupo de risco não retornariam as atividades. 
• Os alunos receberam capacitação para uso e descarte adequado do 
Equipamentos de Proteção Individual (EPI). 

https://afya.zoom.us/j/94566969914
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 A capacitação com os alunos sobre a forma adequada dos usos de EPI foi 
realizada de maneira remota e a gravação encontra-se disponível no link a seguir 
https://afya.zoom.us/j/97440991228. 
 Após o sucesso no retorno desses alunos nessas áreas foram reavaliados os 
potenciais retornos nas demais áreas antes disponíveis e após um período de 
reavaliação, e mediante as normas de segurança anteriormente citadas e seguindo 
os protocolos da OMS, foi decidido pela retomada  dos estágios nas áreas de 
Pediatria e Saúde Mental. 
 O ambulatório da Instituição parceira foi adaptado para seguir as orientações de 
distanciamento social, paramentação adequada e biossegurança vigentes na 
pandemia.   
 O re-modelamento do sistema durante a Pandemia, impossibilitou o retorno de 
determinadas áreas pela exposição e não anuência dos serviços de saúde. Visando 
o mínimo de prejuízo para o tempo final de graduação dos alunos, nossa instituição, 
estruturou estágios em outras localidades com intuito de proporcionar uma vivencia 
ampliada em saúde ao tempo em que estes estariam em locais onde a pandemia já 
apresentava um processo de remissão. Foi firmado um convênio com o Hospital 
Fundação Casa de São Lourenço, na Cidade de São Lourenço – Minas Gerais e a 
instituição ofertou aos alunos, de maneira opcional, a aderência ao internato nesta 
localidade. Este processo de estruturação e discussão com os alunos foi mediado 
através de plataforma remota e a gravação está disponível através do link: 
(https://afya.zoom.us/j/95243713177)  
 Durante a pandemia também teve que ser revisto todo o processo avaliativo do 
internato, já que alguns momentos presenciais infelizmente não puderam ser 
realizados. Foi convocada reunião com os professores componentes da comissão 
do internato, onde também foram levadas sugestões trazidas pelas lideranças 
docentes acerca do processo avaliativo, e após o debate entre os coordenadores de 
cada área foi ficou definido que a avaliação do internato seria estruturada da 
seguinte forma 
• 60 % - Avaliação prática da preceptoria: Mini- C-ex, Global rating. 
• 20 % -Avaliação teórico-cognitiva mediata por plataforma remota – Teste via 
Canvas  
• 20 % - Discussão Científicas em pequenos grupos - casos clínico, grupos de 
discussão de temáticas variadas e discussões de artigos científicos. 
(https://afya.zoom.us/j/99081225316)  
 Hoje nosso internato segue firme e com a certeza de que estamos formando 
humanos e capacitados a atuarem em nosso sistema de saúde.  
 Abaixo algumas fotos de nossas atividades desenvolvidas no primeiro semestre 
de 2020 no internato: 

 

https://afya.zoom.us/j/97440991228
https://afya.zoom.us/j/95243713177
https://afya.zoom.us/j/99081225316
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Transferência médica Nno SAMU. 

 

Recepção dos alunos em São Lourenço. 
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Alunos no internato de Clínica Cirúrgica na Santa Casa de Misericórdia 
de Parnaíba. 

 

 
 ATIVIDADES DE EXTENSÃO: (Em Anexo) 
 
 
 AVALIAÇÕES: O processo avaliativo foi discutido e aprovado 

coletivamente entre NDE, Colegiado e Conselho Superior (CONSUP), bem como 
diretamente com o corpo acadêmico (discentes e docentes) da instituição, levando 
em consideração o processo remoto de aprendizagem e suas particularidades e 
metodologias utilizadas dentro destes. Foram confecionados manuais explicativos 
dos processos para professores e alunos que seguem a seguir para exemplificar o 
processo.  

 
 CRONOGRAMA de atividades da coordenação: Durante este 

período a coordenação de curso procurou manter-se mais próxima do corpo 
discente, docente, administrativo e direção da instituição. Promovendo reuniões 
constantes para discussão e construção de estratégias que melhor atendessem a 
manutenção do aprendizado de qualidade, priorizando a satisfação e bem-estar do 
aluno, professor e colaboradores.  

A seguir estão listados os links com as gravações das reuniões de 
acompanhamento e atualização realizadas: 

 

 Reunião com alunos do internato: 
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https://afya.zoom.us/rec/share/2cNUf53L5mRIS53K7F7fZoAnDLjUX6a8hHAWrPZZx
Ev1u6pIFHZ99KGPb_NbLZHf?startTime=1585399679000 
 

 Reunião coordenadores de módulo:  
 

https://afya.zoom.us/rec/share/yPArHq2tsWlLE8_szF7zcJc8Eqq9X6a82ilI-
6UFyBrOAd8M4oJPrNLq6lTCvLXI?startTime=1585944319000 
 

 Reunião com professores sobre o REAR:  
 

https://afya.zoom.us/rec/share/2cJ8BZzxzSBLTo2XzUHufJEqPaa0T6a8gXQXr_tfxU-
34ThCyRA7Iqcc_pXZgyHw?startTime=1586005743000 
 

 Reunião com os Alunos líderes de turma:  
 

https://afya.zoom.us/rec/share/z5JMEL3ixG9LBa_KtVHtA6oPF6fPX6a8h3Ia8qBenW
FIM_8w5aE8_ogGRImteys?startTime=1587129132000 
 
https://afya.zoom.us/rec/share/u-FcLozt3UpOS6-
R1WL9WaJ5PZ74X6a80yYbrvsMxRypGsKn0GRgnqEP7RTikWNa?startTime=1593
122956000 
 
https://afya.zoom.us/rec/share/vI9FBb7s-
l9LHa_Q6VrdXZN4M5m5T6a8gSQWr6IMyh3sY_CLZ-
bD0qzQ1Csbbpfc?startTime=1594246316000 
 
https://afya.zoom.us/rec/share/3sxzBI238m5JfpHuzHjbf7AiJJ7fX6a823MZ_KUNzEm
JoSdJrzDQSMJBxbAHNUps?startTime=1594814075000 
 

 Reunião de planejamento da coordenação de medicina: 
 

https://afya.zoom.us/rec/share/4_FvFZbP1GFLZKvS2hDiXo9mEtn1T6a81yhLrvQNy
EqAX0z7oEJ_is8hBpgCUoIJ?startTime=1587143633000 
 

https://afya.zoom.us/rec/share/wcdJCIz15H5Jb42W1QbScYMKD738eaa81yAd_aBZ
yU_4m3bUt3MKwmP-EiJK3TYB?startTime=1588019075000 
 

https://afya.zoom.us/rec/share/6MVMC-DxzmBLb4XR-
lzDYpV_FIH8aaa8hyBK_vFcyR0wvMhrZZE22D8kCidTFWRw?startTime=159319463
8000 
 

https://afya.zoom.us/rec/share/tNdYBJOqzk9OUpHWsGqPaKcCO4G-eaa8hCkf-
vBeyxlSQLXiFwtGnmUfW38DzBxJ?startTime=1593604986000 
 

https://afya.zoom.us/rec/share/9ct8c5HL_WhLH53L0nnCdOk-AZjdX6a8hyJM-
_UOmU6eE3FFhI9lPsTZUe7PMzhq?startTime=1593714829000 
 

https://afya.zoom.us/rec/share/_udUMJPg-
mBOWdLw7mbdVaoTJt7YT6a81SAbrPtbnRsxyPFoP2TVuE3ZO3Nd41yU?startTime
=1594641623000 

