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1. Apresentação  
 

 

O Projeto Pedagógico do Curso de Medicina da Universidade Católica de Pelotas (UCPel) está em 

permanente avaliação para o estabelecimento continuado de ciclos de melhoria por intermédio da pactuação 

com os diferentes atores da comunidade acadêmica. 

Propõe-se, naturalmente, a estabelecer indicadores que, coletivamente assumidos, possam 

possibilitar a reorientação da organização curricular das metodologias e dinâmicas pedagógicas, desde os seus 

suportes teórico-filosóficos, até os aspectos operacionais relativos à efetivação do processo de formação de 

médicos, capazes de exercer sua profissão, em acordo aos princípios éticos, humanísticos e científico-

tecnológicos, participando como profissional e cidadão em todas as circunstâncias individuais ou comunitárias, 

onde seja necessária a assistência à saúde. 

O Projeto Pedagógico do Curso de Medicina da UCPel modifica-se constantemente, em especial nos 

últimos anos, em busca do completo atendimento às diretrizes curriculares nacionais e a possibilidade de 

formação de um egresso com os atributos e competências indicadas pelas mesmas, considerando as realidades 

regionais. Desta forma, o projeto pedagógico e a estrutura curricular encontram-se em permanente 

aprimoramento, adequando-se às diretrizes e determinações legais e aos avanços da ciência médica. 

Assim, apresenta-se neste documento, o registro de intenções, decisões e ações, passíveis de 

mudanças porque circunstanciais e vinculadas ao espaço-tempo presente, com vistas a realidades futuras 

prospectáveis por intermédio da análise das tendências evolutivas considerando os aspectos didático-

pedagógicos, a ciência médica e as determinações estruturantes legais. 

A elaboração deste Projeto Pedagógico do Curso, toma como linha mestra o Projeto Pedagógico 

Institucional da UCPel, que incentiva a discussão permanente da comunidade acadêmica em torno da 

organização curricular e das metodologias empregadas. O processo é conduzido no sentido de re/organizar a 

parcela mais consistente das definições, que é a organização de um Currículo Pleno, coerente e convergente, 

em relação a objetivos, perfil e competências, adequado a este tempo de mudanças, em termos de projeções e 

flexibilidade. 
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2. Introdução  

 

 

2.1. Dados da Mantenedora 

 

2.1.1. Denominação 

Associação Pelotense de Assistência e Cultura (APAC) 

 

2.1.2. CNPJ 

 92.238.914/0001-03 

 

2.1.3. Endereço 

 Rua Félix da Cunha, 412, Centro, Pelotas/RS 

 

2.1.4. Caracterização Jurídica 

 Associação Civil sem fins lucrativos. 

 Seu Estatuto vigente está registrado no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Pelotas, livro 
A-28, às folhas 28, registro nº 4578, em 13.10.2008. 

 Documento legal expedido pelo MEC/CFE - Processo no 23001.000509/83, sob Parecer nº 198 de 16 de 
março de 1984. 

 

2.2. Dados Universidade 

 

2.2.1. Denominação 

 Universidade Católica de Pelotas (UCPel) 

 

2.2.2. CNPJ 

 92.238.914/0001-03 

 

2.2.3. Endereço 

 Rua Félix da Cunha, 412, Centro, Pelotas/RS, CEP 96010-000 

 

2.2.4. Caracterização Jurídica 

 Instituição de Ensino Superior Privada 

 Alteração de categoria administrativa pela Portaria nº 655 de 05.11.2014 publicada no DOU 215 de 
06.11.2014, Seção 1, Pág. 19, da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior, ficando 
qualificada como Instituição Comunitária de Ensino Superior. 
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2.2.5. Início das Atividades 

Credenciamento - Decreto Federal nº 49.088 de 07.10.1960 publicado no Diário Oficial da União - 
Seção 1 – 12.11.1960, Página 14755. 

 Ato Solene de Instalação – 22.10.1960 

 

2.3. Centro de Ciências da Saúde (CCS) 

 

A organização acadêmica da UCPel estrutura-se em dois Centros e o Instituto Superior de Formação 
Humanística. São os Centros: 

• Centro de Ciências da Saúde; 

• Centro de Ciências Sociais e Tecnológicas. 

 

2.3.1. Cursos Vinculados 

  

São componentes do CCS, os cursos: 

• Enfermagem; 

• Farmácia; 

• Fisioterapia; 

• Medicina; 

• Odontologia; 

• Psicologia. 

 

2.4. Curso de Medicina 

 

2.4.1. Início das Atividades, Autorização e Reconhecimento: 

 

Ato de Criação 

• Resolução CONSUN / UCPel – Ata nº 5 de 15.12.1962. 

• Data de Autorização de Funcionamento: 15.12.1962. 

• Início de Funcionamento: 01.03.1963. 

Ato de Reconhecimento: 

• Parecer do CFE no 302, de 02.08.1967. 

• Decreto no 62.183, de 29.01.1968, publicado no DOU de 01.02.1968. 

Regime Seriado e Currículo 

• CONSUN / UCPel – Ata no 135 de 20.12.1991: Aprovação do Regime Seriado para os alunos que 
ingressaram em 24.02.1992. 

• Resolução no 14 de 20.12.1991: que transforma o regime acadêmico do Curso de Medicina. 

• Currículo Anterior - V053: teve como seu último ano de vigência o ano de 2016. 

• Currículo Atual - V054: aprovado em reunião do Conselho Universitário em 19.11.2015, e 
implantado em 2016 para o período do 1ºano/eixo ao 5º ano/eixo do curso. A partir de 2017, 
todos os anos/eixos estão compreendidos no currículo V054. 
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2.4.2. Características do Curso 

 

Nome – Curso de Medicina 

Tipo – Bacharelado 

Carga Horária: 

• Currículo anterior V053: 7.786h (sete mil setecentos e oitenta e seis horas) 

• Currículo atual V054: 7.914h (sete mil novecentos e quatorze horas);  

Turno – Integral 

Duração – Seis (06) anos 

Regime – Seriado anual 

 

2.4.3. Histórico do Curso 

 

O Curso de Medicina da Universidade Católica de Pelotas iniciou suas atividades acadêmicas em 1962, 
com a criação da Faculdade de Medicina, por iniciativa de Dom Antônio Zattera, então Chanceler desta 
Universidade. A autorização de funcionamento dessa nova unidade acadêmica em âmbito universitário é 
datada de 15 de dezembro do mesmo ano, pelo Egrégio Conselho Universitário. 

Já nessa ocasião, foram formalizadas parcerias com a Clínica Olivé Leite e a Santa Casa de Misericórdia 
de Pelotas, nas quais, conforme convênio, deveriam se desenvolver as atividades acadêmicas do Hospital-
Escola. 

Dom Antônio promoveu solenidade de inauguração no dia 04 de abril de 1963, com a presença do 
Governador do Estado. Posteriormente, obteve a aprovação do Conselho Federal de Educação e, finalmente, 
pelo Decreto nº 62.183 de 29 de janeiro de 1968, publicado no Diário Oficial da União, teve seu 
reconhecimento homologado pelo mesmo Conselho. Formou a primeira turma de médicos em dezembro de 
1968. 

Desde sua criação, o Curso tem passado por processos de aperfeiçoamento/adequação, a fim de 
acompanhar a evolução organizativo-estrutural acadêmica em âmbito de UCPel, os avanços científico-
tecnológicos universais e para melhor atender às necessidades e expectativas dos estudantes. 

Na década de setenta do século passado foi adquirido o Hospital Universitário São Francisco de Paula, 
e em 2006 foi adquirido o Campus da Saúde Dr. Franklin Olivé Leite. 

Atualmente prevalece o enfoque de o ser humano ser considerado e avaliado como um indivíduo, 
através de uma abordagem integral, e não apenas como partes que somadas, supostamente resultem em um 
todo. Há uma propensão generalizada em perseguir um atendimento clínico mais abrangente, em buscar um 
relacionamento médico-paciente mais próximo, baseado na confiança da qualificação do profissional, inclusive 
como orientador de diversas situações de vida de seus pacientes. 

O Curso de Medicina da UCPel organiza-se conforme a Resolução CNE/CES no 3, de 20.06.2014, 
adotando as diretrizes curriculares em sua totalidade nela definidas, e fundamenta suas ações pedagógicas em 
torno da formação do médico generalista, capacitado a atuar em todos os níveis do sistema de saúde, com 
visão integral do ser humano, e apto a integrar a equipe multidisciplinar, que obtenha sua formação através do 
exercício cotidiano da relação ensino / serviço que oportuniza a vivência da prática médica dentro da realidade 
do sistema de único de saúde brasileiro. 

 

 

2.4.4. Contextualização 

 

O Ensino da Medicina 
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A comunidade médica internacional, envolvida no ensino desta ciência, promove permanente e 
abrangente movimento de debate e transformação dos modelos pedagógicos das Escolas de Medicina. Este 
fato principalmente desencadeado pelos avanços científicos e tecnológicos abrangentes e profundos, que 
ocorrem de forma acelerada, e que, segundo a Organização das Nações Unidas, somente na década de 1980 
causaram duplicação do conhecimento científico da humanidade, o qual se multiplica, aprofunda e diversifica 
constantemente. 

A acelerada ampliação do saber, principalmente na área das ciências biológicas, da química e da física, 
cria a necessidade de elaborar-se, de forma clara e precisa, objetivos bem definidos para um processo ensino-
aprendizado dedicado à função formativa, além da informativa. Torna-se imperioso decidir quais conteúdos e 
quais procedimentos e habilidades são fundamentais, a fim de viabilizar o estabelecimento de mecanismos que 
proporcionem o desenvolvimento de raciocínio clínico, de postura ética e acadêmica transformadora e 
qualificada para o aprendizado continuado autônomo do educando. 

De outro lado, a globalização das informações e a evolução das sociedades e comunidades forçaram a 
reorientação da atuação das universidades, que iniciaram este processo pela autotransformação de focos 
isolados e elitizados do saber, para o de agentes difusores do conhecimento técnico-científico e promovedores 
de ações comunitárias, com vistas a intervenções sociais através de uma atuação constante, consistente, 
efetiva e afetiva. 

Internacionalmente, os Conselhos, as Associações, as Organizações, as Federações, ou seja, todas as 
entidades relacionadas ao ensino e à atividade médica e áreas afins, realizam ampla discussão a respeito do 
papel das Escolas de Medicina, de sua missão e das suas metas. 

Dessas iniciativas, ressaltam-se algumas preocupações e recomendações que merecem reflexões e 
considerações especiais: 

• Adoção de princípios de saúde para todos, considerando problemas prioritários de saúde e 
necessidades da sociedade, através da educação, pesquisa e prestação de serviços de saúde, a 
partir da percepção dos espaços comunitários que cabem ao profissional preencher, junto a 
indivíduos, famílias e sociedade em geral; 

• Reconhecimento da responsabilidade social do médico, no sentido de qualificar continuamente o 
próprio trabalho, adequando-o às novas demandas e necessidades, estabelecendo parcerias e 
interdisciplinaridade; 

• Visão integral do universo do ser humano, identificando nas questões de saúde, inter-relações e 
interimplicações, como possibilidade e condição de melhor compreensão e tratamento de cada 
caso. 

Max Kamien, Professor Chefe do Departamento de Prática Geral da Universityof Western Australia1, 
sugere também que a sociedade quer Médicos acessíveis, éticos e competentes, que: 

• Conheçam mais os problemas comuns do que as situações raras; 

• Tenham habilidade para ouvir e resolver problemas; 

• Tenham interesse nos problemas sociais e que enfoquem mais o paciente do que a doença; 

• Sejam capazes de atender grupos especiais como os idosos, os doentes mentais, os excluídos e os 
geograficamente isolados. 

Em nosso País, várias entidades reuniram-se e formaram uma Comissão Interinstitucional Nacional de 
Avaliação do Ensino Médico (CINAEM), que iniciou suas atividades em 1991, criando sistemas de avaliação das 
Escolas de Medicina, através de estudo ecológico das escolas, estudo transversal dos docentes, estudo de 
coorte dos formandos e estudos qualitativos do modelo pedagógico utilizado. Em julho de 1997, o relatório 
final deste primeiro momento foi apresentado à sociedade brasileira e aos senhores ministros da Educação e 
da Saúde, demonstrando claramente a urgente necessidade de reformulação dos conceitos e das metodologias 
empregadas na educação médica. 

Esta mesma situação vem sendo apontada em diversos países, tanto naqueles do primeiro mundo 
quanto nos menos desenvolvidos, tornando evidente a necessidade universal de estabelecer esforços 
permanentes para a melhoria contínua do ensino da ciência e da prática médica. 

                                                 
1 KAMIEN, M. The demise of professional courtesies: cui bono? Med J Aust, 2006 Dec 4-18;185(11-12):670-1.  
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Também têm sido criados novos paradigmas norteadores para a reestruturação das Escolas Médicas, 
caracterizados por serem consenso internacional, mesmo quando elaborados isoladamente por uma entidade 
ou um país em especial. Os modelos de avaliação continuada elaborados pelas universidades, pelas instituições 
prestadoras de serviços, pelos profissionais da área médica, convergem, igualmente, para um objetivo comum, 
o da melhoria contínua do processo ensino-aprendizado. 

O Curso de Medicina da UCPel, com mais de 50 anos, tem seu currículo construído em torno do eixo 
Necessidades de Saúde da população com inserção do processo ensino-aprendizado pelo binômio professor-
preceptor/acadêmico nas atividades assistenciais do primeiro ao sexto ano, em todos os cenários do 
aprendizado. Desta forma, a percepção/compreensão da realidade da saúde individual e coletiva por parte do 
acadêmico de Medicina, evolui com o correr do curso, desde a determinação social e ambiental das doenças 
até o conhecimento específico das morbidades e seu manuseio, desenvolvendo habilidades e competências 
para a promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde nos diferentes níveis de atenção. Estas ações 
são sempre pautadas na ética e na preservação da dignidade humana, no compromisso com a saúde integral e 
na defesa da cidadania. 
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3. Estrutura Organizacional 
 

3.1. Universidade Católica de Pelotas (UCPel) 

 

A UCPel, conforme seu Estatuto2, por sua origem e natureza, vincula-se estreitamente à Igreja Católica 
de Pelotas, sendo dela exigido: 

• fidelidade à mensagem cristã; 

• reconhecimento e adesão à autoridade magistral da Igreja em matéria de fé e moral; 

• comunhão com o Pastor e a Pastoral Diocesana e, através dele, com a Igreja Católica Universal. Ao 
Arcebispo Metropolitano e Chanceler da UCPel cabe por ofício a responsabilidade de promovê-la, 
acompanhá-la e assisti-la na busca permanente de sua identidade católica e no relacionamento 
harmônico com as autoridades civis. 

Suas características são descritas no Estatuto, na I Parte - Diretrizes para a Universidade Católica de Pelotas. 

 

Aspectos Sociais, Econômicos e Culturais 

Os cursos de formação profissional devem se situar com lucidez e objetividade na realidade do 
universo em que está inserido, para que sua proposta educativa proporcione ao acadêmico condições de 
participar do processo social, de acordo com princípios da ética, solidariedade e cidadania, e atuar 
competentemente em sua área específica. 