https://afya.zoom.us/rec/share/2cNUf53L5mRIS53K7F7fZoAnDLjUX6a8hHAWrPZZxEv1u6pIFHZ99KGPb_NbLZHf?startTime=1585399679000
https://afya.zoom.us/rec/share/2cNUf53L5mRIS53K7F7fZoAnDLjUX6a8hHAWrPZZxEv1u6pIFHZ99KGPb_NbLZHf?startTime=1585399679000
https://afya.zoom.us/rec/share/yPArHq2tsWlLE8_szF7zcJc8Eqq9X6a82ilI-6UFyBrOAd8M4oJPrNLq6lTCvLXI?startTime=1585944319000
https://afya.zoom.us/rec/share/yPArHq2tsWlLE8_szF7zcJc8Eqq9X6a82ilI-6UFyBrOAd8M4oJPrNLq6lTCvLXI?startTime=1585944319000
https://afya.zoom.us/rec/share/2cJ8BZzxzSBLTo2XzUHufJEqPaa0T6a8gXQXr_tfxU-34ThCyRA7Iqcc_pXZgyHw?startTime=1586005743000
https://afya.zoom.us/rec/share/2cJ8BZzxzSBLTo2XzUHufJEqPaa0T6a8gXQXr_tfxU-34ThCyRA7Iqcc_pXZgyHw?startTime=1586005743000
https://afya.zoom.us/rec/share/z5JMEL3ixG9LBa_KtVHtA6oPF6fPX6a8h3Ia8qBenWFIM_8w5aE8_ogGRImteys?startTime=1587129132000
https://afya.zoom.us/rec/share/z5JMEL3ixG9LBa_KtVHtA6oPF6fPX6a8h3Ia8qBenWFIM_8w5aE8_ogGRImteys?startTime=1587129132000
https://afya.zoom.us/rec/share/u-FcLozt3UpOS6-R1WL9WaJ5PZ74X6a80yYbrvsMxRypGsKn0GRgnqEP7RTikWNa?startTime=1593122956000
https://afya.zoom.us/rec/share/u-FcLozt3UpOS6-R1WL9WaJ5PZ74X6a80yYbrvsMxRypGsKn0GRgnqEP7RTikWNa?startTime=1593122956000
https://afya.zoom.us/rec/share/u-FcLozt3UpOS6-R1WL9WaJ5PZ74X6a80yYbrvsMxRypGsKn0GRgnqEP7RTikWNa?startTime=1593122956000
https://afya.zoom.us/rec/share/vI9FBb7s-l9LHa_Q6VrdXZN4M5m5T6a8gSQWr6IMyh3sY_CLZ-bD0qzQ1Csbbpfc?startTime=1594246316000
https://afya.zoom.us/rec/share/vI9FBb7s-l9LHa_Q6VrdXZN4M5m5T6a8gSQWr6IMyh3sY_CLZ-bD0qzQ1Csbbpfc?startTime=1594246316000
https://afya.zoom.us/rec/share/vI9FBb7s-l9LHa_Q6VrdXZN4M5m5T6a8gSQWr6IMyh3sY_CLZ-bD0qzQ1Csbbpfc?startTime=1594246316000
https://afya.zoom.us/rec/share/3sxzBI238m5JfpHuzHjbf7AiJJ7fX6a823MZ_KUNzEmJoSdJrzDQSMJBxbAHNUps?startTime=1594814075000
https://afya.zoom.us/rec/share/3sxzBI238m5JfpHuzHjbf7AiJJ7fX6a823MZ_KUNzEmJoSdJrzDQSMJBxbAHNUps?startTime=1594814075000
https://afya.zoom.us/rec/share/4_FvFZbP1GFLZKvS2hDiXo9mEtn1T6a81yhLrvQNyEqAX0z7oEJ_is8hBpgCUoIJ?startTime=1587143633000
https://afya.zoom.us/rec/share/4_FvFZbP1GFLZKvS2hDiXo9mEtn1T6a81yhLrvQNyEqAX0z7oEJ_is8hBpgCUoIJ?startTime=1587143633000
https://afya.zoom.us/rec/share/wcdJCIz15H5Jb42W1QbScYMKD738eaa81yAd_aBZyU_4m3bUt3MKwmP-EiJK3TYB?startTime=1588019075000
https://afya.zoom.us/rec/share/wcdJCIz15H5Jb42W1QbScYMKD738eaa81yAd_aBZyU_4m3bUt3MKwmP-EiJK3TYB?startTime=1588019075000
https://afya.zoom.us/rec/share/6MVMC-DxzmBLb4XR-lzDYpV_FIH8aaa8hyBK_vFcyR0wvMhrZZE22D8kCidTFWRw?startTime=1593194638000
https://afya.zoom.us/rec/share/6MVMC-DxzmBLb4XR-lzDYpV_FIH8aaa8hyBK_vFcyR0wvMhrZZE22D8kCidTFWRw?startTime=1593194638000
https://afya.zoom.us/rec/share/6MVMC-DxzmBLb4XR-lzDYpV_FIH8aaa8hyBK_vFcyR0wvMhrZZE22D8kCidTFWRw?startTime=1593194638000
https://afya.zoom.us/rec/share/tNdYBJOqzk9OUpHWsGqPaKcCO4G-eaa8hCkf-vBeyxlSQLXiFwtGnmUfW38DzBxJ?startTime=1593604986000
https://afya.zoom.us/rec/share/tNdYBJOqzk9OUpHWsGqPaKcCO4G-eaa8hCkf-vBeyxlSQLXiFwtGnmUfW38DzBxJ?startTime=1593604986000
https://afya.zoom.us/rec/share/9ct8c5HL_WhLH53L0nnCdOk-AZjdX6a8hyJM-_UOmU6eE3FFhI9lPsTZUe7PMzhq?startTime=1593714829000
https://afya.zoom.us/rec/share/9ct8c5HL_WhLH53L0nnCdOk-AZjdX6a8hyJM-_UOmU6eE3FFhI9lPsTZUe7PMzhq?startTime=1593714829000
https://afya.zoom.us/rec/share/_udUMJPg-mBOWdLw7mbdVaoTJt7YT6a81SAbrPtbnRsxyPFoP2TVuE3ZO3Nd41yU?startTime=1594641623000
https://afya.zoom.us/rec/share/_udUMJPg-mBOWdLw7mbdVaoTJt7YT6a81SAbrPtbnRsxyPFoP2TVuE3ZO3Nd41yU?startTime=1594641623000
https://afya.zoom.us/rec/share/_udUMJPg-mBOWdLw7mbdVaoTJt7YT6a81SAbrPtbnRsxyPFoP2TVuE3ZO3Nd41yU?startTime=1594641623000
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https://afya.zoom.us/rec/share/791yduGzzHlOWKOT5B7veKIfN6XIT6a8gyUYrvcOz0
ZT-h7uNyqcAfceEH3YolYO?startTime=1594753229000 
 

 Reunião comissão do internato:  
 

https://afya.zoom.us/rec/share/xp13EbWh-
39JfavQ2X7hdZ47F6PhX6a81CVK__UIykvIh2Gz2F_I3JavaBl4zYyj?startTime=1588
631795000 

 

 Reunião com hospitais parceiros: 
 

https://afya.zoom.us/rec/share/249PHpqgzFtOe9LcyRqAYrUlMpzlX6a80yUd__sLyE
3ktN7t7glgiTKg7DSLAZ2P?startTime=1591969661000 

 

 Reunião com professores e preceptores que atuam no 
ambulatório e em UBS: 
 

https://afya.zoom.us/rec/share/w9F_dYH27khIZonq0wb5d_YfHqjjT6a81XUb_fMExUt
Vtk5zUHsBsxsKXAStqlQ2?startTime=1589403910000 
 

https://afya.zoom.us/rec/share/upJ1IY3eym5JcNbNsEjcc6M4Qq30aaa8h3RN-
PILz06lN7kFQ1F7fjxMHzsjYIcv?startTime=1592345830000 
 

https://afya.zoom.us/rec/share/5N0lBuyt_yBLUqPH2lCPaKd8Eba9aaa80SYd-
6AJzBnxeCqsH9EhKSo71U9pCJGo?startTime=1592865101000 

 

 Reunião com os alunos do 7º período: 
 
https://afya.zoom.us/rec/share/w9F_dYH27khIZonq0wb5d_YfHqjjT6a81XUb_fMExUt
Vtk5zUHsBsxsKXAStqlQ2?startTime=1589403910000 
 
https://afya.zoom.us/rec/share/2I8vKKCh_DtOftbn1wLBHbAuAbm_eaa81CMXqPsLy
kptdCKBWhOwj-kKT1JzCA00?startTime=1591706300000  

 

 Reunião com os alunos do 6º período:  
 

https://afya.zoom.us/rec/share/xJAubJvX5mNIbYnvw3nCUZIzRIWmT6a80XBM__UJ
nhoP9Tiv1k3-wqSsCp1tWiCG?startTime=1590531227000 
 

https://afya.zoom.us/rec/share/2I8vKKCh_DtOftbn1wLBHbAuAbm_eaa81CMXqPsLy
kptdCKBWhOwj-kKT1JzCA00?startTime=1591706300000 

 

 Reunião com os alunos do 5º período:  
 

https://afya.zoom.us/rec/share/yvV-JZrIxk1ObJXS6EDgUYxiPovbeaa80SgZ-
aYImBkGjwcIozZN3AlqzvgZRazj?startTime=1590579499000 
 

 Reunião para esclarecimentos de dúvidas sobre o zoom:  

https://afya.zoom.us/rec/share/xp13EbWh-39JfavQ2X7hdZ47F6PhX6a81CVK__UIykvIh2Gz2F_I3JavaBl4zYyj?startTime=1588631795000
https://afya.zoom.us/rec/share/xp13EbWh-39JfavQ2X7hdZ47F6PhX6a81CVK__UIykvIh2Gz2F_I3JavaBl4zYyj?startTime=1588631795000
https://afya.zoom.us/rec/share/xp13EbWh-39JfavQ2X7hdZ47F6PhX6a81CVK__UIykvIh2Gz2F_I3JavaBl4zYyj?startTime=1588631795000
https://afya.zoom.us/rec/share/249PHpqgzFtOe9LcyRqAYrUlMpzlX6a80yUd__sLyE3ktN7t7glgiTKg7DSLAZ2P?startTime=1591969661000
https://afya.zoom.us/rec/share/249PHpqgzFtOe9LcyRqAYrUlMpzlX6a80yUd__sLyE3ktN7t7glgiTKg7DSLAZ2P?startTime=1591969661000
https://afya.zoom.us/rec/share/w9F_dYH27khIZonq0wb5d_YfHqjjT6a81XUb_fMExUtVtk5zUHsBsxsKXAStqlQ2?startTime=1589403910000
https://afya.zoom.us/rec/share/w9F_dYH27khIZonq0wb5d_YfHqjjT6a81XUb_fMExUtVtk5zUHsBsxsKXAStqlQ2?startTime=1589403910000
https://afya.zoom.us/rec/share/upJ1IY3eym5JcNbNsEjcc6M4Qq30aaa8h3RN-PILz06lN7kFQ1F7fjxMHzsjYIcv?startTime=1592345830000
https://afya.zoom.us/rec/share/upJ1IY3eym5JcNbNsEjcc6M4Qq30aaa8h3RN-PILz06lN7kFQ1F7fjxMHzsjYIcv?startTime=1592345830000
https://afya.zoom.us/rec/share/5N0lBuyt_yBLUqPH2lCPaKd8Eba9aaa80SYd-6AJzBnxeCqsH9EhKSo71U9pCJGo?startTime=1592865101000
https://afya.zoom.us/rec/share/5N0lBuyt_yBLUqPH2lCPaKd8Eba9aaa80SYd-6AJzBnxeCqsH9EhKSo71U9pCJGo?startTime=1592865101000
https://afya.zoom.us/rec/share/w9F_dYH27khIZonq0wb5d_YfHqjjT6a81XUb_fMExUtVtk5zUHsBsxsKXAStqlQ2?startTime=1589403910000
https://afya.zoom.us/rec/share/w9F_dYH27khIZonq0wb5d_YfHqjjT6a81XUb_fMExUtVtk5zUHsBsxsKXAStqlQ2?startTime=1589403910000
https://afya.zoom.us/rec/share/2I8vKKCh_DtOftbn1wLBHbAuAbm_eaa81CMXqPsLykptdCKBWhOwj-kKT1JzCA00?startTime=1591706300000
https://afya.zoom.us/rec/share/2I8vKKCh_DtOftbn1wLBHbAuAbm_eaa81CMXqPsLykptdCKBWhOwj-kKT1JzCA00?startTime=1591706300000
https://afya.zoom.us/rec/share/xJAubJvX5mNIbYnvw3nCUZIzRIWmT6a80XBM__UJnhoP9Tiv1k3-wqSsCp1tWiCG?startTime=1590531227000
https://afya.zoom.us/rec/share/xJAubJvX5mNIbYnvw3nCUZIzRIWmT6a80XBM__UJnhoP9Tiv1k3-wqSsCp1tWiCG?startTime=1590531227000
https://afya.zoom.us/rec/share/2I8vKKCh_DtOftbn1wLBHbAuAbm_eaa81CMXqPsLykptdCKBWhOwj-kKT1JzCA00?startTime=1591706300000
https://afya.zoom.us/rec/share/2I8vKKCh_DtOftbn1wLBHbAuAbm_eaa81CMXqPsLykptdCKBWhOwj-kKT1JzCA00?startTime=1591706300000
https://afya.zoom.us/rec/share/yvV-JZrIxk1ObJXS6EDgUYxiPovbeaa80SgZ-aYImBkGjwcIozZN3AlqzvgZRazj?startTime=1590579499000
https://afya.zoom.us/rec/share/yvV-JZrIxk1ObJXS6EDgUYxiPovbeaa80SgZ-aYImBkGjwcIozZN3AlqzvgZRazj?startTime=1590579499000
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https://afya.zoom.us/rec/share/z9VwAKjf9GVLaKvKyU3ZUIV4QYXlX6a8hiQW_KcJn
UiC5U88TUBcnJM7YZJph9qx?startTime=1590607754000 
 

 Reunião com os alunos do 2º período:  
 

https://afya.zoom.us/rec/share/3udRL6zT_WlOUNKc11zmd_8qQ7vGeaa81SZN-
qJbxE_AHNqTlyUxCDYNlXOEI22k?startTime=1590777913000 

 

 Reunião com o corpo docente: 
 
https://afya.zoom.us/rec/share/zNRrLr3q7mRLYpXIr0HSSq9-
QNi0T6a81nRM_aVYnZtci7u-ZU1DmIXbtVn60RI?startTime=1590783464000 
 
https://afya.zoom.us/rec/share/zsx-
cJ73011JXY2XuWSYQJ5iBIDmaaa813cc8vdbmEx67k8tPPofE47sjfxHta2o?startTim
e=1592053778000 
 
https://afya.zoom.us/rec/share/98BWEYnc31pOUqPD93mPQpUHO4rcX6a81iVLqfsF
yB3lKakMs1uT0_OsaFivDFHE?startTime=1593027588000 
 
https://afya.zoom.us/rec/share/9ct8c5HL_WhLH53L0nnCdOk-AZjdX6a8hyJM-
_UOmU6eE3FFhI9lPsTZUe7PMzhq?startTime=1593714829000  