Nesse sentido, o conhecimento da realidade é percebida em suas características de mobilidade e 
avanços contínuos; nas inter-relações e entrelaçamentos de conhecimentos e processos; na globalização que 
aproxima e agiliza a comunicação do saber e do fazer humano. Paradoxalmente, em decorrência desses 
fatores, as diferenças e injustiças sociais, onde convivem, lado a lado, opulência e miséria, constituem-se em 
suporte referencial às decisões e ações educativas; provocando e exigindo que essas ações se orientem no 
sentido de proporcionar aos sujeitos do processo, percepção de contexto e de si próprios, como integrantes 
deste contexto, onde solidários, mas autônomos e criativos, devem atuar. 

 No caso específico dos estudos relativos à área médica, Edgar Morin oferece referencial para 
discussão, ao afirmar, numa visão de contexto atual, que é preciso “enfrentar incertezas”: 

“As ciências permitiram que adquiríssemos muitas certezas, mas igualmente 
revelaram, ao longo do século XX, inúmeras zonas de incerteza. A educação deveria 
incluir o ensino das incertezas que surgiram nas ciências...” (Morin3, 2005, p. 16) 

Em síntese, alguns indicadores que marcam o tempo atual, e apontam horizontes para a formação de 
profissionais. Entre eles: 

• a revolução tecnológica em todas as áreas, e particularmente da Informação e da Comunicação – 
“Sociedade da informação”; 

• o entendimento das inter-relações e interimplicações mais ou menos evidentes no universo, hoje 
percebidas como característico da “era das redes”; 

• as transformações das formas políticas e econômicas de organização das sociedades – globalização 
do mercado; 

• o predomínio da lógica do mercado; 

• estas evidências influem, certamente, nos relacionamentos em que a formação profissional deve 
orientar-se. 

 

                                                 
2 Estatuto da UCPel - Aprovado pelo Conselho Superior em reunião  de 28.09.2016. Promulgado pelo Chanceler, nos termos da Resolução Nº 
02/2016. Homologado pela Entidade Mantenedora em 28.09.2016. Portaria do Ministério da Educação nº 435 de 29.04.2015 – publicada 
no DOU de 30.04.2015 - Recredenciamento Institucional. 
3 MORIN, Edgar. Os Sete Saberes Necessários à Educação do Futuro. 10ª Ed. São Paulo: Cortez; Brasília, DF, UNESCO, 2005. 
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Aspectos Institucionais 

A UCPel é uma Instituição de Ensino de caráter particular, filantrópica e confessional, mantida pela 
Associação Pelotense de Assistência e Cultura (APAC), e reconhecida como Universidade Comunitária do Brasil, 
pelo Ministério da Educação. 

 

3.1.1. Instrumentos Normativos da UCPel  

A UCPel rege-se pelas Diretrizes e Normas Gerais, pela legislação federal de ensino, pelo Estatuto, 
Regimento Geral, regimentos dos diferentes órgãos e por atos do Reitor. 

Os instrumentos normativos da UCPel estabelecem a natureza, a organização administrativa e acadêmica, os 
vínculos, as diretrizes, os órgãos associados, o modelo pedagógico, o plano de desenvolvimento institucional, e 
a abrangência e escopo quanto ao ensino, pesquisa e extensão. 

Estes documentos e aqueles oriundos dos órgãos governamentais fornecem o marco estrutural e legal 
do Curso de Medicina. 

 

3.1.1.1. Diretrizes e Normas Gerais  

Definidas pela Diocese da Igreja Católica de Pelotas em 2017, as Diretrizes e Normas Gerais 
determinam a fidelidade à Identidade e missão cristãs católicas da universidade, sua natureza, seu 
posicionamento frente à comunidade universitária, sua interação com a Igreja, com a Pastoral Universitária e 
com as demais instituições de ensino superior católicas. 

 

3.1.1.2.Estatuto 

Aprovado pelo Conselho Superior em reuniões de 28.09.2016. 

Promulgado pelo Chanceler, nos termos da Resolução Nº 02/2016. 

Homologado pela Entidade Mantenedora em 28.09.2016 

Portaria do Ministério da Educação nº 435 de 29.04.2015 – publicada no DOU de 30.04.2015 - 
Recredenciamento Institucional. 

 O Estatuto composto por 76 (setenta e seis) artigos define as diretrizes da UCPel, as normas gerais, a 
natureza, os ordenamentos básicos, as finalidades, e as organizações administrativa, econômico-financeira, 
acadêmica e comunitária. 

 

3.1.1.3.Regimento Geral 

Aprovado pelo Conselho Universitário em reunião de 24.08.2016. 

O Regimento geral define a operacionalidade de toda a estrutura organizacional acadêmica e 
administrativa, os órgãos colegiados, a linha hierárquica, os Centros e Institutos, e todos os processos 
acadêmicos de ensino, pesquisa e extensão, de pós-graduação stricto sensu e lato sensu, de educação 
continuada e da colação de grau. 

 

3.1.1.4.Plano de Desenvolvimento Institucional 

 O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) define os objetivos e metas do período 2013-2017, 
com base nos cinco eixos do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), com definição de 
seus objetivos e metas: planejamento e avaliação institucional, desenvolvimento institucional, políticas 
acadêmicas, políticas de gestão e infraestrutura física. 

O PDI compõe um conjunto de ferramentas de gestão e governança, viabilizando a evolução e 
desenvolvimento institucional de forma coesa e clara, tendo como papel tornar explícitos os objetivos 
organizacionais por meio da definição de seus objetivos estratégicos. Ele demonstra a necessidade de melhoria 
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contínua e de inovação da administração, para a geração de valor e maximização da qualidade percebida pela 
sociedade, além de promover alinhamento e direcionamento entre os níveis estratégico, tático e operacional 
da Universidade. 

3.1.1.5. Projeto Pedagógico Institucional 

 O Projeto Pedagógico Institucional (PPI) é um documento orientador para a transformação com a 
intencionalidade de promover a educação de seres humanos éticos, competentes, aptos à ocupação de seus 
espaços no contexto social e ao desempenho de diferentes papéis, segundo fundamentos de solidariedade. 
Contempla o histórico da instituição, sua inserção regional, os princípios filosóficos e teórico-metodológicos; os 
objetivos, a responsabilidade social; as políticas de gestão, de graduação, pesquisa e pós-graduação, de 
extensão e de educação a distância; e dos sujeitos acadêmicos e suas características e condições. 

 

3.1.1.6. Código de Ética  

O Código de Ética da UCPel visa nortear as relações humanas na Universidade, estabelece uma 
afirmação de valores e um conjunto de normas que orientam a Missão da Instituição nas suas atividades de 
ensino, pesquisa e extensão. 

O código enquadra as atividades exercidas na Universidade, conforme explicitadas no seu Regimento e 
Estatuto, e diz respeito a toda a comunidade acadêmica constituída pelo corpo docente (professores), corpo 
administrativo (funcionários) e pelo corpo discente (acadêmicos). 

 

3.1.2. Diretrizes Organizacionais 

 

As Diretrizes Organizacionais estão definidas nos Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2013-
2017 e no Projeto Pedagógico Institucional (PPI) de Outubro de 2014. 

A Missão da Universidade Católica de Pelotas é investigar a verdade, produzir e transmitir o 
conhecimento para formar seres humanos, profissionais éticos e competentes, orientados pelos valores 
cristãos, a serviço da pessoa e da sociedade. 

Quanto à Visão, pretende-se que seja uma Universidade reconhecida como centro de referência de 
conhecimento em educação, saúde, negócios e tecnologia, alicerçados na inovação, na gestão sustentável e 
participativa, contribuindo para a promoção social e cultural e desenvolvimento local e regional. 

Os Valores constituem parte central da cultura organizacional e devem nortear todas as ações da 
Universidade. Para a UCPel foram definidos os seguintes valores: Verdade; Liberdade; Justiça; Ética; 
Comprometimento; Solidariedade; Voluntariado; Transparência; Inovação; Promoção da vida. 

 

3.1.3. Estrutura Acadêmica da UCPel 

 

Sediada em Pelotas, cidade situada a 260 km ao Sul de Porto Alegre, capital do Estado do Rio Grande 
do Sul – Brasil, às margens da Lagoa dos Patos; importante eixo rodoviário de ligação com os países da Bacia do 
Prata e centro de convergência da malha rodoviária do Cone Sul, próxima do Porto Marítimo de Rio Grande, 
ponto de escoamento da produção agrícola e industrial da Região. 

Oferece os seguintes cursos de graduação, distribuídos institucionalmente por Centros e Instituto: 

• Centro de Ciências da Saúde: Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Medicina, Odontologia e 
Psicologia. Mestrado Profissionalizante em Saúde da Mulher, Criança e Adolescente. Pós-
Graduação em Saúde e Comportamento – Mestrado e Doutorado. 

• Centro de Ciências Sociais e Tecnológicas: Graduação em Arquitetura e Urbanismo, Ciências 
Contábeis, Direito, Engenharia Civil, Engenharia da Computação, Engenharia Elétrica, Engenharia 
Eletrônica, Jornalismo, Letras, Matemática, Publicidade e Propaganda, Serviço Social, Tecnologia 
em Design de Moda, Tecnologia em Segurança Pública, Mestrado em Engenharia Eletrônica e 
Computação. Programa de PG- Mestrado e Doutorado – em Letras. 
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• Instituto Superior de Formação Humanística: Filosofia (Bacharelado e Licenciatura), Teologia e 
Pedagogia. 

Por ser polo educacional de referência, recebe acadêmicos oriundos de diversos municípios do Rio 
Grande do Sul e até mesmo de outros Estados. 

Os cursos de Pós-Graduação oferecidos permitem à comunidade novas oportunidades de 
aperfeiçoamento, além de contato com bibliografia e tecnologia atualizada em cada especialidade, 
proporcionando-lhe melhor qualificação também para pesquisa. Quanto à Pesquisa, a Pró-Reitoria Acadêmica 
tem apoiado, criado e consolidado áreas de pesquisa. 

Dessa política já resultou a consolidação de vários núcleos de pesquisa e o incentivo à participação dos 
professores em encontros e seminários que atendam às linhas de pesquisa executadas. Contempla pesquisas e 
bolsas de iniciação científica financiadas pelos seguintes órgãos: 

• Programa de Iniciação Científica da UCPel (BIC/UCPel), 

• Programa de Bolsas de Iniciação Científica da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio 
Grande do Sul (PROBIC/FAPERGS), 

• Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica do Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (PIBIC/CNPq), 

• Bolsa de Iniciação Científica para alunos orientados por professores com Produtividade em 
Pesquisa (PQ) pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (IC/CNPq 
Balcão). 

A ação extensionista é compreendida como a prática acadêmica que interliga a universidade, nas suas 
atividades de ensino e pesquisa, com as demandas da comunidade, possibilitando a formação de profissionais 
cidadãos. Surge da necessidade de extrapolar a sala de aula, colocando na prática, a teoria. 

Dessa diversidade de realidades, vertem as bases para a construção de novos saberes que decorrem 
do intercâmbio com o social. Entre as ações permanentes pode-se citar o Centro de Extensão em Atenção à 
Terceira Idade (CETRES), Projeto de Recreação Terapêutica na Pediatria do Hospital Universitário São Francisco 
de Paula e a Clínica Psicológica. 

As ações de cunho religioso são desenvolvidas pela Capelania, que tem um projeto de ação 
evangelizadora, à luz das orientações da Arquidiocese e do planejamento estratégico da Instituição. A 
Capelania da UCPel segue alguns pressupostos, que são: 

• favorecer a experiência de uma fé amadurecida, própria de "cristãos(ãs) adultos(as)", em 
conformidade com o mundo crítico universitário onde está inserida, tanto na esfera da 
compreensão da fé – teologia, quanto da vivência e cultivo da fé – espiritualidade e ação; 

• estabelecer, a partir da identidade cristã católica da Universidade, um diálogo construtivo e 
respeitoso com as diferentes manifestações culturais e religiosas que o mundo contemporâneo 
comporta, especificamente no ambiente universitário (fé e cultura; fé e razão, fé e ciência), numa 
atitude de colaboração em iniciativas comuns humanizadoras; 

• promover a atuação social e o serviço à justiça e à cidadania e solidariedade, em projetos sociais 
sob a responsabilidade da Capelania e através de diferentes parcerias. 

Além desses três eixos, a Capelania propõe-se a ser um espaço de acolhida, de escuta, de 
humanização, propiciando uma maior proximidade com acadêmicos, professores efuncionários, com destaque 
especial à juventude, particularmente a universitária, da UCPel e, a partir dela, a de outras Instituições. 
Também, busca ser uma instância inserida na Universidade, em interação com os seus diversos setores, 
particularmente com os Institutos, e organicamente articulada com o conjunto da Arquidiocese de Pelotas, da 
qual faz parte, contribuindo com o que lhe é específico, e com a caminhada da Igreja local. 

Assim, a Universidade participa da vida e promoção das pessoas e da comunidade, atuando de forma 
transformadora, através da educação permanente e outros serviços. Torna-se prioritário, nos 
empreendimentos acadêmicos, o atendimento às necessidades mais urgentes do individual e do social. 

No que se refere à infraestrutura e prestação de serviços, abrangendo as dimensões de ensino, 
pesquisa e extensão, dispõe de: 

• Hospital Universitário São Francisco de Paula – HUSFP 
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O HUSFP, que tem como competência essencial “Saúde e Conhecimento”, é um hospital geral de 
média e alta complexidade com 268 leitos, reconhecido como Hospital Amigo da Criança e Hospital 
Sentinela da ANVISA – Unidade de Referência, certificado como Hospital de Ensino pelo MEC e 
contratualizado com o SUS. 

Possui como Visão: “Ser um complexo de saúde que expresse, na assistência, o amor a Deus e ao 
próximo, segundo o Evangelho”. 

Como Missão: Promover a saúde de forma ética e humanizada, por meio da assistência integrada 
com o ensino e a pesquisa, sendo agente transformador da comunidade e oportunizando 
qualidade de vida às pessoas. 

Como Valores: Comprometimento com os Clientes. Ética, humanização e qualidade nas ações e 
relações. Criatividade e iniciativa na busca da excelência. Comprometimento de todos com a 
instituição. Desenvolvimento e valorização do Ser Humano e do Conhecimento Científico. 
Responsabilidade e ação social. 

Unidades Assistenciais do HUSFP: Casa da Gestante, Central de Materiais e Esterilização, Centro 
Cirúrgico, Hospital-Dia, Oftalmologia, Centro de Referência em Nefrologia, Centro de Tratamento 
Intensivo I e II, Clínica Cirúrgica, Clínica Ginecológica e Obstétrica, Clínica Médica, Clínica Pediátrica 
Santo Antônio, Pronto Atendimento Pediátrico e Ginecológico, Unidade de Convênios e 
Particulares, Unidade de Cuidados Intermediários Neonatais, UTI Pediátrica e Neonatal. 

• Núcleo Ambulatorial do HUSFP 

O Núcleo localiza-se na Av. Fernando Osório, nº 1586, no bairro Três Vendas, no Campus Dr. 
Franklin Olivé Leite, onde são desenvolvidas as atividades de assistência à saúde dos Cursos de 
Medicina, Fisioterapia, Enfermagem, Farmácia e Psicologia do Centro de Ciências da Saúde (CCS) da 
UCPel. Ele funciona diariamente das 07h às 17h com marcação de exames e agendamentos de 
consultas, procedimentos e retornos, e serviços de coleta de exames laboratoriais, orientação 
farmacêutica e de enfermagem com a aplicação de todas as vacinas que constam do calendário de 
vacinação do Ministério da Saúde. 