 
 

 ATAS E RESOLUÇÕES DO CONSELHO SUPERIOR DA IES: ( em anexo) 
 
 
 ATAS DO COLEGIADO DO CURSO DE GRADUAÇÃO E NDE: (em anexo) 

 
 

2020.1 
 
 

MODELO DE MATRIZ CURRICULAR AJUSTADA PARA O PERÍODO DA 
PANDEMIA CURSO – HORA RELÓGIO  

2020.1 – MATRIZ 2020/B – 1º ao 5º período 
2020.1 – MATRIZ 2020/A – 6º ao 8º 

  

  

1º PERÍODO 

COMPONENTES 

CURRICULARES 

Carga Horária 

Créditos Teoria Prática Total 

https://afya.zoom.us/rec/share/z9VwAKjf9GVLaKvKyU3ZUIV4QYXlX6a8hiQW_KcJnUiC5U88TUBcnJM7YZJph9qx?startTime=1590607754000
https://afya.zoom.us/rec/share/z9VwAKjf9GVLaKvKyU3ZUIV4QYXlX6a8hiQW_KcJnUiC5U88TUBcnJM7YZJph9qx?startTime=1590607754000
https://afya.zoom.us/rec/share/3udRL6zT_WlOUNKc11zmd_8qQ7vGeaa81SZN-qJbxE_AHNqTlyUxCDYNlXOEI22k?startTime=1590777913000
https://afya.zoom.us/rec/share/3udRL6zT_WlOUNKc11zmd_8qQ7vGeaa81SZN-qJbxE_AHNqTlyUxCDYNlXOEI22k?startTime=1590777913000
https://afya.zoom.us/rec/share/zNRrLr3q7mRLYpXIr0HSSq9-QNi0T6a81nRM_aVYnZtci7u-ZU1DmIXbtVn60RI?startTime=1590783464000
https://afya.zoom.us/rec/share/zNRrLr3q7mRLYpXIr0HSSq9-QNi0T6a81nRM_aVYnZtci7u-ZU1DmIXbtVn60RI?startTime=1590783464000
https://afya.zoom.us/rec/share/zsx-cJ73011JXY2XuWSYQJ5iBIDmaaa813cc8vdbmEx67k8tPPofE47sjfxHta2o?startTime=1592053778000
https://afya.zoom.us/rec/share/zsx-cJ73011JXY2XuWSYQJ5iBIDmaaa813cc8vdbmEx67k8tPPofE47sjfxHta2o?startTime=1592053778000
https://afya.zoom.us/rec/share/zsx-cJ73011JXY2XuWSYQJ5iBIDmaaa813cc8vdbmEx67k8tPPofE47sjfxHta2o?startTime=1592053778000
https://afya.zoom.us/rec/share/98BWEYnc31pOUqPD93mPQpUHO4rcX6a81iVLqfsFyB3lKakMs1uT0_OsaFivDFHE?startTime=1593027588000
https://afya.zoom.us/rec/share/98BWEYnc31pOUqPD93mPQpUHO4rcX6a81iVLqfsFyB3lKakMs1uT0_OsaFivDFHE?startTime=1593027588000
https://afya.zoom.us/rec/share/9ct8c5HL_WhLH53L0nnCdOk-AZjdX6a8hyJM-_UOmU6eE3FFhI9lPsTZUe7PMzhq?startTime=1593714829000
https://afya.zoom.us/rec/share/9ct8c5HL_WhLH53L0nnCdOk-AZjdX6a8hyJM-_UOmU6eE3FFhI9lPsTZUe7PMzhq?startTime=1593714829000
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Pres. Remoto 

Habilidades e Atitudes Médicas I 2 7 26 7 40 

Integração Ensino-Serviço 

Comunidade I 
3 7 39 14 60 

Sistemas Orgânicos Integrados I 15 56 194 50 300 

Métodos de Estudo e Pesquisa I 3 7 39 14 60 

Eletiva 2 14 26   40 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO 
25 91 324 85 500 

PERÍODO 

  

  

2º PERÍODO 

COMPONENTES 

CURRICULARES 

Carga Horária 

Créditos 
Teoria 

Prática Total 
Pres. Remoto 

Habilidades e Atitudes Médicas II 2 7 26 7 40 

Integração Ensino-Serviço 

Comunidade II 
3 7 39 14 60 

Sistemas Orgânicos Integrados II 15 56 194 50 300 

Métodos de Estudo e Pesquisa II 3 7 39 14 60 
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Eletiva 2 14 26   40 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO 
25 91 324 85 500 

PERÍODO 

  

  

3º PERÍODO 

COMPONENTES 

CURRICULARES 

Carga Horária 

Créditos 

Teoria 

Prática Total 
Pres. Remoto 

Habilidades e Atitudes Médicas III 17 14 78 28 120 

Integração Ensino-Serviço 

Comunidade III 
3 7 39 14 60 

Sistemas Orgânicos Integrados III 6 63 227 50 340 

Eletiva 2 14 26   40 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO 
28 98 370 92 560 

PERÍODO 

  

  

4º PERÍODO 

COMPONENTES 

CURRICULARES 

Carga Horária 

Créditos 

Teoria 

Prática Total 
Pres. Remoto 
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Habilidades e Atitudes Médicas IV 8 14 104 42 160 

Integração Ensino-Serviço 

Comunidade IV 
3 7 39 14 60 

Sistemas Orgânicos Integrados IV 17 63 227 50 340 

Eletiva 2 14 26   40 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO 
30 98 396 106 600 

PERÍODO 

  

 

   

  

  

  

5º PERÍODO 

COMPONENTES 

CURRICULARES 

Carga Horária 

Créditos 

Teoria 

Prática Total 
Pres. Remoto 

Habilidades e Atitudes Médicas V 4 7 52 21 80 

Integração Ensino-Serviço 

Comunidade V 
3 7 52 21 80 

Sistemas Orgânicos Integrados V 17 63 227 50 340 

TCC I     10,00 0,00 10,00 

Clínica Cirúrgica I 4 7 39 14 60 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO 28 84 380 106 570 
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PERÍODO 

  

  

6º PERÍODO (Matriz 2020/A) 

COMPONENTES 

CURRICULARES 

Carga Horária 

Créditos 
Teoria 

Prática Total 

Pres. Remoto 

Habilidades e Atitudes Médicas VI 5 7 39 14 60 

Integração Ensino-Serviço 

Comunidade VI 
3 7 65 28 100 

Clínicas Integradas I 5 63 307 90 460 

TCC II     20,00 0,00 20,00 

Clínica Cirúrgica II 21 14 65 21 100 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO 
34 91 496 153 740 

PERÍODO 

  

  

7º SEMESTRE (Matriz 2020/A) 

COMPONENTES 

CURRICULARES 

Carga Horária 

Créditos 
Teoria 

Prática Total 

Pres. Remoto 

Habilidades e Atitudes Médicas VII 3 7 39 14 60 
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MODELO DE MATRIZ CURRICULAR AJUSTADA PARA O PERÍODO DA 
PANDEMIA CURSO – HORA AULA 

2020.1 – MATRIZ 2020/B – 1º ao 5º período 

Integração Ensino-Serviço 

Comunidade VII 
5 7 53 40 100 

Clínicas Integradas II 4 63 267 90 420 

TCC III     20,00 0,00 20,00 

Clínica Cirúrgica III 21 14 46 20 80 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO 
33 91 437 152 680 