O Campus conta com colaboradores administrativos e do corpo de enfermagem, dedicados ao 
acolhimento dos pacientes e familiares; com assistência nas áreas de Clínica Cirúrgica, Clínica 
Médica, Pediatria, Ginecologia e Obstetrícia, Clínica Especializada, Psicologia e Fisioterapia. A 
Clínica de Fisioterapia possui uma piscina terapêutica. As consultas especializadas são agendadas 
exclusivamente pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme demanda do município, sendo que o 
Núcleo dispõe de várias especialidades cirúrgicas e clínicas além da pediatria e da ginecologia-
obstetrícia. 

• Unidades Básicas de Saúde (UBS) 

As UBS credenciadas como Estratégia em Saúde da Família (ESF), estão localizadas nos bairros 
Nossa Senhora de Fátima, Pestano, Py Crespo, União de Bairros e Sanga Funda; duas pertencentes 
ao gestor municipal de saúde, também credenciadas como ESF, existem em convênio com a 
Universidade, a Unidade do bairro Getúlio Vargas e do Arco Iris. Esta iniciativa, permite à 
população receber atendimento médico diretamente no bairro onde mora. Além de imediata, a 
assistência está próxima das residências, permitindo maior integração com a realidade local, sendo 
suporte para o Pronto Socorro de Pelotas (PSP), principal serviço de urgência para 20 municípios da 
Zona Sul do Estado. 

Os casos especiais também são agendados, como vacinação, teste do pezinho, acompanhamento 
pré-natal e puericultura, no qual o bebê recebe o acompanhamento desde o seu nascimento até o 
primeiro ano de vida. Entre outras especialidades, os médicos de família acompanham pais e 
crianças. Em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, é oferecido também atendimento 
odontológico. Através dos Conselhos Locais de Saúde, as Unidades têm um vínculo maior com a 
comunidade. A iniciativa atende aos princípios do SUS, que estabelece ser o Controle Social 
gerenciado pela população. 

• Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) 

Os CAPS são serviços de saúde abertos e comunitários do Sistema Único de Saúde, destinados a 
acolher os pacientes com transtornos mentais, estimular sua integração social e familiar, apoiá-los 
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em suas iniciativas de busca da autonomia, oferecer-lhes atendimento médico e psicológico. Sua 
característica principal é buscar integrá-los a um ambiente social e cultural concreto, designado 
como seu “território”, o espaço da cidade onde se desenvolve a vida cotidiana de usuários e 
familiares. Os CAPS constituem a principal estratégia do processo de reforma psiquiátrica. 

Eles objetivam substituir as hospitalizações psiquiátricas atuando como lugares de referência e 
tratamento para pessoas que sofrem com transtornos mentais, psicoses, neuroses graves e demais 
quadros, cuja severidade e/ou persistência justifiquem sua permanência num serviço de cuidado 
intensivo, comunitário, personalizado e promotor de vida. Eles realizam acompanhamento clínico e 
a reinserção social dos usuários pelo acesso ao trabalho, lazer, exercício dos direitos civis e o 
fortalecimento dos laços familiares e comunitários. O trabalho conta com médico, enfermeiro, 
assistente social, psicólogo, professor de educação física e artes. Os acadêmicos têm a 
oportunidade de serem treinados para atuar em trabalho integrado. 

A UCPel atua no CAPS Infantil e CAPS Escola em convênio com a Secretaria Municipal de Saúde de 
Pelotas. 

• Laboratório Escola de Análises Clínicas (LEAC) 

O LEAC4 presta atendimento à comunidade realizando exames de análises clínicas. 

• Clínica de Fisioterapia 

A Clínica de Fisioterapia5 está instalada no Campus da Saúde Dr. Franklin Olivé Leite da UCPel. 

• Clínica Psicológica 

As consultas da Clínica Psicológica6 da UCPel destinam-se à população em geral. 

• Serviço de Assistência Judiciária (SAJ) 

O SAJ7 da UCPel está voltado ao público com renda familiar inferior a dois salários mínimos. 

• Escritório de Desenvolvimento Regional (EDR) 

O EDR8 é vinculado a Reitoria da UCPel e objetiva criar e desenvolver mecanismos de interação 
com o setor produtivo. Junto ao EDR estão o CIEMSUL, a Empresa Júnior e o ITEPA. 

• Centro de Incubação de Empresas da Região Sul (CIEMSUL) 

O CIEMSUL9, subordinado ao EDR, atua como incubadora de empresas. 

 

• Instituto Técnico de Pesquisa e Assessoria (ITEPA) 

O ITEPA10 é focado no desenvolvimento regional provendo suporte técnico e apoio institucional a 
empresas e governos locais dos 23 municípios que conformam a área de influência da Instituição.  

• Outros setores 

TV Universitária; Rádios: Universidade (AM) e SuperNova (FM); Bibliotecas informatizadas; 
Laboratórios; Auditórios e Anfiteatros; Central de Informações; Central de Cópias; Restaurante e 
lancherias. 

 

 

3.1.4. Órgãos Colegiados Decisórios 

 

                                                 
4 LEAC - <http://www.ucpel.tche.br/portal/?secao=serv_analises> 
5 Clínica de Fisioterapia: <http://www.ucpel.tche.br/portal/?secao=serv_fisioterapia> 
6Clínica Psicológica: <http://www.ucpel.tche.br/portal/?secao=serv_psicologica> 
7SAJ: <http://www.ucpel.tche.br/portal/?secao=serv_judiciaria> 
8EDR: <http://www.edr.ucpel.edu.br/> 
9CIEMSUL: <http://ciemsul.ucpel.edu.br/ > 
10ITEPA: <http://edr.ucpel.edu.br/produtos/itepa> 

http://edr.ucpel.edu.br/produtos/ciemsul
http://edr.ucpel.edu.br/produtos/empresa-jr
http://edr.ucpel.edu.br/produtos/itepa
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Segundo os instrumentos normativos da UCPel, são duas as instâncias colegiadas superiores: o 
Conselho Superior e o Conselho Universitário. (Estatuto – Art. 17; Regimento Geral – Art. 2º) 

 

3.1.4.1.Conselho Superior 

O Conselho Superior é o órgão responsável pela observância dos princípios da doutrina e moral 
católica, pela ordem econômico-financeira, pela aprovação do Estatuto da Universidade (Estatuto – Art. 32 e 
33; Regimento Geral – Art. 3º). 

 

3.1.4.2. Conselho Universitário 

O Conselho Universitário é o órgão de natureza deliberativa de última instância da política e da 
administração ordinária da Universidade e para a supervisão e coordenação das atividades de ensino, pesquisa 
e extensão, respeitada a competência do Chanceler e do Conselho Superior (Estatuto – Art. 34 a 36; Regimento 
Geral – Art. 3º a 11º). 

 

 

3.2. Centro de Ciências da Saúde 

 

3.2.1. Organização Acadêmica 

 

O Centro é uma unidade acadêmico-administrativa constituída por cursos e outras subunidades, nos 
termos do Regimento Geral da Universidade (Estatuto – Art. 37 e 38; Regimento Geral – Art. 21 a 24). 

 

3.2.2. Conselho Consultivo 

 

Segundo o Regimento Geral da UCPel e a Resolução nº 279 de 19.09.2012, o Conselho Consultivo é um 
órgão de apoio à direção dos centros. 

 

3.3. Curso de Medicina 

 

3.3.1. Organização Acadêmica 

 

O Curso de Medicina desenvolve as atividades de ensino, pesquisa e extensão, em acordo às normas 
do Estatuto e do Regimento Geral da UCPel e às Diretrizes do Ensino Superior vigentes (Resolução CNE/CES no 3 
de 20.06.2014). 

 Segundo o Estatuto (Art. 39 e 40) e o Regimento Geral da UCPel e a Resolução nº 155 de 27.07.2005, a 
Coordenação de Curso é exercida por um professor, de livre nomeação pelo Reitor, dentre os docentes 
integrantes do quadro permanente da Universidade, após a apresentação de uma lista tríplice composta 
mediante votação pelo Colegiado de curso. 

 

 

 

3.3.2. Órgãos Consultivos 
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Segundo os instrumentos normativos da UCPel, são duas as instâncias consultivas do Curso de 
Medicina: o Colegiado do Curso e o Núcleo Docente Estruturante. 

 

3.3.2.1. Colegiado do Curso 

O Colegiado do Curso é um órgão de caráter consultivo, constituído por todos os professores que 
atuam no curso de Medicina e representação estudantil, com vistas às discussões das questões acadêmicas dos 
cursos (Estatuto – Art. 39 e 62; Regimento Geral – Art. 24). 

 

3.3.2.2. Núcleo Docente Estruturante 

O Núcleo Docente Estruturante – NDE, definido na Resolução Nº 01 de 17.06.2010 da Comissão 

Nacional de Avaliação da Educação Superior, é o órgão consultivo do curso, com atribuições acadêmicas de 

acompanhamento do processo pedagógico e das práticas de ensino-aprendizado nos diversos cenários de 

atuação; e de concepção, consolidação e contínua atualização do projeto pedagógico do curso. 

 

3.3.3. Formas de Acesso 

O acesso aos cursos de graduação da UCPel obedece à legislação vigente sendo regrado, 
internamente, pela Resolução nº 252 de 02.06.2009 (Art. 2º ao 10), que “coloca em vigor as normas 
acadêmicas para os cursos de graduação”. 

O ingresso nos cursos de graduação também ocorre pelo Programa Universidade para Todos 
(PROUNI), exclusivamente por meio de seleção feita pelo Ministério da Educação. 

 

3.3.4. Número de Vagas 

 

A Resolução nº 159 de 28.11.2005, que altera o número de vagas anuais de cursos de graduação, 
fundamentou-se no aumento do ingresso de acadêmicos na UCPEL em vista da adesão ao Programa Universidade 
para Todos (PROUNI), que estabelece o número de vagas para o curso de Medicina como sendo de 100 (cem) 
ingressos anuais em seu primeiro ano/eixo. 

 

3.3.5. Regime Curricular 

 

O Conselho Universitário da UCPel em reunião 20.12.1991, conforme – Ata no 135, aprova o Regime 
Seriado para os alunos que ingressarem no Curso de Medicina em 24.02.1992; o Reitor resolve, por intermédio 
da Resolução no 14 de 20.12.1991, que: 

• o regime acadêmico do Curso de Medicina passa a ser seriado anual. 

• o ingresso no Curso de Medicina a partir do período acadêmico 92/1, através da prestação de 
Concurso Vestibular, far-se-á anualmente, respeitando o número de vagas estabelecido conforme 
prevê o Regimento Geral desta Universidade. 

 

3.3.6. Tempo de Integralização 

 

Segundo a Resolução nº 2 de 18.06.2007 do Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação 
Superior (CNE/CES), que “dispõe sobre carga horária mínima e procedimentos relativos à integralização e 
duração dos cursos de graduação, bacharelados, na modalidade presencial”: 
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• O Art. 2º define que as Instituições de Educação Superior, “deverão fixar os tempos mínimos e 
máximos de integralização curricular por curso, bem como sua duração”, em acordo à legislação 
pertinente. 

 

Tempo mínimo de integralização 

Segundo o Parecer nº 8 de 13.06.2007 e a Resolução nº 2 de 18.06.2007 do CNE/CES: 

• Págs. 20 e 26: o limite mínimo de integralização dos cursos com 7200 (sete mil e duzentas) horas é 
de seis anos. 

 

Tempo máximo de integralização 

Segundo o Parecer nº 8 de 31.01.2007 do CNE/CES: 

• Pág. 10: “Quanto à questão do tempo máximo para integralização do curso, definiu-se que deveria 
ser pensada em termos percentuais, “através de um acréscimo de até 50% sobre a duração dos 
mesmos em cada IES.” 

• Pág. 18: “o Conselho Federal de Medicina/ABEM sugeriu a carga horária mínima de 7.200 horas, 
integralizadas de 6 a 9 anos”. 

 

3.3.7. Perfil do Egresso 

 

O perfil do egresso do Curso de Medicina baseia-se e atende a Resolução CNE/CES nº 3 - 20.06.2014, 
que institui Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Medicina, devendo evidenciar as 
seguintes características: 

• Formação geral, humanista, crítica, reflexiva e ética, considerando todo o espectro da diversidade 
humana; 

• Aptidão cognitiva e comportamental para seu aperfeiçoamento continuado autônomo, 
compreendendo o domínio de idioma estrangeiro, língua franca, e as tecnologias da informação, 
comunicação e interação à distância, para sua atualização permanente nos avanços da Medicina; 

• Competência para atuar nos diferentes níveis de atenção à saúde considerando as diversas 
complexidades e densidades tecnológicas, por intermédio de ações de promoção, prevenção, 
recuperação e reabilitação da saúde, nos âmbitos individual e coletivo; 

• Capacidade em desempenhar ações interdisciplinares e multiprofissionais com espírito 
empreendedor e inovador, na promoção da equidade, universalidade e integralidade da atenção à 
saúde, participando de ações de gestão para o aprimoramento do bem estar da comunidade; 

• Habilidade para exercer sua atividade com responsabilidade social e compromisso com a defesa da 
cidadania, da dignidade humana e da saúde integral do ser humano, e ter como transversalidade, a 
determinação social do processo de saúde e doença. 

 

3.3.8. Perfil Docente 

 

O Estatuto (Art. 54 a 59) e o Regimento Geral (Art. 145 a 150) da UCPel definem as características do 
docente. 

 

3.3.9. Inserção no Sistema Único de Saúde (SUS) 
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O Curso de Medicina da UCPel, atendendo à natureza Comunitária desta e “mantendo íntima 
vinculação com a comunidade através de seus programas de ensino, pesquisa e extensão com manifesto 
objetivo social” (Estatuto e Diretrizes e Normas Gerais da UCPel), está inserido integralmente do primeiro ao 
sexto ano/eixo no SUS, através da contratualização do Hospital Universitário São Francisco de Paula(HUSFP) 
com o gestor municipal, e atua em três cenários de assistência à saúde: 

• nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), atua na Atenção Primária à Saúde e no Programa Estratégia 
Saúde da Família; 

• no Campus da Saúde, nos ambulatórios das quatro áreas básicas (clínica médica, clínica cirúrgica, 
pediatria, ginecologia-obstetrícia) e de especialidades; 

• no HUSFP, com mais de 70% (setenta por cento) dos 268 (duzentos e sessenta e oito) leitos 
destinados ao SUS, em enfermarias, unidades de tratamento intensivo, bloco cirúrgico, pronto-
atendimentos, maternidade, casa da gestante, centro de referência em nefrologia e outros 
serviços. 