PERÍODO 

  

  

8º PERÍODO (Matriz 2020/A - Adaptado para alunos reprovados na disciplina) 

COMPONENTES 

CURRICULARES 

Carga Horária 

Créditos 
Teoria 

Prática Total 

Pres. Remoto 

Clínicas Integradas III (adaptada 

para matriz de transição) 
6 14 26 60 100 

            

            

CARGA HORÁRIA TOTAL DO 
          

PERÍODO 
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2020.1 – MATRIZ 2020/A – 6º ao 8º 

 

  

  

1º PERÍODO 

COMPONENTES 

CURRICULARES 

Carga Horária 

Créditos 

Teoria 

Prática Total 
Pres. Remoto 

Habilidades e Atitudes Médicas I 2,0 5,8 21,7 5,8 33,3 

Integração Ensino-Serviço 

Comunidade I 
3,0 5,8 32,5 11,7 50,0 

Sistemas Orgânicos Integrados I 15,0 46,7 161,7 41,7 250,0 

Métodos de Estudo e Pesquisa I 3,0 5,8 32,5 11,7 50,0 

Eletiva 2,0 11,7 21,7   33,3 

Total 25,0 75,8 270,0 70,8 416,7 

   
 

  
 

2º PERÍODO 
 

COMPONENTES 

CURRICULARES 

Carga Horária 
 

Créditos 

Teoria 

Prática Total  

Pres. Remoto 
 

Habilidades e Atitudes Médicas II 2,0 5,8 21,7 5,8 33,3 
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Integração Ensino-Serviço 

Comunidade II 
3,0 5,8 32,5 11,7 50,0 

 

Sistemas Orgânicos Integrados II 15,0 46,7 161,7 41,7 250,0 
 

Métodos de Estudo e Pesquisa II 2,0 5,8 32,5 11,7 50,0 
 

Eletiva 2,0 11,7 21,7   33,3 
 

Total 24,0 75,8 270,0 70,8 416,7  

   
 

  
 

3º PERÍODO 
 

COMPONENTES 

CURRICULARES 

Carga Horária 
 

Créditos 
Teoria 

Prática Total  

Pres. Remoto 
 

Habilidades e Atitudes Médicas III 17,0 11,7 65,0 23,3 100,0 
 

Integração Ensino-Serviço 

Comunidade III 
3,0 5,8 32,5 11,7 50,0 

 

Sistemas Orgânicos Integrados III 6,0 52,5 189,2 41,7 283,3 
 

Eletiva 2,0 11,7 21,7   33,3 
 

Total 28,0 81,7 308,3 76,7 466,7  

   
 

  
 

4º PERÍODO 
 

COMPONENTES Carga Horária 
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CURRICULARES 
Créditos 

Teoria 
Prática Total  

Pres. Remoto 
 

Habilidades e Atitudes Médicas IV 8,0 11,7 86,7 35,0 133,3 
 

Integração Ensino-Serviço 

Comunidade IV 
3,0 5,8 32,5 11,7 50,0 

 

Sistemas Orgânicos Integrados IV 17,0 52,5 189,2 41,7 283,3 
 

Eletiva 2,0 11,7 21,7   33,3 
 

Total 30,0 81,7 330,0 88,3 500,0  

   

 

   

  
 

  
 

  
 

5º PERÍODO 
 

COMPONENTES 

CURRICULARES 

Carga Horária 
 

Créditos 
Teoria 

Prática Total  

Pres. Remoto 
 

Habilidades e Atitudes Médicas V 4,0 5,8 43,3 17,5 66,7 
 

Integração Ensino-Serviço 

Comunidade V 
3,0 5,8 43,3 17,5 66,7 

 

Sistemas Orgânicos Integrados V 17,0 52,5 189,2 41,7 283,3 
 

TCC I     8,3 0,0 8,3 
 

Clínica Cirúrgica I 4,0 5,8 32,5 11,7 50,0 
 

Total 28,0 70,0 316,7 88,3 475,0  
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6º PERÍODO (Matriz 2020.A) 
 

COMPONENTES 

CURRICULARES 

Carga Horária 
 

Créditos 
Teoria 

Prática Total  

Pres. Remoto 
 

Habilidades e Atitudes Médicas VI 5,0 5,8 32,5 11,7 50,0 
 

Integração Ensino-Serviço 

Comunidade VI 
3,0 5,8 54,2 23,3 83,3 

 

Clínicas Integradas I 5,0 52,5 255,8 75,0 383,3 
 

TCC II     16,7 0,0 16,7 
 

Clínica Cirúrgica II 21,0 11,7 54,2 17,5 83,3 
 

Total 34,0 91,0 455,0 154,0 616,7  

   
 

  
 

7º SEMESTRE (Matriz 2020.A) 
 

COMPONENTES 

CURRICULARES 

Carga Horária 
 

Créditos 
Teoria 

Prática Total  

Pres. Remoto 
 

Habilidades e Atitudes Médicas VII 3,0 5,8 32,5 11,7 50,0 
 

Integração Ensino-Serviço 

Comunidade VII 
5,0 5,8 44,2 33,3 83,3 

 

Clínicas Integradas II 4,0 52,5 222,5 75,0 350,0 
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TCC III     16,7 0,0 16,7 
 

Clínica Cirúrgica III 21,0 11,7 38,3 16,7 66,7 
 

Total 33,0 75,8 364,2 126,7 566,7  

   
 

  
 

8º PERÍODO (Adaptado para alunos reprovados na disciplina) 
 

COMPONENTES 

CURRICULARES 

Carga Horária 
 

Créditos 
Teoria 

Prática Total  

Pres. Remoto 
 

Clínicas Integradas III (adaptada 

para matriz de transição) 
6,0 11,7 21,7 50,0 83,3 

 

            
 

            
 

Total   11,7 21,7 50,0 83,3  

  

 

MODELO DE MATRIZ CURRICULAR AJUSTADA PARA O PERÍODO DA 
PANDEMIA CURSO – HORA AULA 

2020.1 – MATRIZ 2020/B – 1º ao 5º período 
2020.1 – MATRIZ 2020/A – 6º ao 8º 

 

  

  

1º PERÍODO 

COMPONENTES 

CURRICULARES 

Carga Horária 

Créditos Teoria Prática Total 
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Pres. Remoto 

Habilidades e Atitudes Médicas I 2,0 5,8 21,7 5,8 33,3 

Integração Ensino-Serviço 

Comunidade I 
3,0 5,8 32,5 11,7 50,0 

Sistemas Orgânicos Integrados I 15,0 46,7 161,7 41,7 250,0 

Métodos de Estudo e Pesquisa I 3,0 5,8 32,5 11,7 50,0 

Eletiva 2,0 11,7 21,7   33,3 

Total 25,0 75,8 270,0 70,8 416,7 

   
 

  
 

2º PERÍODO 
 

COMPONENTES 

CURRICULARES 

Carga Horária 
 

Créditos 

Teoria 

Prática Total  

Pres. Remoto 
 

Habilidades e Atitudes Médicas II 2,0 5,8 21,7 5,8 33,3 
 

Integração Ensino-Serviço 

Comunidade II 
3,0 5,8 32,5 11,7 50,0 

 

Sistemas Orgânicos Integrados II 15,0 46,7 161,7 41,7 250,0 
 

Métodos de Estudo e Pesquisa II 2,0 5,8 32,5 11,7 50,0 
 

Eletiva 2,0 11,7 21,7   33,3 
 

Total 24,0 75,8 270,0 70,8 416,7  
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3º PERÍODO 
 

COMPONENTES 

CURRICULARES 

Carga Horária 
 

Créditos 
Teoria 

Prática Total  

Pres. Remoto 
 

Habilidades e Atitudes Médicas III 17,0 11,7 65,0 23,3 100,0 
 

Integração Ensino-Serviço 

Comunidade III 
3,0 5,8 32,5 11,7 50,0 

 

Sistemas Orgânicos Integrados III 6,0 52,5 189,2 41,7 283,3 
 

Eletiva 2,0 11,7 21,7   33,3 
 

Total 28,0 81,7 308,3 76,7 466,7  

   
 

  
 

4º PERÍODO 
 

COMPONENTES 

CURRICULARES 

Carga Horária 
 

Créditos 
Teoria 

Prática Total  

Pres. Remoto 
 

Habilidades e Atitudes Médicas IV 8,0 11,7 86,7 35,0 133,3 
 

Integração Ensino-Serviço 

Comunidade IV 
3,0 5,8 32,5 11,7 50,0 

 

Sistemas Orgânicos Integrados IV 17,0 52,5 189,2 41,7 283,3 
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Eletiva 2,0 11,7 21,7   33,3 
 

Total 30,0 81,7 330,0 88,3 500,0  

   

 

   

  
 

  
 

  
 

5º PERÍODO 
 

COMPONENTES 

CURRICULARES 

Carga Horária 
 

Créditos 
Teoria 

Prática Total  

Pres. Remoto 
 

Habilidades e Atitudes Médicas V 4,0 5,8 43,3 17,5 66,7 
 

Integração Ensino-Serviço 

Comunidade V 
3,0 5,8 43,3 17,5 66,7 

 

Sistemas Orgânicos Integrados V 17,0 52,5 189,2 41,7 283,3 
 

TCC I     8,3 0,0 8,3 
 

Clínica Cirúrgica I 4,0 5,8 32,5 11,7 50,0 
 

Total 28,0 70,0 316,7 88,3 475,0  

   
 

  
 

6º PERÍODO (Matriz 2020.A) 
 

COMPONENTES 

CURRICULARES 

Carga Horária 
 

Créditos 
Teoria 

Prática Total  

Pres. Remoto 
 

Habilidades e Atitudes Médicas VI 5,0 5,8 32,5 11,7 50,0 
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Integração Ensino-Serviço 

Comunidade VI 
3,0 5,8 54,2 23,3 83,3 

 

Clínicas Integradas I 5,0 52,5 255,8 75,0 383,3 
 

TCC II     16,7 0,0 16,7 
 

Clínica Cirúrgica II 21,0 11,7 54,2 17,5 83,3 
 

Total 34,0 91,0 455,0 154,0 616,7  

   
 

  
 

7º SEMESTRE (Matriz 2020.A) 
 

COMPONENTES 

CURRICULARES 

Carga Horária 
 

Créditos 
Teoria 

Prática Total  

Pres. Remoto 
 

Habilidades e Atitudes Médicas VII 3,0 5,8 32,5 11,7 50,0 
 

Integração Ensino-Serviço 

Comunidade VII 
5,0 5,8 44,2 33,3 83,3 

 

Clínicas Integradas II 4,0 52,5 222,5 75,0 350,0 
 

TCC III     16,7 0,0 16,7 
 

Clínica Cirúrgica III 21,0 11,7 38,3 16,7 66,7 
 

Total 33,0 75,8 364,2 126,7 566,7  

   
 

  
 

8º PERÍODO (Adaptado para alunos reprovados na disciplina) 
 

COMPONENTES Carga Horária 
 



 

 
 

2
8

1 

FAHESP - Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí. | IESVAP - Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba SA. 

Av. Evandro Lins e Silva, nº 4435 bairro Sabiazal - CEP 64.212-790, Parnaíba-PI 

CNPJ – 13.783.222/0001-70 | 86 3322-7314 | www.iesvap.edu.br 

CURRICULARES 
Créditos 

Teoria 
Prática Total  

Pres. Remoto 
 

Clínicas Integradas III (adaptada 

para matriz de transição) 
6,0 11,7 21,7 50,0 83,3 

 

            
 

            
 

Total   11,7 21,7 50,0 83,3  

  

 
2020.2 

 
 

MODELO DE MATRIZ CURRICULAR AJUSTADA PARA O PERÍODO DA 
PANDEMIA CURSO – HORA RELÓGIO 

2020.2 – MATRIZ 2020/B – 1º ao 6º período 
2020.2 – MATRIZ 2020/A – 7º ao Internato 

 

 

  

  

1º PERÍODO 

COMPONENTES CURRICULARES 

Carga Horária 

Créditos 

Teoria 

Prática Total 
Pres. Remoto 

Habilidades e Atitudes Médicas I 2 0 20 20 40 

Integração Ensino-Serviço Comunidade I 3 0 50 10 60 



 

 
 

2
8

2 

FAHESP - Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí. | IESVAP - Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba SA. 

Av. Evandro Lins e Silva, nº 4435 bairro Sabiazal - CEP 64.212-790, Parnaíba-PI 

CNPJ – 13.783.222/0001-70 | 86 3322-7314 | www.iesvap.edu.br 

Sistemas Orgânicos Integrados I 15 0 180 120 300 

Métodos de Estudo e Pesquisa I 3 0 60 0 60 

Eletiva 2 0 40 0 40 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO 
25 0 350 150 500 

PERÍODO 

  

  

2º PERÍODO 

COMPONENTES CURRICULARES 

Carga Horária 

Créditos 
Teoria 

Prática Total 
Pres. Remoto 

Habilidades e Atitudes Médicas II 2 0 7 33 40 

Integração Ensino-Serviço Comunidade II 3 0 50 10 60 

Sistemas Orgânicos Integrados II 15 0 120 180 300 

Métodos de Estudo e Pesquisa II 3 0 60 0 60 

Eletiva 2 0 40 0 40 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO 
25 0 277 223 500 

PERÍODO 
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3º PERÍODO 

COMPONENTES CURRICULARES 

Carga Horária 

Créditos 

Teoria 

Prática Total 
Pres. Remoto 

Habilidades e Atitudes Médicas III 17 0 10 110 120 

Integração Ensino-Serviço Comunidade III 3 0 10 50 60 

Sistemas Orgânicos Integrados III 6 0 140 200 340 

Eletiva 2 0 40   40 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO 
28 0 200 360 560 

PERÍODO 

  

  

4º PERÍODO 

COMPONENTES CURRICULARES 

Carga Horária 

Créditos 

Teoria 

Prática Total 
Pres. Remoto 

Habilidades e Atitudes Médicas IV 8 0 10 150 160 

Integração Ensino-Serviço Comunidade IV 3 0 10 50 60 
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Sistemas Orgânicos Integrados IV 17 0 140 200 340 

Eletiva 2 0 40 0 40 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO 
30 0 200 400 600 

PERÍODO 

  

 

   

  

  

  

5º PERÍODO 

COMPONENTES CURRICULARES 

Carga Horária 

Créditos 

Teoria 

Prática Total 
Pres. Remoto 

Habilidades e Atitudes Médicas V 4 0 10 70 80 

Integração Ensino-Serviço Comunidade V 3 0 10 70 80 

Sistemas Orgânicos Integrados V 17 0 140 200 340 

TCC I     10,00 0,00 10,00 

Clínica Cirúrgica I 4 0 10 50 60 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO 
28 0 180 390 570 

PERÍODO 

  

  

6º PERÍODO 
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COMPONENTES CURRICULARES 