Desta forma, o Curso de Medicina, juntamente com os demais cursos da área da saúde da UCPel: 

• integra e fortalece a assistência à saúde da comunidade local e regional ao participar ativamente 
do Sistema Único de Saúde, propiciando a formação de profissionais qualificados para o 
atendimento das necessidades da população, considerando suas transformações demográficas e 
epidemiológicas, com vivência prática do primeiro ao sexto ano/eixo do curso, tendo como 
perspectiva o equilíbrio entre a excelência técnica e a relevância social; 

• adota como princípio, a abordagem integral do processo saúde-doença, ao visar a promoção da 
saúde e a prevenção de riscos e doenças, a análise dos determinantes deste binômio na 
comunidade, a assistência às condições mórbidas individuais e coletivas, e os sistemas de 
referência e contrarreferência, em acordo às diretrizes de universalização, equidade e 
integralidade; 

• contribui para o atendimento ao artigo 27 da Lei Orgânica da Saúde (LOS) de 1990, ao colocar seus 
serviços como campo para o desenvolvimento dos processos de ensino-aprendizado, em nível de 
graduação e pós-graduação, de pesquisa e de extensão, expressando a indissociabilidade entre a 
assistência, a gestão e a formação em saúde; 

• atua em consonância com o Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em 
Saúde (Pró-Saúde) a partir da “integração ensino-serviço, visando à reorientação da formação 
profissional, assegurando uma abordagem integral do processo saúde-doença com ênfase na 
atenção básica, promovendo transformações nos processos de geração de conhecimentos, ensino e 
aprendizagem e de prestação de serviços à população” (Pró-Saúde11, pág. 13). 

 

 

3.4. Estruturas de Apoio 

 

3.4.1. Diretório Acadêmico 

 

Segundo o Artigo 156, do Regimento Geral da Universidade, é função dos Diretórios Acadêmicos 
colaborar, em sua esfera de ação, com os Diretores de Centros e Instituto e com as demais autoridades 
universitárias, para a eficiência e melhoria da qualidade do processo de ensino-aprendizagem e boa ordem da 
vida universitária. 

O Diretório Acadêmico(DA) do Curso de Medicina recebeu o nome do Dr. Moacir Vitorino Jardim, 
Professor Fundador do curso. Seu organograma funcional compreende uma Diretoria composta por: 
Presidente, Vice-Presidente, Secretário Geral, 2º Secretário, 1º Tesoureiro, 2º Tesoureiro e Diretor Científico. 

O DA coordena o Trote Solidário, realizado com os neófitos do curso, que objetiva, também, além das 
ações regimentais, a realização de/e participação em eventos que aproximem o acadêmico das múltiplas 

                                                 
11Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde – Pró-Saúde: objetivos, implementação e desenvolvimento 
potencial/Ministério da Saúde, Ministério da Educação. – Brasília: Ministério da Saúde, 2009. 
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práticas profissionais (tais como as Ligas Acadêmicas), do desenvolvimento de pesquisa e extensão, e do 
debate sobre o exercício da Medicina. 

 

3.4.2. Núcleo de Apoio ao Estudante- NAE 

 

 Espaço que acolhe acadêmicos e futuros estudantes, o NAE é uma porta aberta e facilitadora 

que oferece atendimento e apoio psicológico e pedagógico.  

• Atendimento Psicológico: 

Oportunizado para o discente da UCPel que esteja passando por dificuldades emocionais, buscando facilitar o 
seu processo de adaptação bem como um melhor aproveitamento acadêmico. 

• Atendimento Pedagógico: 

Tem como foco principal auxiliar o aluno no processo de ensino-aprendizagem, dar apoio e promover 

ações que visem o desenvolvimento das habilidades acadêmicas. 

Da mesma forma, o Núcleo oferece orientação profissional/vocacional, caso o aluno esteja em dúvida 

a respeito de que rumo tomar na carreira que escolheu. 

Para participar desse serviço, o aluno deve preencher o formulário disponível no link:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAJPl3PaxG1nLO0wdBz7-
YKGov_a1TrMqMtgKCkiinJGrkgw/viewform 

 

3.4.3. Núcleo de Acessibilidade (NA) 

 

 As Portarias nº 040/2015 e nº 041/2015 da Reitoria da UCPel coloca em vigor o Regulamento do 
Núcleo de Acessibilidade, que tem como objetivo planejar, desenvolver, validar, acompanhar e garantir a 
execução do Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI no que tange à acessibilidade da UCPel, visando 
priorizar atividades inerentes a este processo. 

 

3.4.4. Núcleo Pedagógico – Pró-Reitoria Acadêmica 

 

O Núcleo Pedagógico realiza o trabalho pedagógico da UCPel nas suas dimensões de planejamento, 
execução e avaliação dos processos acadêmicos. Entre essas dimensões, o Programa de Aperfeiçoamento 
Docente da UCPel (PADoc) atende às políticas acadêmicas da instituição, destacadas, enquanto fundamentos 
educacionais, no Projeto Pedagógico Institucional (PPI), e traduzidas na forma de metas institucionais no Plano 
de Desenvolvimento Institucional (PDI). 

Vincula-se ao compromisso institucional com a autoavaliação e o aprimoramento acadêmico contínuo, 
orientada conceitual e operacionalmente pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), e 
tem como função primeira a dinamização, no âmbito acadêmico-pedagógico, do processo de consolidação de 
excelência universitária idealizado institucionalmente. 

 

3.4.5. UCPel Internacional – Mobilidade Acadêmica e Cooperação Internacional 

 

A Universidade Católica de Pelotas, consciente dos processos de integração e globalização, e de suas 
particularidades no âmbito acadêmico e científico, dispõe da UCPel Internacional, um órgão vinculado à Pró-
Reitoria Acadêmica e encarregado de tratar assuntos relacionados a intercâmbio e cooperação com outras 
Instituições de Ensino Superior (IES). 

Dentre as atividades desenvolvidas pelo referido setor, encontram-se: o Programa de Mobilidade 
Estudantil (PROMOBE), com seu regramento definido pelo Estatuto da Mobilidade UCPel; intercâmbio de 
grupos de acadêmicos; intercâmbio de estágios e pesquisa. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAJPl3PaxG1nLO0wdBz7-YKGov_a1TrMqMtgKCkiinJGrkgw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAJPl3PaxG1nLO0wdBz7-YKGov_a1TrMqMtgKCkiinJGrkgw/viewform
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Informações disponíveis em <http://intercambio.ucpel.edu.br/>. 

 

 

3.4.6. Núcleo de Integração, Ensino, Pesquisa e Assistência do Hospital Universitário São Francisco 
de Paula (NIEPAS-HUSFP) 

 

O NIEPAS/HUSFP é o local que formaliza e operacionaliza os processos de ensino e pesquisa acadêmica 

desenvolvidos no Hospital e nas demais unidades de saúde vinculadas.  Tem como parte de suas atribuições 

organizar os campos de estágio para as instituições formadoras conveniadas a fim de garantir o 

desenvolvimento das atividades curriculares, fortalecendo a interinstitucionalidade, além de reforçar 

estratégias de integração entre o HUSFP e a Universidade Católica de Pelotas (UCPel). 

 

 Para o curso de medicina, o NIEPAS atua como interlocutor das relações entre os estudantes, os 

docentes, os preceptores e o corpo clínico do HUSFP. Tem o papel de organizar os acessos aos ambientes 

ensino-assistenciais dos futuros médicos, possibilitando melhores oportunidades de aprendizagem.  Também 

acompanha todas as atividades do curso previstas no Projeto Pedagógico, incluindo o internato médico e que 

ocorrem nas dependências do hospital e unidades vinculadas assumindo o seu papel de Hospital de Ensino. 
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4. Organização Didático-Pedagógica do Curso 
 

4.1. Fundamentos Teóricos 

 

A proposta educativa do Curso de Medicina da Universidade Católica de Pelotas fundamenta-se em 
concepções de caráter valorativo, que servem de suporte referencial às ações, ao considerar o ser humano: 

• Integrante e integrado ao universo, de cuja (re)criação participa, ao torna-se responsável pelas 
consequências dos seus atos, e capaz de atuar de maneira proativa, construtiva e transformadora, 
na vivência da fraternidade e do ser para o outro, na compreensão das diferenças, na acolhida, na 
justiça e na equanimidade. 

• Inteligente e criativo tem a capacidade de alcançar sempre mais altos patamares de 
desenvolvimento, como ser dotado de competência para transcender-se, na medida em que atua, 
transforma, aperfeiçoa e realiza, envolto pelos valores ético-cristãos e humanísticos de 
solidariedade e de alteridade.  

• Motivado em buscar respostas e soluções a partir da visão científica e da lógica da complexidade 
do todo, em desvelar o sentido de vida, e em envolver-se integralmente no que almeja e no que 
realiza. 

Esta proposta visualiza a Educação, em síntese, como processo interno de auto(trans)formação, pelo 
qual em sua própria existência, o ser humano amplia suas competências para viver. 

A educação formal, que é uma das dimensões do processo existencial, considera com respeito à 
dignidade da pessoa, o homem concreto com suas características e circunstâncias, e busca criar desafios que 
provoquem a construção da autonomia, da criticidade, da participação, da solidariedade, no sentido da 
conquista dos espaços, de seu próprio aperfeiçoamento e do desenvolvimento social e comunitário. 

Neste sentido, o ser humano deve ter uma preocupação ética, ao investigar o significado e o modo 
como as descobertas influem sobre as pessoas e sobre a sociedade, ao oferecer uma perspectiva e uma 
orientação que não estão contidas apenas nas suas metodologias. As implicações morais inerentes a cada 
componente curricular são examinadas como parte integrante do ensino, para que todo o processo educativo 
seja dirigido definitivamente para o progresso integral da pessoa. Sua tarefa privilegiada é a de unificar 
existencialmente no trabalho intelectual, a liberdade de investigação em todos os campos do conhecimento, 
com o respaldo permanente dos princípios éticos. 

A interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade favorecem aos acadêmicos a aquisição de uma visão 
orgânica da realidade, ao considerarem seus pressupostos da complexidade, da instabilidade/imprevisibilidade 
e da intersubjetividade, ao tornarem-se verdadeiramente competentes para dedicarem-se ao serviço da 
sociedade, e buscarem o autoaperfeiçoamento continuado. 

Evidencia-se que a existência, a convivência humana no universo, assume, a cada momento, novas 
perspectivas. E esta mobilidade dos fatos e fenômenos em constante transfiguração apresenta-se como um 
dos maiores desafios à sua capacidade de intervenção. Faz-se necessário promover/acelerar mudanças 
voltadas à garantia de melhores condições de vida. Para tanto, é preciso transformar o modo de pensar o 
mundo, e adotar como hábito a reflexão sistemática, abrangente e crítica. 

O professor de Medicina exerce papel fundamental neste cenário socioeducativo, tendo em vista a 
responsabilidade que assume na formação de pessoas, profissionais, cidadãos, que deverão atuar de forma 
decisiva e impactante numa área específica de conhecimento, mas contextualizada num cosmos complexo e 
em constante evolução. A formação médica abrange todas as áreas de atuação e caracteriza-se como um 
processo em aberto, não conclusivo, mas que capacita seus egressos a acompanharem e participarem das 
transformações. 

Dessa forma, constituem-se em referenciais para o desenvolvimento e ampliação constante de 
condições adequadas à atuação profissional nestes tempos de pós-modernidade: 
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• a autonomia e a iniciativa no processo de construção, produção e utilização do conhecimento – 
ações que hão de acompanhar o ser humano ao longo da vida; 

• a parceria e a solidariedade – requisitos indispensáveis à conquista de espaços de convivência 
produtiva; 

• a busca permanente da própria identidade, sinalizando a importância e o papel de cada um; 

• o enriquecimento pessoal, cultural, científico, resultante de intercâmbio e coparticipação que se 
estabelecem entre as pessoas. 

No caso do ensino, especificamente, encaminham-se tais pressupostos pelos “Quatro Pilares da 
Educação”, definidos no Relatório para UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI, 
“Educação - Um Tesouro a Descobrir12” (Brasília, Julho de 2010): 

• Aprender a conhecer 

Refere-se ao domínio de saberes e condições pessoais que permitam ao ser humano compreender o 
mundo que o rodeia, desenvolver a sua capacidade profissional, comunicar e trocar opiniões com os outros, e, 
principalmente, tornar-se capaz de acessar as diversas fontes de informação disponíveis, numa perspectiva de 
formação continuada, para além do espaço-tempo dos cursos. 

• Aprender a fazer 

Parte da evidência de que o mercado de trabalho já não exige só uma qualificação determinada, mas 
requer, também, do trabalhador uma competência técnico-operacional, no sentido de mobilizar saberes, bem 
como a concepção e agilização de iniciativas oportunas, evocando conhecimentos, criando e executando 
empreendimentos que, de um lado, mantenham um bom ambiente de trabalho e, de outro, resultem nos 
melhores resultados. Dessa forma, o aluno deve estar apto a atuar cientificamente, a partir de seus 
conhecimentos, para ocupar de forma competente seus cenários de trabalho. 

• Aprender a viver junto 

Decorre da consideração de que a avalanche de transformações, e o impulso sempre crescente pelo 
qual se ampliam, multiplicam e diversificam os saberes; ao potencializar desafios, colocam o homem diante da 
contingência de, também, multiplicar-se na convivência, no apoio mútuo e na solidariedade. 

Por outro lado, a dupla face, com que se caracterizam os reflexos dos avanços tecnológicos e a própria 
realidade socioeconômica e cultural, pressupõe união e coparticipação, no sentido de alcançar melhor 
eficiência e melhores condições de vida e autorrealização. 

Há que se conceber uma educação que permita enfrentar os conflitos e solucioná-los de uma maneira 
eficiente, que incentive e divulgue a produção de conhecimentos, e faça o intercâmbio de disponibilidades. 

A educação deve, considerando a diversidade da espécie humana, contribuir para uma tomada de 
consciência das dessemelhanças, da interdependência entre todos os seres, e das possibilidades que oferecem 
suas inter-relações. 

Faz-se necessário o aperfeiçoamento de desempenho social responsável, de aptidão para trabalhar em 
equipe, de capacidade de iniciativa, e de assumir riscos. 

• Aprender a ser 

Neste universo em constante transformação, permeado por atitudes e exigências preestabelecidas, 
cada um há de buscar a própria identidade, mantendo a sua personalidade, porque a sociedade futura requer 
das pessoas, talentos e personalidades diversificadas. 

Em todo esse processo, cabe priorizar a construção das múltiplas inteligências humanas, como 
linguística, lógica matemática, interpessoal, intrapessoal e outras, que conferem ao aluno condições de 
desempenhar um papel ativo na construção de seu destino, sejam quais forem as circunstâncias, fazendo do 
conhecimento uma forma de compreender melhor o mundo, usufruindo da cultura, e comprometendo-se com 
sua mudança. 

                                                 
12Título original: Learning: the treasure within; report to UNESCO of the International Commission on Education for the Twenty first Century 
(highlights). Paris: UNESCO, 1996. 
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Ao atuar de forma crítica em seu meio ambiente, ao processar informações de maneira organizada, 
adequando-as à realidade do meio e criando novas informações, quando necessário, poderá tornar-se um 
elemento transformador das realidades sociais. 

Nessa visão temos:  

• no acadêmico, o agente ativo do processo ensino-aprendizado; 

• no professor, o estimulador desse processo; 

• no ensino, o desafio com ênfase na aprendizagem. 