Carga Horária 

Créditos 

Teoria 

Prática Total 
Pres. Remoto 

Habilidades e Atitudes Médicas VI 5 0 10 50 60 

Integração Ensino-Serviço Comunidade VI 3 0 10 90 100 

Clínicas Integradas I 5 0 180 280 460 

TCC II     20,00 0,00 20,00 

Clínica Cirúrgica II 21 0 20 80 100 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO 
34 0 240 500 740 

PERÍODO 

  

  

7º SEMESTRE (Matriz 2020.A) 

COMPONENTES CURRICULARES 

Carga Horária 

Créditos 
Teoria 

Prática Total 

Pres. Remoto 

Habilidades e Atitudes Médicas VII 3 0 10 50 60 

Integração Ensino-Serviço Comunidade 

VII 
5 0 10 90 100 

Clínicas Integradas II 4 0 120 300 420 
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TCC III     20,00 0,00 20,00 

Clínica Cirúrgica III 21 0 20 60 80 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO 
33 0 180 500 680 

PERÍODO 

  

  

8º PERÍODO (Matriz 2020.A) 

COMPONENTES CURRICULARES 

Carga Horária 

Créditos 
Teoria 

Prática Total 

Pres. Remoto 

Habilidades e Atitudes Médicas VIII 3 0 10 50 60 

Integração Ensino-Serviço Comunidade 

VIII 
5 0 50 30 80 

Clínicas Integradas II 4 0 120 300 420 

Clínica Cirúrgica IV 21 0 20 100 120 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO 
33 0 200 480 680 

PERÍODO 

  

 

 

 

2020.2 
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MODELO DE MATRIZ CURRICULAR AJUSTADA PARA O PERÍODO DA 
PANDEMIA CURSO – HORA RELÓGIO 

2020.2 – MATRIZ 2020/B – 1º ao 6º período 
2020.2 – MATRIZ 2020/A – 7º ao Internato 

 

 

 

  

  
1º PERÍODO 

COMPONENTES 

CURRICULARES 

Carga Horária 

Créditos 

Teoria 

Prática Total 
Pres. Remoto 

Habilidades e 

Atitudes Médicas I 
2,0 0,0 16,7 16,7 33,3 

Integração Ensino-

Serviço Comunidade 

I 

3,0 0,0 41,7 8,3 50,0 

Sistemas Orgânicos 

Integrados I 
15,0 0,0 150,0 100,0 250,0 

Métodos de Estudo 

e Pesquisa I 
3,0 0,0 50,0 0,0 50,0 

Eletiva 2,0 0,0 33,3   33,3 

Total 25,0 0,0 291,7 125,0 416,7 

   
 

  
 

2º PERÍODO 
 

COMPONENTES 

CURRICULARES 

Carga Horária 
 

Créditos 

Teoria 

Prática Total  

Pres. Remoto 
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Habilidades e 

Atitudes Médicas II 
2,0 0,0 5,8 27,5 33,3 

 

Integração Ensino-

Serviço Comunidade 

II 

3,0 0,0 41,7 8,3 50,0 
 

Sistemas Orgânicos 

Integrados II 
15,0 0,0 100,0 150,0 250,0 

 

Métodos de Estudo 

e Pesquisa II 
2,0 0,0 50,0 0,0 50,0 

 

Eletiva 2,0 0,0 33,3   33,3 
 

Total 24,0 0,0 230,8 185,8 416,7  

   
 

  
 

3º PERÍODO 
 

COMPONENTES 

CURRICULARES 

Carga Horária 
 

Créditos 
Teoria 

Prática Total  

Pres. Remoto 
 

Habilidades e 

Atitudes Médicas III 
17,0 0,0 8,3 91,7 100,0 

 

Integração Ensino-

Serviço Comunidade 

III 

3,0 0,0 8,3 41,7 50,0 
 

Sistemas Orgânicos 

Integrados III 
6,0 0,0 116,7 166,7 283,3 

 

Eletiva 2,0 0,0 33,3   33,3 
 

Total 28,0 0,0 166,7 300,0 466,7  
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4º PERÍODO 
 

COMPONENTES 

CURRICULARES 

Carga Horária 
 

Créditos 
Teoria 

Prática Total  

Pres. Remoto 
 

Habilidades e 

Atitudes Médicas IV 
8,0 0,0 8,3 125,0 133,3 

 

Integração Ensino-

Serviço Comunidade 

IV 

3,0 0,0 8,3 41,7 50,0 
 

Sistemas Orgânicos 

Integrados IV 
17,0 0,0 116,7 166,7 283,3 

 

Eletiva 2,0 0,0 33,3   33,3 
 

Total 30,0 0,0 166,7 333,3 500,0  

   

 

   

  
 

  
 

  
 

5º PERÍODO 
 

COMPONENTES 

CURRICULARES 

Carga Horária 
 

Créditos 
Teoria 

Prática Total  

Pres. Remoto 
 

Habilidades e 

Atitudes Médicas V 
4,0 0,0 8,3 58,3 66,7 

 

Integração Ensino-

Serviço Comunidade 

V 

3,0 0,0 8,3 58,3 66,7 
 

Sistemas Orgânicos 

Integrados V 
17,0 0,0 116,7 166,7 283,3 

 

TCC I     8,3 0,0 8,3 
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Clínica Cirúrgica I 4,0 0,0 8,3 41,7 50,0 
 

Total 28,0 0,0 150,0 325,0 475,0  

   
 

  
 

6º PERÍODO 
 

COMPONENTES 

CURRICULARES 

Carga Horária 
 

Créditos 
Teoria 

Prática Total  

Pres. Remoto 
 

Habilidades e 

Atitudes Médicas VI 
5,0 0,0 8,3 41,7 50,0 

 

Integração Ensino-

Serviço Comunidade 

VI 

3,0 0,0 8,3 75,0 83,3 
 

Clínicas Integradas I 5,0 0,0 150,0 233,3 383,3 
 

TCC II     16,7 0,0 16,7 
 

Clínica Cirúrgica II 21,0 0,0 16,7 66,7 83,3 
 

Total 34,0 91,0 455,0 154,0 616,7  

   
 

  
 

7º SEMESTRE (Matriz 2020.A) 
 

COMPONENTES 

CURRICULARES 

Carga Horária 
 

Créditos 
Teoria 

Prática Total  

Pres. Remoto 
 

Habilidades e 

Atitudes Médicas VII 
3,0 0,0 8,3 41,7 50,0 
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Integração Ensino-

Serviço Comunidade 

VII 

5,0 0,0 8,3 75,0 83,3 
 

Clínicas Integradas II 4,0 0,0 100,0 250,0 350,0 
 

TCC III     16,7 0,0 16,7 
 

Clínica Cirúrgica III 21,0 0,0 16,7 50,0 66,7 
 

Total 33,0 0,0 150,0 416,7 566,7  

   
 

  
 

8º PERÍODO (Matriz 2020.A) 
 

COMPONENTES 

CURRICULARES 

Carga Horária 
 

Créditos 
Teoria 

Prática Total  

Pres. Remoto 
 

Habilidades e 

Atitudes Médicas VIII 
3,0 0,0 8,3 41,7 50,0 

 

Integração Ensino-

Serviço Comunidade 

VIII 

5,0 0,0 41,7 25,0 66,7 
 

Clínicas Integradas II 4,0 0,0 100,0 250,0 350,0 
 

Clínica Cirúrgica IV 21,0 0,0 16,7 83,3 100,0 
 

CARGA 

HORÁRIA TOTAL 

DO 33,0 0,0 166,7 400,0 566,7  

PERÍODO 
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ANEXO 2- SISTEMA DE AVALIAÇÃO PARA ENSINO REMOTO 
PERÍODO DA SUBSTITUÇÃO: 17 DE MARÇO DE 2020 A 31 DE DEZEMBRO DE 

2020 - ALTERAÇÕES PARA CADA PERÍODO DO CURSO 
 
 

Considerando: 

 Pandemia do COVID-19 

 Portaria que autoriza as atividades teórico-cognitivas em ambiente remoto 

 Calendário acadêmico 
 
As matrizes Afya, de transição e tradicionais foram adaptadas – metodologias de 
ensino aprendizagem e as atividades teórico-cognitivas – para o ambiente remoto. 
Portanto, de acordo com o conhecimento, habilidades e atitudes de cada eixo e suas 
unidades educacionais (módulos, disciplinas, estágios e outros) foram estabelecidos 
pressupostos e os medidas avaliativas para as unidades do grupo Afya. 
 