Com base em tais pressupostos, o Curso adota uma linha epistemo-metodológica em que se 
considera: 

• A produção do conhecimento, em uma perspectiva de 
pensamento/reflexão e ação, em que se envolvem inteiramente sujeitos empáticos, sociais, 
autônomos, criativos, ativos e críticos; 

• O conhecimento, em uma visão contextualizada, global, multidimensional, em sua complexidade, 
flexibilidade e inter-relações no universo do saber científico. 

Desloca-se assim o centro da proposta pedagógica, do ensino para a aprendizagem, ao ocupar o 
professor em proporcionar ao acadêmico situações desafiadoras, em um processo questionador, em cuja 
vivência, torna-se progressivamente mais capaz de produzir o conhecimento. 

Desta maneira dão-se os primeiros passos na direção da adoção de metodologias ativas no processo 
de ensino-aprendizado, juntamente com a adoção de um currículo inovador e integrador. 

 

4.1.1. Linha Metodológico-Operacional do Curso  

 

Ao considerar a rapidez com que avança o conhecimento, e o reduzido espaço que a educação formal 
ocupa na vida dos indivíduos, em comparação com o mundo de informações extraescolares, disponíveis a todo 
o momento, em seu redor, a linha metodológica do Curso, propõe, prioritariamente, a criação de condições de 
autoaprendizagem, para que os acadêmicos se tornem capazes de efetivar estudos continuados, também ao 
longo da vida. 

Nesse sentido, o professor desempenha o papel de sistematizador e facilitador das aprendizagens, ao 
criar e propor situações-desafio ao discente, de forma a contemplar: 

• O exercício de aprendizagens independentes, através das quais o acadêmico constrói 
conhecimentos de caráter teórico-prático, exercitando competências que lhe facultem busca e 
acesso a diferentes fontes de informação, incluindo o uso de recursos tecnológicos; 

• A concepção e a execução de alternativas de fazer científico, na área da saúde, adequadas tanto ao 
tratamento do rotineiro, como do assistemático e do inusitado; 

• O estudo, a reflexão e o questionamento de conhecimentos, devidamente contextualizados no 
âmbito da ciência, em suas inter-relações e interimplicações multidisciplinares, bem como criação 
e agilização de alternativas de intervenção social; 

• O desenvolvimento da iniciativa, da criatividade e da reflexão, no sentido de habilitar o aprendiz a 
aprender, em conjunto e em detalhes, o texto e o contexto, o ser e seu entorno, o local e o global, 
o simples e o complexo, em condições objetivas e subjetivas; 

• O processo de comunicação como possibilidade de compreensão e socialização de saberes; 

• A formação para o exercício da ética, da justiça e da solidariedade, a partir da vivência e da 
convivência em grupos, onde o respeito mútuo, a coparticipação e o atendimento a direitos e 
deveres sejam presença e incentivo; 

• A vivência em processos de assistência à saúde comunitária; 
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• Experiências de avaliação clínica e diagnóstico de situações que dizem respeito ao binômio saúde-
doença, bem como de encaminhamento de clientes a profissionais especializados, quando for o 
caso. 

Nesta linha, o currículo é concebido como: 

• Conjunto de ações articuladas de forma a alcançar a integração entre as diversas áreas do 
conhecimento e os diversos cenários de atuação, rompendo com a fragmentação entre as 
disciplinas; 

• Proposta pedagógica para promover o contato do acadêmico com a prática médica e a assistência 
integral à saúde desde o início do Curso, tendo como perspectiva o equilíbrio entre a excelência 
técnica e a relevância social; 

• Processo baseado nas necessidades dos indivíduos e da comunidade, e na dimensão sociobiológica 
da realidade saúde-doença; 

• Oportunidade de desenvolvimento da cultura de educação permanente; 

• Cultura avaliativa discente, docente e institucional, entendida como um “feedback” para o 
aprimoramento do processo ensino-aprendizado. 

Logo, o currículo transforma-se em um instrumento norteador para: 

• as ações teórico-práticas que ampliem a abrangência do modelo assistencial; 

• a construção ativa do conhecimento, o aprender a aprender, nas dimensões individual e coletiva; 

• a construção social/coletiva, considerando seus componentes formais, informais e ocultos, que, 
por suas características dinâmicas, não se constitui em produto acabado, mas encontra-se sempre 
em aprimoramento; 

• a formação técnico-científica, ética e humanística de um profissional reflexivo, crítico e criativo, 
apto ao trabalho em equipes multiprofissionais; 

• a revalorização do papel de “cuidador” do médico; 

• a integração com a comunidade e o Sistema de Saúde, com participação crescentemente 
responsável pelo aluno em cenários diversificados; 

• a superação das dicotomias da função educativa na formulação curricular: 

o teoria x prática; 

o ciclo básico x ciclo clínico; 

o ensino x aprendizagem; 

o ensino x pesquisa; 

o método clínico x método epidemiológico; 

o informação x formação; 

o conteúdo x método; 

o meios x fins; 

o quantidade x qualidade; 

o Medicina curativa x Medicina preventiva; 

o ação técnica x ação política; 

o procedimento x cuidado. 

 

4.1.2. Princípios Básicos 

 

São considerados Princípios Básicos para o Curso de Medicina: 
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• Unidade - Define a coerência e a consistência em relação a propósitos convergentes, 
coletivamente definidos e assumidos, bem como os encaminhamentos metodológicos adotados. 

• Diversidade - Diz respeito aos temas específicos, indispensáveis e relevantes, de que é composto o 
corpo de conhecimentos científicos necessários à construção do perfil do profissional egresso, sem, 
contudo ignorar ou desconsiderar suas interimplicações no universo da ciência. 

• Flexibilidade - Refere-se à criação de possibilidades de readaptação continuada do currículo, 
sempre que assim o indicarem os avanços científico-tecnológicos e/ou a mobilidade das demandas 
socioculturais e profissionais. Igualmente se refere ao proposto por Spiro em 198813, com a Teoria 
da Flexibilidade Cognitiva, que tratada aquisição/construção de novos saberes, a partir de 
conhecimentos prévios, frente a uma vivência inusitada:  

“Esta orientação enfatiza: o uso de múltiplas representações mentais e 
pedagógicas; a promoção de múltiplos sistemas alternativos de conexão 
entre os elementos do conhecimento; a promoção da criação de esquemas 
(em oposição à recuperação de esquemas pré-formatados); a centralidade 
dos "casos de aplicação" como um meio para gerar de formafuncional a 
compreensão conceitual; e a necessidade de aprendizagem participativa, 
orientação tutorial, e apoio adjunto para auxiliar a gestão da 
complexidade.” (Spiro, 1988) 

• Interdisciplinaridade - Presença evidente e/ou latente no universo da ciência assume a dimensão 
científico-pedagógica, na medida em que pressupõe/propõe a contribuição de diversas áreas 
científicas – disciplinas – na investigação/elucidação/estudo de determinados problemas, 
temáticas, consistindo em processo dinâmico e interquestionador, que abrange 
projetos/atividades que “ultrapassam a capacidade de uma só área disciplinar”. (Assmann, 1998, 
pág. 16214) O acadêmico não aprende por disciplina, mas por situação. 

• Autonomia - Pressupõe espaço de mobilização interna, facilitadora de ajustes, complementações, 
mudanças, que se tornem pertinentes e/ou necessárias, com vistas à qualificação da proposta 
curricular. 

• Reflexão – Proporciona, como proposto por Schön15(2000), uma nova perspectiva epistemológica 
da criação do conhecimento pelo acadêmico, a partir de sua percepção e reflexão sobre as ações e 
intervenções realizadas, ao considerar os métodos utilizados e os desfechos ocorridos, em um 
processo de metacognição. Podendo esta, ser desenvolvida a partir de três vertentes, a reflexão 
sobre a ação, a reflexão na ação, e a reflexão sobre a reflexão na ação. 

Tais princípios inter-relacionam-se em perspectivas operacionais orientadas pelos seguintes aspectos: 

• Tratamento da informação disponível e emergente no momento: particularmente as condições de 
permanente acesso a novos dados, a capacidade de produzi-los e selecioná-los, acioná-los e utilizá-
los, reconhecendo o que é adaptável, renovável, questionável, discutível/superado. Estas são 
características intrínsecas à formação humana, portanto, são requisitos profissionalizantes 
intimamente articulados; 

• Integração dimensão básica/dimensão profissionalizante: um currículo formador compreende a 
unidade e a articulação horizontal e vertical dos seus diversos componentes, favorecendo o 
entrelaçamento entre os saberes genéricos, entre os conhecimentos específicos, e entre os 
primeiros e os segundos, em um processo interativo de intercomplementaridade sempre que 
oportuno e necessário; 

• Processo ensino-aprendizado: o foco fundamental desloca-se do ensino para a aprendizagem, 
cabendo ao professor conceber, coordenar, agilizar situações desafio, onde o aprender aconteça 
pela ação reflexiva e crítica dos sujeitos aprendentes. Criam-se ou aproveitam-se cenários, onde os 
protagonistas se defrontam com situações concretas instigantes, que os mobilizam à investigação e 
à construção de conhecimentos, exercendo/desenvolvendo as competências requeridas; 

                                                 
13SPIRO, R.J. Technical Report no 441. Cognitive Flexibility Theory: Advanced Knowledge Acquisition in Ill-Structured Domains. 
SouthernIllinois University School of Medicine, 1988 
14ASSMANN, H. Reencantar a educação. Petrópolis: Vozes, 1998. 
15SCHÖN, D.A. Educando o Profissional Reflexivo: um novo design para o ensino e a aprendizagem. Trad. Roberto Cataldo Costa. Porto 
Alegre: Artmed, 2000. 
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• Interação ensino-pesquisa-extensão: inclui-se no cotidiano do binômio docente/discente a 
investigação científica, como vivência significativa do processo de aprender e como possibilidade 
de interlocução com a comunidade. Este diálogo oportuniza a exploração de novos caminhos, o 
contato com o inusitado, a reflexão crítica da realidade contextual, o sentimento de efetividade e 
utilidade da prestação de serviços o conhecimento do outro e, consequentemente, o 
autoconhecimento. 

• Articulação das ações considerando a multidimensionalidade do Ensino Médico nas dimensões 
técnica, humana, social e política (Rangel16, 2014): as iniciativas de caráter técnico em âmbito 
restrito ou amplo apoiam-se em opções ou encaminhamentos políticos, o que as torna 
intimamente interdependentes e interdecorrentes - ações fortes e efetivas pressupõem vontade e 
mobilização coletiva; 

• Conexão conteúdo e metodologia: o conteúdo curricular não se restringe a uma listagem 
programática, mas ao conjunto das aprendizagens que o acadêmico deve efetivar ao longo de seus 
estudos, às quais se somam àquelas não intencionalmente propostas – currículo oculto –, que 
realizam e que reúnem, igualmente, conhecimentos, competências e habilidades; 

• Inter-relações teoria/prática: duas dimensões intimamente articuladas do processo ensino-
aprendizado. De forma implícita ou explicita, encontram-se presentes em qualquer circunstância 
deste processo: a prática não apoiada em um suporte teórico configura-se como improvisação, 
enquanto uma teoria que não pressuponha e/ou resulte em ações decorrentes se constitui em 
mera suposição; 

• A construção do conhecimento em dimensões individual e coletiva decorre de uma concepção 
epistêmica, que situa o conhecimento como aquisição do sujeito que aprende nas suas situações 
existenciais, em que se incluem as instituições de ensino formal: essa construção acontece 
individual e/ou coletivamente; 

• Relação quantidade/qualidade: a proposta de mensuração da quantidade de informações 
adquiridas não avalia a qualidade, a relevância e a pertinência do conhecimento incorporado e das 
habilidades desenvolvidas. 

 

4.1.3. O Processo Pedagógico 

 

No desenvolvimento das propostas de ação e interação docente-discentes, ou seja, na relação ensino-
aprendizado, as atividades oferecidas pelo Curso de Medicina abrangem estratégias diversificadas em 
atendimento aos pressupostos já definidos, considerando a indissociabilidade entre a teoria e a prática, a 
percepção integral do ser humano e a ampliação da concepção de assistência à saúde. 

Quanto às consultas bibliográficas, o acadêmico tem a possibilidade de recorrer ao acervo acessível na 
biblioteca central, nas bibliotecas setoriais do Campus da Saúde e do Hospital Universitário São Francisco de 
Paula, na Biblioteca virtual “Minha Biblioteca”, no “UpToDate on-line” e nos periódicos CAPES/MEC 
disponibilizados no SAPU, que compreende obras relativas ao conteúdo específico da Medicina e outras áreas. 

São disponibilizados vários títulos de periódicos especializados, e a UCPel participa do Programa de 
Comutação Bibliográfica do IBICT e BIREME, tendo acesso as Bases de Dados: 

a) Ciências da Saúde em Geral LILACS, MEDLINE, Biblioteca Cochrane, SciELO; 
b) Áreas especializadas ADOLEC, BBO, DESASTRES, HISA, HOMEOINDEX; 
c) LEYES, MEDCARIB, REPIDISCA; 
d) Organismos Internacionais PAHO, WHOLIS; 
e) Banco de Dados de Teses e Dissertações (BDTD) – IBICT; 

Desde 2009, a IES tem acesso ao Portal de Periódicos da CAPES. 

As dimensões curriculares de ensino-pesquisa-extensão desenvolvem-se, de forma articulada, na visão 
de que: 

                                                 
16 RANGEL, M. Dimensões da Educação Médica. Revista HUPE, Rio de Janeiro, 2014;13(4):13-18 
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• O binômio ensino-aprendizado, quanto aos conteúdos/vivências factuais, conceituais, 
procedimentais e atitudinais, acontece em todos os momentos da vida acadêmica, ao assumir 
conforme as circunstâncias, caráter epistêmico reflexivo, investigativo e assistencial, ampliando-se 
para além dos muros universitários, pois se estende às comunidades por intermédio de atividade 
cidadã e solidária. 

• A pesquisa questiona e fundamenta os saberes existentes e produz novos conhecimentos, 
acontecendo de maneira formal, através de programas e projetos institucionalizados ou não, e no 
cotidiano dos estudos curriculares mais específicos, como processo investigativo nas atividades 
acadêmica e assistencial. É sempre fonte e modalidade de aprendizagem tanto para o ensino como 
para extensão, considerando os resultados comunitários que, direta ou indiretamente, produz. 

• A extensão constitui-se em proposta de aprender, ensinar, investigar e projetar-se, por intermédio 
de iniciativas realizadas junto à comunidade, no sentido de produzir e divulgar conhecimentos e 
recursos na área da Medicina. 

Todo esse processo acontece mediante as estratégias didático-pedagógicas propostas pelo Curso: 

• Exposição dialogada pelo professor, complementada pelo interquestionamento e discussão de 
aspectos relativos às abordagens em pauta, ou às temáticas emergentes no momento; 

• Estudos individuais ou em grupos, programados sob a orientação/acompanhamento docente, 
compreendendo consultas a diversas fontes de informação, em que se incluem, naturalmente, 
bibliografia de cultura geral ou específica, acesso à Internet, entre outras, prevendo-se discussão 
posterior, com o professor e todo o elenco de acadêmicos; 

• Elaboração de textos informativos, relatórios e prontuários médicos; 

• Uso de metodologias ativas, em eventos presenciais para orientação discente, caracterizadas como 
momentos acadêmicos destinados ao debate, análise e reavaliação das vivências dos acadêmicos 
nos ambientes assistenciais, ao empregar um formato mais abrangente, pois inclui diversos 
conceitos e técnicas; 

• Domínio/exercício da língua inglesa, bem como da Informática, quanto aos recursos de informação 
e comunicação, de forma aplicada, em estudos de textos e artigos científicos referentes às diversas 
disciplinas; em cursos de extensão ou em disciplinas curriculares, de livre escolha; 

• Exercício de observação, acompanhamento e realização de atividades práticas e assistenciais em 
Medicina, compondo ativamente a equipe multidisciplinar de saúde; 

• Experiência de estágio(s) curricular(es) ou complementar(es), em situações concretas nos diversos 
ambientes do Sistema Único de Saúde; 

• Atuação em programas de pesquisa; 

• Participação e/ou apresentação de trabalhos em congressos; 

• Publicação de artigos informativos, como atividade acadêmica orientada e devidamente avaliada. 

As metodologias ativas do processo ensino-aprendizado propiciam ao acadêmico a oportunidade de se 
tornar protagonista da construção de seu conhecimento e do desenvolvimento de suas habilidades e 
competências, centrado na realidade em que está inserido, favorecendo sua instrumentação para o 
aprendizado continuado autônomo ao longo da vida, e responsável por sua trajetória pessoal e profissional. 
Elas objetivam tornar o educando capaz de observar, investigar, analisar, diagnosticar, intervir e promover as 
transformações adequadas para promover os resultados planejados no contexto em que está envolvido. 

As metodologias ativas são utilizadas em encontros que envolvem alguns conceitos de interação entre 
orientador-docente e orientando-discente, tais como, o Mentoring, o Coaching,o Counseling e a Tutoria. Elas 
são utilizadas fundamentadas em um dos seguintes conceitos, ou em formato híbrido, em acordo à proposta a 
ser desenvolvida e aos atores envolvidos: Action Based Learning; Aprendizagem Baseada na Reflexão sobre a 
Experiência (KOLB17, 2005); Case Based Learning (WILLIAMS18, 2005); Case Based Reasoning(BERGMANN19, 

                                                 
17 KOLB, A. Y.; KOLB, D. A. Learning styles and learning spaces: enhancing experiential learning in higher education. Academy of 
Management Learning & Education, v. 4, n. 2, p. 193–212, 2005. 
18 WILLIAMS, B. (2005). Case Based Learning—a Review of the Literature: Is There Scope for This Educational Paradigm in Prehospital 
Education? Emergency Medicine Journal, 22(8), 577–581. 
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2005; Wangenheim20, 2004); Ciclos de Aperfeiçoamento da Prática Profissional (CAPP) Inter Pares 
(CANTILLON21, 2003; CAMPAGNOLO22, 2014); Exposição às vivências teórico-práticas; InquiryBased Learning 
(MAZZULLA23, 2011); LabBased Learning(HENIGE24, 2011); Metodologia de Projetos (MASSON25, 2012); 
ProblemBased Learning (Berbel, 1998, op. cit.); Problematização (SILVA26, 2011); Role-playing ou Simulação 
(Francischetti27, 2011; Nestel, 201028); Team BasedLearned (Bollela29). 

Ao analisar os modelos apresentados de metodologias ativas, entre outros não citados, verifica-se que 
representam formas diversas de um “processo que inicia com a experiência seguida pela reflexão, discussão, 
análise e avaliação da experiência.” Este feedback instrumentado da experiência permite a construção do 
“nosso próprio significado em termos de nossas próprias metas, objetivos, ambições e expectativas. Destes 
processos surgem os insights, as descobertas e o entendimento” (ANTONELLO, 2007).30 

Segundo Rogers, “O único homem instruído é aquele que aprendeu como aprender, o que aprendeu a 
adaptar-se e a mudar, o que se deu conta de que nenhum conhecimento é garantido, mas que apenas o 
processo de procurar o conhecimento fornece base para a segurança” (Rogers, apud Zimring 201031, p.42). 

O educador tem uma função estratégica, ao assegurar um clima motivacional e interativo, devendo 
idealmente problematizar os temas e estabelecer reciprocidade de comunicação, pois a abordagem dialógica 
permite ao acadêmico a construção do seu próprio conhecimento, alavancado pela colaboração, o 
desenvolvimento de atividades conjuntas de forma interdependente, e a cooperação; ou seja, o 
desenvolvimento de atividades complementares e/ou sequenciais, em que cada indivíduo atua como cliente e 
como fornecedor no processo, entre os componentes do grupo. É fundamental que seja estimulado o 
pensamento crítico, a reflexão, a análise e a contextualização do tema proposto à realidade. 

Segundo Torres32 (2004), um modelo de aprendizado que tem demonstrado eficiência em elevar o 
nível acadêmico, desenvolver habilidades de trabalho em equipe, permitir maior inclusão discente e aumentar 
a efetividade do processo, é a aprendizagem colaborativa, que apresenta quatro características básicas: 
interdependência positiva entre os participantes do grupo, ao considerar metas, funções, tarefas, recursos e 
recompensas, interação face a face, contribuição individual e o desenvolvimento de habilidades interpessoais e 
de atividade em grupo. 

A aprendizagem significativa proposta por Ausubel baseia-se na construção do conhecimento a partir 
da incorporação de novas informações, ancoradas em conceitos relevantes – subsunçores – preexistentes na 
estrutura cognitiva do acadêmico, que na medida de sua interação, facilitam a compreensão daquelas e lhes 
dão significado. Ao longo do tempo da exposição à experiência do aprendizado, progressivamente o 
conhecimento torna-se mais significativo, rico, elaborado e complexo, pelas inter-relações que se estabelecem 

                                                                                                                                                         
 
19BERGMANN,R.;Kolodner, J.;Plaza, E. Representation in case-based reasoning. The Knowledge Engineering Review, Vol. 00:0, 1–4.c 2005, 
Cambridge University Press. DOI: 10.1017/S000000000000000 Printed in the United Kingdom 
20VON WANGENHEIM, Christiane Gresse; vonWangenheim, Aldo. Raciocínio Baseado em Casos. Barueri, SP: Manole, 2004. 293 pp. p. 7 
21CANTILLON, p.; Hutchinson, L.; Wood, D. ABC of Learning and Teaching in Medicine.BMJPublishingGroup, 2003. 
22 CAMPAGNOLO, R; et alii. Uso da Abordagem PeerInstructioncomo Metodologia Ativa de Aprendizagem: Um Relato de Experiência. 
Signos, ano 35, n. 2, p. 79-87, 2014. ISSN 1983-0378 
23 MAZZULLA, J. Inquiry Based Learning - A Curriculum Innovation Examined. 2011. 
24HENIGE, K. Undergraduate student attitudes and perceptions toward low- and high-levelinquiry exercise physiology teaching laboratory 
experiences. AdvPhysiolEduc35: 197–205, 2011; doi:10.1152/advan.00086.2010. 
25MASSON, T.J. etalii. Metodologia de Ensino: Aprendizagem Baseada em Projetos. COBENGE – XL Congresso Brasileiro de Educação em 
Engenharia, Belém/PA, 2012. 
26 SILVA, R.H.A.; Scapin, L.T.. Utilização da Avaliação Formativa para Implementação da Problematização como Método Ativo de Ensino-
Aprendizagem. Est. Aval. Educ., São Paulo, v. 22, n. 50, p. 537-552, set./dez. 2011. 
27Francischetti, I. et alii. Role-playing: estratégia inovadora na capacitação docente para o processo tutorial. Interface - 
ComunicaçãoSaúdeEducação. v.15, n.39, p.1207-18, out./dez. 2011. 
28NESTEL, D.; TIERNEY, T. Role-play for medical students learning about communication:guidelines for maximising benefits. BMC Med. 
Educ., v. 7, n. 3, p. 1-9, Mar. 2007. doi:10.1186/1472-6920-7-3. Disponível em: http://download.springer.com/static/pdf/604/ 
29Bollela VR, Senger MH, Tourinho FSV, Amaral E. Aprendizagem baseada em equipes: da teoria à prática. Medicina (Ribeirão Preto) 
2014;47(3):293-300. Disponível em http://revista.fmrp.usp.br/. Acesso em 07.12.2015. 
30 ANTONELLO, C.S. Aprendizagem na Ação Revisitada e seu Papel no Desenvolvimento de Competências - Aletheia, n.26, p.146-167, 
jul./dez. 2007. 
31ZIMRING, F. Carl Rogers / Fred Zimring; tradução e organização: Marco Antônio Lorieri. – Recife: Fundação Joaquim Nabuco, 
EditoraMassangana, 2010. 
32 TORRES, P.L.; Alcantara, P.R.; Irala, E.A.F. Grupos de Consenso: Uma Proposta de Aprendizagem Colaborativa para o Processo de Ensino-
Aprendizagem. Revista Diálogo Educacional, Curitiba, v. 4, n.13, p.129-145, set./dez. 2004. 

http://revista.fmrp.usp.br/
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entre os conceitos prévios e os novos. Moreira agrega a esta proposta a necessidade da visão crítica da cultura, 
onde o sujeito faz parte dela, mas ao mesmo tempo a observa de fora (Moreira, 200033). 

No curso de Medicina, o Ciclo de Aprendizagem Vivencial composto de quatro ou cinco passos, 
conforme os modelos dos gráficos34 abaixo têm como atividade inicial a vivência de um evento acadêmico ou 
assistencial, que deve se seguir do registro; ou seja, a confecção do relatório da experiência, e sua exposição 
para os demais componentes do grupo. Neste momento, deve ser favorecida a manifestação de todos os 
participantes. A terceira fase, de processamento das informações recebidas e de reflexão sobre estas, é o 
momento do debate de todas as particularidades e circunstâncias da vivência inicial, compreendendo análise 
de todos os fatos e dados, o nível de interação dos agentes, os padrões de desempenho, ao buscar identificar 
falhas, acertos, facilidades e dificuldades, e as proposições de gerenciamento e encaminhamento de soluções 
para o evento em estudo. A fase seguinte é a de generalização, ao fazer comparações e analogias com outros 
aspectos da realidade acadêmica e assistencial. É na última fase que ocorre a aplicação do que foi vivenciado e 
discutido, e o planejamento de novas atuações. 

 

 

 

Ação Curricular 

O eixo estruturante integrador de desenvolvimento curricular, proposto para o Curso de Medicina da 
UCPel, apresenta um roteiro de espaços de ensino onde, sob orientação, o acadêmico se expõe às 
necessidades de saúde das pessoas e da comunidade de maneira à, progressivamente, aumentar a 
complexidade dos problemas ao favorecer a sua autonomia crescente. É organizado em períodos anuais, para 
que se respeitem as características sazonais da exposição, e seja facilitada a organização didático-pedagógica 
em níveis de complexidade das competências a serem adquiridas. 

Paralelamente, o acadêmico realiza a reflexão teórica sobre a exposição prática cotidiana em reuniões 
semanais com os professores orientadores. Esta atividade é organizada a partir de um conjunto de 
conhecimentos que deve ser construído para assegurar a autonomia desejada para os acadêmicos no 
respectivo momento do Curso em que se encontram. É desejável que o acadêmico possua liberdade para 
ampliar seu aprendizado, sempre sob orientação, de acordo com seus interesses, mas priorizando as metas que 
estruturam o Curso. 

As atividades de exposição propõem um conjunto de processos, como forma de induzir a construção 
de conhecimentos, habilidades e atitudes, que são desejáveis à formação de todos os médicos para a prática de 
assistência integral ao ser humano. 

Os módulos de atividades teóricas complementares organizam-se, progressivamente de forma 
objetiva, oferecendo informações integradas sobre as diversas áreas da ciência médica, em sintonia com os 
diferentes momentos de exposição do acadêmico nos espaços de ensino. Alguns destes conhecimentos devem 
ser desenvolvidos, de forma complementar, ao longo de todo o Curso, outros podem ser enfatizados apenas 

                                                 
33 MOREIRA, MA. Aprendizagem Significativa Crítica. Versão revisada e estendida de conferência proferida no III Encontro Internacional 
sobre Aprendizagem Significativa, Lisboa (Peniche), 11 a 15 de setembro de 2000. Publicada nas Atas desse Encontro, pp. 33-45, com o 
título original de Aprendizagem significativa subversiva. Publicada também em Indivisa, Boletín de Estúdios e Investigación, nº 6, pp. 83-
101, 2005, com o título Aprendizaje Significativo Crítico. 1ª edição, em formato de livro, 2005; 2ª edição 2010; ISBN 85-904420-7-1. 
34 Gráfico de quatro estágios, disponível em: <http://informaticaaplicada.webnode.com.br/products/teorias-de-aprendizagem/>. Gráfico 
com cinco etapas, disponível em: <http://www.apoenarh.com.br/metodologia>.  
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em parte dele. Uns e outros devem ser disponibilizados, através de módulos com diferentes enfoques e graus 
de complexidade. 

Nessa perspectiva, o eixo estruturante integrador - Necessidades em Saúde - apresenta caráter 
nitidamente transdisciplinar, evidenciando-se como fundamento epistêmico e articulador da vivência ao longo 
do Curso. 

Constitui-se em estratégia de aprendizagem, a inserção na realidade, conferindo-lhe competência e 
efetividade, trazendo para o processo curricular dados concretos e atuais, quer de forma assistemática, nas 
falas que compõem o processo de comunicação entre os acadêmicos, quer de maneira sistematizada, através 
da divulgação intencional e programada, em relatórios, prontuários, protocolos de informações, entre outros. 

À luz do suporte científico, que paralelamente se desenvolve ao longo do Curso – o ensino –, abre e 
concretiza um leque de possibilidades e realizações investigatórias – a pesquisa –, propiciando evidências para 
encaminhamento e efetivação de ações comunitárias – extensão –; tudo isso projetado na qualificação do 
processo de formação profissional. Ao vivenciar essas três dimensões da atividade acadêmica, o acadêmico 
pode perceber as articulações que ensino, pesquisa e extensão mantêm entre si, com a correspondência e a 
concomitância ente eles. 

Os docentes inserem-se como professores, orientadores, pesquisadores, gestores e, alguns, de mais 
de uma destas formas, de maneira simultânea e sistemática. É enfatizado o aspecto desejável do vínculo 
continuado do acadêmico com o docente, e, destes, com uma comunidade, um serviço assistencial ou outra 
unidade de produção. 

 

4.1.4. Objetivos 

 

Objetivo Geral  

Proporcionar a formação geral de um médico capacitado para uma atuação “humanista, crítica, 
reflexiva e ética, com capacidade para atuar em diferentes níveis de atenção à saúde, com ações de promoção, 
prevenção, recuperação e reabilitação da saúde, nos âmbito individual e coletivo, com responsabilidade social 
e compromisso com a defesa da cidadania, da dignidade humana, da saúde integral do ser humano, e tendo 
como transversalidade em sua prática, sempre, a determinação social do processo de saúde e doença”. 
(Resolução CNE/CES 3/201435) 

Objetivos Específicos 

• Possibilitar à comunidade acadêmica o desenvolvimento do espírito crítico na execução da 
proposta curricular, pela articulação e agilização de alternativas integradoras de ensino, pesquisa e 
extensão; 

• Promover a atividade de pesquisa ao estimular o desenvolvimento da cientificidade nos 
empreendimentos curriculares; 

• Favorecer a integração do Curso na comunidade, pela prestação de serviços de orientação, 
promoção, prevenção, recuperação e reabilitação nos âmbitos individual e coletivo da saúde da 
população; 

• Proporcionar vivências de participação em equipes multidisciplinares ao considerar os princípios, 
as diretrizes e as políticas do sistema de saúde. 