A. Avaliação do Estudante em 2020.2 
 

Os métodos de avaliação dos módulos/estágios foram definidos de acordo 
com os objetivos educacionais: Avaliação Formativa e Avaliação Somativa. 
 
B. Matriz Afya e Matrizes de transição (TBL, PBL) 

1. Sistemas Orgânicos Integrados I, II, III, IV e V (SOI)  
2020.2 
 
SSOI 
Média: 70 

Tipo de 
avaliação 

PPont
os 

Obs: 
 

CConhecim
entos, 
Habilidades 
e Atitudes 

Teste de 
proficiência 

  

Suspenso  

N1 específica 15 
Etapa única (até a 10 
sem) 

CANVAS 

Integradora 20 
 Todas as semanas no 
final 

CANVAS 

Não 
programada  

10 
3 avaliações durante o 
semestre (3+3+4) 

 teste com consulta 

 TBL 

 Teste/CANVAS 

 Tarefas a cada APG 

 Forum 

 Mapas 

 Resenhas  
TICs 5   mantida 

Avaliação Diária 
na APG 

25 

Cada unidade definirá 
a pontuação de 
acordo com os 
formatos de avaliação 

 Instrumento 

 tarefas 

Avaliações em 
20 

2 avaliações de 10 
Aplicada presencialmente 
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Multiestações pontos 

Avaliação Diária 
nos 
Laboratórios 

5 No laboratório 
Aplicada presencialmente 

TTotal   1100    

 

2.1. Integração Ensino, Serviço e Comunidade I, II, III, IV, e V (IESC) 

 

2020.2 – IESC I - V 

IESC 
Média: 70 

Tipo de avaliação Pontos Obs: 

Conhecimentos, 
Habilidades e 
Atitudes 

Teste de proficiência 
 

Suspenso  

N1 específica 20 
 Canvas 

 

Integradora 20  Aplicada no canvas 

Avaliação Diária(fixação 
do conhecimento) 

10 
Formato e pontuação – de acordo 
com cada unidade 

Encontro Interdisciplinar 
(projeto de intervenção) 

30 
15- Acompanhamento e 
elaboração 
15 – Apresentação 

Logbook/Diário de 
Campo 

30 
 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, 3º: PTS, 4º a 8º a definir 

*Será necessário aprofundar nessa proposta de avaliação. 

 

2.2. Integração Ensino, Serviço e Comunidade VI, VII e VIII (IESC) 

 

2020.2 

IESC 
Média: 70 

Tipo de avaliação Pontos Obs: 

Conhecimentos, 
Teste de proficiência 

 
Suspenso  
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Habilidades e 
Atitudes 

N1 específica 15 Canvas 

Integradora 25  Aplicada Canvas 

Avaliação Diária(fixação 
do conhecimento) 

10   
Formato e pontuação – de acordo 
com cada unidade 

Encontro Interdisciplinar 
(projeto de intervenção) 

30 
15 - Acompanhamento e 
elaboração 
15 – Apresentação 

Logbook/Diário de 
Campo 

30   

Total   100   

 

3. Métodos de Ensino e Pesquisa I e II (MEP) 

MEP 
Média: 70 

Tipo de avaliação Pontos Obs: 

Conhecimentos, 
Habilidades e 
Atitudes 

Teste de proficiência 
 

Suspenso  

N1 específica 20 
  

 

Integradora 20   

Apresentação do Projeto 
(MEP I) 

20   

Projeto de pesquisa 30 
 

Avaliação diária(fixação do 
conhecimento) 

10 
 

Total   100   

 

4.1.  Habilidades e Atitudes Médicas I, II, III, IV, e V (HAM) 

2020.2 Habilidades e Atitudes Médicas I, II, III, IV, e V (HAM) 

HAM 
Média: 70 

Tipo de avaliação Pontos Obs: 

Conhecimentos, 
Habilidades e 
Atitudes 

Teste de proficiência 
 

Suspenso  

N1 específica 20 
Canvas 

 

Atividade de Fixação de 
Conhecimento 

10 + 10 Canvas 

Integradora 20 Canvas 
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Avaliação Diária 20  

 20 habilidades e atitudes 
(aplicação do 
conhecimento) 

 

OSCE 20 Aplicada presencialmente 

   
Total   100   

 

4.2. Habilidades e Atitudes Médicas VI, VII e VIII (HAM) 

2020.2 

HAM 
Média: 70 

Tipo de avaliação Pontos Obs: 

Conhecimentos, 
Habilidades e 
Atitudes 

Teste de proficiência 
 

Suspenso  

N1 específica 15 
 Canvas 

 

Atividade de Fixação de 
Conhecimento 

20 Canvas 

Integradora 25  Aplicada 

Avaliação Diária 20 

 20 habilidades e atitudes 
(aplicação do 
conhecimento) 

 

OSCE 20 Aplicada presencialmente 

   
Total   100   

 

6.1.  Clínicas Cirúrgicas I (CC) 

2020.2 

CC 
Média: 70 

Tipo de avaliação Pontos Obs: 

Conhecimentos, 
Habilidades e 
Atitudes 

Teste de proficiência 
 

Suspenso  

N1 específica 20 
 Canvas 

 

Integradora 20 Canvas 
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OSPE (CC 1)  
 

20 
1x, no final 

Aplicada presencialmente 

Avaliação prática (DOPS) 20 Aplicada presencialmente 

Avaliação diária (fixação do 
conhecimento) 

20 Canvas –  

Total   100   

 

6.2 Clínica Integrada 

2020.2 – Clinica Integrada I, II, III 

CI 
Média: 70 

Tipo de avaliação Pontos Obs: 

Conhecimentos, 
Habilidades e 
Atitudes 

Teste de proficiência 
 

Suspenso  

N1 específica 15 
Canvas  

 

Integradora 25 Canvas 

Não programada (fixação 
do conhecimento) 

10 Canvas 

OSCE 20 1x, no final 

Mini-Cex 10 2 avaliações, 5 pontos cada 

MARC 15  Mantida  

 
TIC 5  Mantida 

Total   100   

 

6.3.  Clínicas Cirúrgicas II, III e IV (CC) 

 

CC 
Média: 70 

Tipo de avaliação Pontos Obs: 

Conhecimentos, 
Habilidades e 
Atitudes 

Teste de proficiência 
 

Suspenso  

N1 específica 20 
 Canvas 

 

Integradora 25 Canvas 

 
OSCE (CC 2,3 e 4) 

20 1x, no final 
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Aplicada presencialmente 

Avaliação prática (DOPS) 20 
2 avaliações, 10 pontos cada 

Aplicada presencialmente 

Avaliação diária (fixação do 
conhecimento) 

10 Canvas 

Avaliação não programada 5 Canvas 

Total   100   

 