• Viabilizar as condições para o processo de educação permanente e corresponsabilidade pela 
própria formação inicial, continuada e em serviço, autonomia intelectual e responsabilidade social 
dos graduandos e egressos do Curso de Medicina. 

 

4.2. Estrutura Curricular 

 

                                                 
35 BRASIL. MEC. Resolução CNE/CES 3/2014. Diário Oficial da União, Brasília, 23 de junho de 2014 – Seção 1 – pp. 8-11. 
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4.2.1. Projeto Curricular 

 

O projeto pedagógico implantado adota as Necessidades em Saúde como o fator de exposição para o 
processo ensino-aprendizado, sendo as demais atividades agrupadas em disciplinas/módulos complementares. 

Para a aplicação desse projeto pedagógico, foi programada uma mudança gradual, com a manutenção 
das disciplinas existentes e a introdução de um componente, no primeiro/eixo temático, denominado 
Necessidades em Saúde, em que o acadêmico passa a identificar as necessidades de saúde da população e das 
pessoas a partir de estudo na comunidade e em observação de consultas; discussões em pequenos grupos no 
modelo de Tutoria, passa a ser o método de aprendizado. 

No segundo ano/eixo temático, é introduzido o componente Necessidades em Saúde Materno 
Infantil, ondeo acadêmico participa do atendimento supervisionado nas Unidades Básicas de Saúde – UBS nos 
programas de promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças, ao atuar predominantemente em 
puericultura, pré-natal e prevenção do câncer ginecológico. 

 No terceiro ano/eixo temático, o acadêmico atua na Atenção Primária a Saúde, exercitando a 
assistência supervisionada à população alvo, relacionada aos problemas de saúde prevalentes e aos aspectos 
biopsicossociais. Ao mesmo tempo, em módulos complementares, estuda os aspectos anatomopatológicos, 
fisiopatológicos e as intervenções terapêuticas recomendadas dentro dos ditames da Medicina baseada em 
evidências. 

No quarto ano/eixo temático, as atividades programadas são o Atendimento Secundário e Terciário à 
Saúde, com atividades práticas supervisionadas caracterizadas pelo atendimento em ambiente hospitalar, 
ambulatórios de especialidades e serviço de pronto atendimento. Neste ano/eixo mantêm-se os módulos 
complementares para ampliação dos conhecimentos. 

Os dois últimos anos/eixos do curso correspondem ao estágio curricular supervisionado, 
correntemente denominado apenas Internato, quando o acadêmico passa a ter atividades prioritariamente 
práticas, com encontros periódicos para reflexão teórica e crítica sobre estas ações. Desenvolvem-se nos 
ambientes do hospital geral e setores de alta complexidade, aliado ao atendimento na Unidade Básica de 
Saúde e nos ambulatórios de referência. Ainda no período de internato, o atendimento de emergência é feito 
no Pronto Socorro Municipal, tornando-se o acadêmico familiarizado e capacitado ao atendimento da maioria 
das situações de emergência/urgência. 

O processo de avaliação é continuamente analisado, com o objetivo de seu aperfeiçoamento, para 
atender ao novo modelo de projeto pedagógico e curricular, tornando-se mais abrangente por incorporar 
avaliação de todos os eventos de ensino-aprendizado em todos os cenários e atividades a que o acadêmico é 
exposto, englobando, além das competências cognitivas e de habilidades, a conduta, a atitude, e os aspectos 
éticos, humanistas e empáticos com a situação de fragilidade dos pacientes. Isto tudo em um ambiente de 
multidisciplinaridade, com a compreensão da importância da equipe para o atendimento integral da população 
alvo. 

 

Representação gráfica 

Eixo Integrador de desenvolvimento curricular do Curso de Medicina – UCPel: 
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4.2.2. Matriz Curricular 

 

CURRÍCULO DO CURSO DE MEDICINA – DURAÇÃO: SEIS (6) ANOS – TURNO INTEGRAL 

Ano/ 
Eixo 

Atividades de Ensino – 
Aprendizagem 

Código Disciplinas Estágio Ativ. 
Compl. 

Total 

Teórica Prática Subtota
l 

1º  Antropologia Médica 305058 34h - 34h - - 34h 
Fundamentos de Psicologia Médica 305041 34h - 34h - - 34h 
Morfofisiologia Humana 305039 238h 408h 646h - - 646h 
Necessidades em Saúde 305002 68h 204h 272h - - 272h 
Teologia e Saúde 305040 34h - 34h - - 34h 
Atividades Complementares Gerais I – 
A 

600011 - - - - 20h 20h 

Atividades Complementares Gerais I – 
B 

600012 - - - - 20h 20h 

Atividades Complementares Específicas 
I 

605011 - - - - 10h 10h 

Subtotal - 476h 544h 1.020h - 50h 1.070h 

 

CURRÍCULO DO CURSO DE MEDICINA – DURAÇÃO: SEIS (6) ANOS – TURNO INTEGRAL 

Ano/ 
Eixo 

Atividades de Ensino – 
Aprendizagem 

Código Disciplinas Estágio Ativ. 
Compl. 

Total 

Teórica Prática Subtota
l 

2º Bioética 305012 34h - 34h - - 34h 
Genética 305011 34h 34h 68h - - 68h 
Imunologia Clínica 305037 34h - 34h - - 34h 
Microbiologia e Parasitologia 305043 78h 34h 102h - - 102h 
Necessidades em Saúde Materno 
Infantil 

305006 68h 204h 272h - - 272h 

Propedêutica 305042 68h 238h 306h - - 306h 
Psicologia Médica 305010 34h - 34h - - 34h 
Atividades Complementares Gerais II – 
A 

600021 - - - - 20h 20h 

Atividades Complementares Gerais II – 
B 

600022 - - - - 20h 20h 

Atividades Complementares Específicas 
II 

605021 - - - - 10h 10h 

Subtotal  408h 442h 850h - 50h 900h 

 

CURRÍCULO DO CURSO DE MEDICINA – DURAÇÃO: SEIS (6) ANOS – TURNO INTEGRAL 

Ano/ 
Eixo 

Atividades de Ensino – 
Aprendizagem 

Código Disciplinas Estágio Ativ. 
Compl. 

Total 

Teórica Prática Subtota
l 

3º Atenção Primária à Saúde 305016 68h 204h 272h - - 272h 
Patofarmacologia Clínica 305038 238h 340h 578h - - 578h 
Técnica Cirúrgica 305059 34h 119h 153h - - 153h 
Medicina Legal 305075 34h - 34h - - 34 
Optativa I – A 705002 30h - 30h - - 30h 
Optativa I – B 705003 30h - 30h - - 30h 
Atividades Complementares Gerais III – 
A 

600031 - - - - 20h 20h 

Atividades Complementares Específicas 
III 

605033 - - - - 30h 30h 

Subtotal  468h 595h 1.063h - 50h 1.147h 

 

CURRÍCULO DO CURSO DE MEDICINA – DURAÇÃO: SEIS (6) ANOS – TURNO INTEGRAL 

Ano/ 
Eixo 

Atividades de Ensino – 
Aprendizagem 

Código Disciplinas Estágio Ativ. 
Compl. 

Total 

Teórica Prática Subtota
l 
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4º Administração e Planejamento em 
Saúde 

305063 34h 34h 68h - - 68h 

Clínica Cirúrgica 305023 68h 102h 170h - - 170h 
Clinica Geral de Adultos 305060 119h 314h 433h - - 433h 
Ginecologia e Obstetrícia 305021 34h 102h 136h - - 136h 
Oftalmotorrinolaringologia 305064 34h 34h 68h - - 68h 
Pediatria 305061 34h 170h 204h - - 204h 
Psiquiatria 305062 34h 34h 68h - - 68h 
Atividades Complementares Gerais IV – 
A 

600041 - - - - 20h 20h 

Atividades Complementares Específicas 
IV 

605041 - - - - 30h 30h 

Subtotal - 357h 790h 1.147h - 50h 1.197h 

 

CURRÍCULO DO CURSO DE MEDICINA – DURAÇÃO: SEIS (6) ANOS – TURNO INTEGRAL 

Ano/ 
Eixo 

Atividades de Ensino – 
Aprendizagem 

Código Disciplinas Estágio Ativ. 
Compl. 

Total 

Teórica Prática Subtota
l 

5º Internato em Medicina I 405001 - - - 2000h - 2000h 
Subtotal - - - - 2.000h  2.000h 

 

CURRÍCULO DO CURSO DE MEDICINA – DURAÇÃO: SEIS (6) ANOS – TURNO INTEGRAL 

Ano/ 
Eixo 

Atividades de Ensino – 
Aprendizagem 

Código Disciplinas Estágio Ativ. 
Compl. 

Total 

Teórica Prática Subtota
l 

6º Internato em Medicina II 405002 - - - 1600h - 1600h 
Subtotal - - - - 1.600h 100h 1.600h 

 

 

4.2.3. Núcleos  

 

As disciplinas obrigatórias e os estágios curriculares supervisionados (internatos de quinto e sexto 
anos/eixos) do Curso de Medicina são agrupados por afinidade programática em Núcleos, são coordenados 
pelos docentes chefes dos serviços de saúde correspondentes. São eles: 

• Núcleo de Clínica Cirúrgica – Técnica Cirúrgica, Clínica Cirúrgica, Estágio em Clínica Cirúrgica; 

• Núcleo de Clínica Médica – Propedêutica, Patofarmacologia Clínica, Clínica Geral de Adultos, 
Estágio em Clínica Médica; 

• Núcleo de Ginecologia e Obstetrícia – Ginecologia e Obstetrícia, Estágio em Ginecologia e 
Obstetrícia; 

• Núcleo de Pediatria – Pediatria, Estágio em Pediatria; 

• Núcleo de Saúde Coletiva – Necessidades em Saúde, Necessidades em Saúde Materno-Infantil, 
Atenção Primária em Saúde, Estágio em Estratégia em Saúde da Família. 

 

 

 

4.2.4. Disciplinas Obrigatórias 

 

As disciplinas obrigatórias compreendem duas modalidades: 

• do primeiro ao quarto ano/eixo: as disciplinas desenvolvem atividades teóricas em salas de aula, e 
atividades práticas em laboratórios e em serviços assistenciais, e 
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• do quinto e sexto anos/eixos: os estágios curriculares de formação em serviço, em regime de 
internato supervisionado, são desenvolvidos nos serviços assistenciais. 

 

EMENTAS DAS DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS DO CURSO DE MEDICINA – DURAÇÃO: SEIS (6) ANOS – TURNO INTEGRAL 

Período Disciplinas Ementas 

1º Antropologia Médica Antropologia: definição e objeto de estudo; A pergunta fundamental: O que é o homem? 
Antropologia Física; Antropologia Cultural; A Antropologia Filosófica e as concepções do 
homem; A Antropologia Médica e sua especificidade; Origens da medicina; Aspectos 
Antropológico-culturais da Anatomia; Aspectos Antropológico-culturais da fisiologia; 
Saúde e Doença; Probidade e Perícia Médica; Os aspectos legais relacionados à prática 
médica e problemas éticos e de bioética. 

Fundamentos de Psicologia 
Médica 

Aparelho psíquico; Desenvolvimento da personalidade; Ciclo do desenvolvimento 
humano; Mecanismos biológicos no desenvolvimento de psicopatologia. 

Morfofisiologia Humana Estudo integrado de anatomia, histologia, embriologia, bioquímica e fisiologia dos órgãos 
e sistemas humanos; Estudo histofisiológico do sangue e dos órgãos linfoides; Biologia do 
desenvolvimento humano e correlações com os defeitos congênitos; Vias catabólicas 
principais; Ciclo de Krebs e cadeia respiratória. 

Necessidades em Saúde Saúde; Sistema único de saúde (SUS); Modelos de atenção à saúde; Metodologia de 
pesquisa, epidemiologia; Semiologia básica; Primeiros socorros. 

Teologia e Saúde Universidade e educação no mundo atual; saúde, qualidade de vida, espiritualidade, 
religiosidade, religião e crenças pessoais; Teologia e ciência; Fenômeno religioso de 
grandes religiões, a saúde e a medicina; Relação médico-paciente e antropologia integral; 
Jesus Cristo e a Trindade, Evangelho de Lucas. 

 

EMENTAS DAS DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS DO CURSO DE MEDICINA – DURAÇÃO: SEIS (6) ANOS – TURNO INTEGRAL 

Período Disciplinas Ementas 

2º  Bioética Bioética; Bioética e sociedade; Bioética da vida nascente; Bioética da vida terminal; 
Bioética na saúde. 

Genética Bases físicas e moleculares da hereditariedade; Padrões de herança genética; Síndromes e 
doenças genéticas; Diagnóstico, aconselhamento genético. 

Imunologia Clínica Fundamentos da imunologia do ser humano; Aplicação clínica da imunologia no 
diagnóstico, prognóstico e compreensão das morbidades do ser humano. 

Microbiologia e Parasitologia Classificação, morfologia, fisiologia e genética dos micro-organismos; Microbiota normal e 
patogênica do ser humano; Interação entre micro-organismo e hospedeiro; Esterilização, 
desinfecção e antissepsia; Mecanismos de patogênese dos micro-organismos; Etiologia das 
doenças infecciosas; Bacteriologia médica; Virologia médica; Micologia médica; 
Parasitologia médica. 

Necessidades em Saúde 
Materno Infantil 

Registros médicos; Saúde da mulher; Saúde da criança; Epidemiologia. 

Propedêutica Técnicas de coleta de anamnese; Exercício de semiotécnica; Raciocínio clínico. 

Psicologia Médica Formação psicológica do médico; Relação médico paciente em situações especiais; 
Medicina psicossomática; Semiologia psiquiátrica. 

 

EMENTAS DAS DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS DO CURSO DE MEDICINA – DURAÇÃO: SEIS (6) ANOS – TURNO INTEGRAL 

Período Disciplinas Ementas 

3º  Atenção Primária à Saúde Problemas clínicos prevalentes em Atenção Primária à Saúde; Epidemiologia. 

Patofarmacologia Clínica Farmacologia geral; Patologia geral, Neoplasias; Doenças infecciosas; Principais doenças 
que acometem os diversos órgãos do corpo humano. 

Técnica Cirúrgica Técnica cirúrgica e operatória; Princípios da diérese, hemostasia e síntese; Resposta 
endócrina e metabólica ao trauma cirúrgico; Princípios de cirurgia ambulatorial e 
habilidades em emergências médicas. 

Medicina Legal Perícias, peritos e documentos; tanatologia; traumatologia forense (lesões básicas e 
mistas, asfixias, lesões por agentes físicos e químicos); sexologia forense, aborto, parto, 
puerpério; infanticídio; psiquiatria forense; embriaguez alcoólica, toxicofilias; antropologia 
forense; técnicas necroscópicas. 

 

EMENTAS DAS DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS DO CURSO DE MEDICINA – DURAÇÃO: SEIS (6) ANOS – TURNO INTEGRAL 

Período Disciplinas Ementas 

4º  Administração e 
Planejamento em Saúde 

Administração e planejamento de sistema de saúde; administração e planejamento 
relacionados à prática do profissional médico; administração e planejamento nas 
instituições de saúde; organização e legislação do Sistema Único de Saúde; auditoria em 
saúde; cenários e problemas de saúde pública no Brasil. 

Clínica Cirúrgica Cuidado perioperatório; Princípios básicos de cirurgia; Trauma; Oncologia; Cirurgia de 
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cabeça e pescoço; Cirurgia do abdome; Cirurgia do tórax; Cirurgia vascular; Cirurgia 
plástica; Cirurgia urológica; Ortopedia e Traumatologia. 

Clinica Geral de Adultos Doenças hematológicas; Doenças do sistema nervoso central e periférico; Doenças do 
sistema endócrino; Doenças do aparelho urinário; Doenças do aparelho respiratório; 
Doenças do aparelho cardiovascular, Doenças do aparelho digestório e doenças 
dermatológicas; Estudos por imagem. 

Ginecologia e Obstetrícia Fisiologia e patologia ginecológica na adolescente e na adulta; Fisiologia e patologia 
obstétrica nas gestantes parturientes e puérperas. 

Oftalmotorrinolaringologia Anatomia e fisiologia do globo ocular, do ouvido, do nariz e da garganta; Enfermidades do 
olho, do ouvido, do nariz e da garganta. 

Pediatria Aspectos gerais da Pediatria; Neonatologia; Puericultura e atenção primária em Pediatria; 
Patologias pediátricas de maior prevalência; Atendimento hospitalar; Atendimento 
ambulatorial e de urgência em pediatria. 

Psiquiatria Elementos básicos à formulação de diagnóstico e tratamento clínico psiquiátrico; 
Principais síndromes psiquiátricas. 

 

EMENTAS DAS DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS DO CURSO DE MEDICINA – DURAÇÃO: SEIS (6) ANOS – TURNO INTEGRAL 

Período Disciplinas 
Internato em Medicina I/ II 

Ementas dos Estágios 

5º e6º  Estágio em Clínica Cirúrgica Avaliação do abdome agudo; atendimento ao politraumatizado; cirurgia do 
trauma; patologias cirúrgicas mais prevalentes; antimicrobianos em cirurgia; 
recuperação rápida após cirurgia; cirurgias especializadas mais frequentes; 
saúde coletiva. 

Estágio em Clínica Médica Cardiologia; pneumologia; gastrenterologia; endocrinologia; reumatologia; 
infectologia; geriatria; neurologia; hematologia; oncologia; nefrologia; 
assistência em clínica médica ambulatorial e hospitalar; saúde coletiva. 

Estágio em Ginecologia e 
Obstetrícia 

Atendimento ginecológico básico; atendimento obstétrico básico; atendimento 
ginecológico e obstétrico emergencial; assistência ao trabalho de parto na 
maternidade; auxílio ao ato cirúrgico ginecológico, saúde coletiva. 

Estágio em Medicina 
Intensiva 

Conceitos, técnicas e práticas relacionadas ao atendimento de pacientes 
criticamente enfermos; abordagem do paciente crítico; avaliação de risco e de 
prognóstico; terapias substitutivas e de suporte de vida; métodos diagnósticos e 
de monitoramento do paciente crítico; princípios éticos em medicina crítica; 
saúde coletiva. 

Estágio em Pediatria Assistência ao RN em sala de parto e reanimação; prematuridade; cardiopatias 
congênitas; infecções congênitas; distúrbios metabólicos e eletrolíticos no 
recém-nascido; distúrbios metabólicos em pediatria; infecções em pediatria; 
distúrbios eletrolíticos na infância; problemas osteomusculares; crises 
convulsivas na infância; doenças renais; adolescência, problemas comuns na 
adolescência; emergência e intensivismo neonatal e pediátrico; saúde coletiva. 

Estágio em Estratégia Saúde 
da Família I 

Sistema Único de Saúde, saúde da mulher, saúde da criança, problemas clínicos 
prevalentes em Atenção Primária à Saúde, Estratégia de Saúde da Família, 
epidemiologia, em pacientes crônicos; saúde coletiva. 

Estágio em Estratégia Saúde 
da Família II 

Sistema Único de Saúde, saúde da mulher, saúde da criança, problemas clínicos 
prevalentes em Atenção Primária à Saúde, Estratégia de Saúde da Família, 
epidemiologia, na saúde materno-infantil;saúde coletiva. 

 Estágio em Estratégia Saúde 
da Família III 

Sistema Único de Saúde, saúde da mulher, problemas clínicos prevalentes em 
Atenção Primária à Saúde, Estratégia de Saúde da Família, epidemiologia, na 
saúde do idoso e na abordagem familiar; saúde coletiva. 

Estágio em Saúde Mental Avaliação psiquiátrica; principais síndromes e transtornos psiquiátricos; 
psicofármacos; psicoterapias; emergências psiquiátricas; interconsulta 
psiquiátrica; saúde coletiva. 

Estágio em Urgência e 
Emergência 

Conceitos, técnicas e práticas relacionadas ao atendimento de pacientes na 
urgência e emergência; abordagem do paciente crítico; avaliação do risco de 
vida e morte; estabilização do paciente na urgência e emergência; terapias de 
suporte básico e avançado de vida; métodos diagnósticos e de monitoramento 
do paciente agudo; princípios éticos em medicina de urgência e emergência; 
saúde coletiva. 

Estágio em Área Optativa Exercício de atividades de caráter profissionalizante em área clínica de livre escolha do 
aluno. 
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4.2.5. Disciplinas Optativas 

 

As disciplinas optativas, a seguir elencadas, estão inseridas no terceiro ano/eixo do Curso deMedicina: 

 

EMENTAS DAS DISCIPLINAS OPTATIVAS DO CURSO DE MEDICINA – DURAÇÃO: SEIS (6) ANOS – TURNO INTEGRAL 

Ano/ 
Eixo 

Disciplinas Códig
o 

C.H. Ementas 

3º  Análises clínicas 20019
3 

60h Fundamentos básicos de Análises Clínicas; Técnica, indicação e 
interpretação dos exames complementares na prática médica. 

Cuidados Paliativos 20024
7 

60h Cuidados Paliativos; Interdisciplinaridade; Modelos de Atenção em 
Cuidados Paliativos; Exame Físico; Ações de Higiene e Conforto; 
Nutrição e Hidratação; Hipodermóclise; Tratamento de Feridas; 
Cirurgia Paliativa; Sedação Paliativa; Controle dos Sintomas; 
Cuidados Terminais; Espiritualidade em Cuidados Paliativos. 

Empreendedorismo 20009
5 

60h Noções introdutórias ao Empreendedorismo; Caracterização do 
empreendedor; o processo empreendedor; Identificação de 
oportunidades, ideias de negócios; Plano de negócios; Depoimentos 
de empreendedores. 

Libras 20000
1 

60h Conhecimento básico de Libras; Características sócio-antropológicas 
e educacionais do surdo. 

Neurociências 20019
2 

60h Conceitos básicos de Neurociência; Interpretação e aplicabilidade 
clínica da Neurociência na prática médica. 

Primeiros Socorros 20014
2 

60h Primeiros Socorros; Sinais vitais; Atendimento de urgência em 
trauma, queimaduras, afogamento, hemorragias, PCR e asfixia; 
Prevenção de acidentes. 

SUS – Contextualização Teórica e 
Políticas Aplicadas 

20026
0 

60h Sistema Único de Saúde - contextualização e aprofundamento; 
Fundamentação teórica e política. 

 

 

4.2.6. Estágios Curriculares Supervisionados 

 

Os estágios curriculares supervisionados, em regime de internato do Curso de Medicina da UCPel, são 
regulamentados institucionalmente pela Resolução nº 328, de 16 de dezembro de 2015, que oficializa o 
Regulamento do Internato do Curso de Medicina, e define o seu conceito, duração, organização, objetivos, 
habilitação para o internato, as obrigações e a avaliação do interno. 

A Resolução CNE/CES nº 3 - 20.06.2014, que institui Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 
Graduação em Medicina, em seu Artigo 24 define o estágio curricular obrigatório em regime de internato para 
o Curso de Medicina: 

“Art. 24. A formação em Medicina incluirá como etapa integrante da 
graduação, o estágio curricular obrigatório de formação em serviço, em 
regime de internato, sob supervisão, em serviços próprios, conveniados ou 
em regime de parcerias estabelecidas por meio de Contrato Organizativo da 
Ação Pública Ensino-Saúde com as Secretarias Municipais e Estaduais de 
Saúde, conforme previsto no art. 12 da Lei nº 12.871, de 22 de outubro de 
2013.” (Lei no 12.871 de 22.10.20113) 

Em seus parágrafos são definidas as cargas horárias, as porcentagens relativas às áreas de atuação, a 
preceptoria, o total de acadêmicos a realizar o estágio obrigatório supervisionado fora da instituição e as 
jornadas diárias e semanais. Ao propor a reforma curricular implantada, o Curso de Medicina atendeu, dentro 
do que era possível para sua estrutura atual de ensino-aprendizado-assistência, o que determina esta 
Resolução quanto às porcentagens para as áreas de estágio, com ganhos na área de Medicina Intensiva, por 
facilitar a organização do serviço em relação aos alunos; na área de Saúde Mental, até então inexistente como 
núcleo clínico organizado em serviço de saúde; na Urgência e Emergência, com uma maior imersão do aluno no 
referido universo; e na Estratégia em Saúde da Família, com aumento de sua contribuição ao atendimento do 
perfil de egresso do curso, expresso neste documento, e almejado pelas novas Diretrizes Curriculares 
Nacionais. 
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Os estágios curriculares supervisionados, em regime de internato do Curso de Medicina são 
desenvolvidos em dois anos, de forma rotatória e contínua, com os acadêmicos distribuídos em 9 (nove) 
módulos, conforme o Índice de Aproveitamento individual, com carga horária total de 3.600 horas, composto 
de 9 (nove) estágios que abrangem, além do Estágio em Área Optativa, os seguintes: 

• Estágio em Clínica Cirúrgica 

• Estágio em Clínica Médica 

• Estágio em Ginecologia e Obstetrícia 

• Estágio em Pediatria 

• Estágio em Estratégia Saúde da Família I, II, III 

• Estágio em Saúde Mental 

• Estágio em Urgência e Emergência 

• Estágio em Medicina Intensiva 

 

No primeiro ano de Internato, correspondente ao 5º ano/eixo, nomeado Internato em Medicina I, o 
acadêmico deverá cumprir 2000h (duas mil horas) de estágio; no segundo ano de Internato, correspondente ao 
6º ano/eixo, nomeado de Internato em Medicina II, o acadêmico deverá cumprir 1600h (mil e seiscentas 
horas). As Atividades Complementares Específicas, com uma carga horária de 100h (cem horas), deverão ser 
cumpridas durante o ano/eixo em que o acadêmico cumprir seu estágio optativo. 

As atividades de ensino-aprendizado ocorrem nos Serviços da Saúde da UCPel: 

• Hospital São Francisco de Paula - HUSFP: Hospital geral de médio porte, atendendo as quatro áreas 
básicas. 

• Campus da Saúde Dr. Franklin Olivé Leite: Ambulatórios de Clínica Cirúrgicae especialidades; Clínica 
Médica e especialidades; Ginecologia e Obstetrícia; Pediatria. 

• Unidades Básicas de Saúde - UBS: Realizando Atenção Primária à Saúde, Saúde Coletiva e 
Estratégia em Saúde da Família. 

• Pronto Socorro Municipal de Pelotas. 

As atividades assistenciais são supervisionadas por Docentes e Preceptores da UCPel, e comportam 
atendimentos em ambulatórios, unidades básicas de saúde, pronto-atendimentos, urgência e emergência, 
enfermarias, bloco cirúrgico, unidades de tratamento intensivo neonatal, pediátrico e de adulto. 

 

 

Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) 

As atividades em Saúde Coletiva permearão todos os estágios que compõem o Internato, mediante a 
implantação do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) em convênio com o gestor municipal. O NASF, 
criado pelo Ministério da Saúde, mediante a Portaria GM nº 154, de 24 de janeiro de 2008, tem como objetivo 
apoiar a inserção da Estratégia de Saúde da Família na rede de serviços, além de ampliar a abrangência e o 
escopo das ações da Atenção Básica, e aumentar a resolutividade dela, ao reforçar os processos de 
territorialização e regionalização em saúde36. O NASF reúne profissionais diferenciados que poderão oferecer 
apoio às equipes básicas. Portanto, passam a oferecer suporte direto de referência e contra referência 
complementando o trabalho da equipe básica. 

                                                 
36Projeto NASF – Secretaria Municipal de Saúde de Pelotas, 2015. 
BRASIL. Portaria n 154, de 24 de janeiro de 2008. Cria os Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF. Brasília: Ministério da Saúde, 2008. 
Disponível em:<http://bvsms.saude.gov.br/ bvs /saudelegis/gm/2008 /prt0 154_24_01_2008.html>. Acessado em: 11 out. 2014. 
BRASIL Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Diretrizes do NASF / Ministério da Saúde, 
Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. – Brasília: Ministério da Saúde, 2009. Disponível em: < 
http://bvsms.saude.gov.br/ bvs/publicacoes/caderno_atencao_basica_diretrizes_nasf.pdf>. Acessado em: 11 out. 2014. 
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A proposta da UCPel, em parceria com a gestão municipal, constitui-se na composição de um Núcleo 
de Apoio em Saúde da Família, com o objetivo de integração às Equipes de Saúde da Família (ESF), em projeto 
de expansão neste momento, que hoje fazem parte do microssistema de saúde de nossa Instituição. As equipes 
de ESF já constituem parceria com o gestor municipal, e a ideia para o NASF é a manutenção da parceria. A 
ideia é que os profissionais de especialidades médicas e de outros núcleos profissionais, professores ou 
contratados, tenham vínculo coma Universidade, e passem a integrar o NASF. 

Considerando a mudança curricular ocorrida, segundo a Resolução CNE/CES nº 3 – 20.06.2014, para os 
5º e 6º anos eixos, período de Internato, o trabalho assistencial realizado pelo NASF será acompanhado pelos 
acadêmicos deste Internato, e proporcionará a possibilidade tanto de longitudinalidade no serviço de atenção 
básica, quanto no serviço de especializadas. Desta forma, contempla-se a inserção acadêmica no Internato na 
área denominada Saúde Coletiva, a qual comporá as atividades com as demais áreas de estágio. 

 

4.2.7. Atividades Complementares  

 

As Atividades Complementares, cuja obrigatoriedade decorre das Diretrizes Curriculares Nacionais 
(DCN), encontram-se reguladas institucionalmente pela Resolução nº 324 de 17.12.2014, e figuram como 
importantes ações de articulação entre o Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e os Projetos Pedagógicos dos 
Cursos (PPC). 

Ao atender a função de enriquecer o processo de ensino-aprendizado, as Atividades Complementares 
devem ser cumpridas pelo acadêmico desde o seu ingresso no Curso de Medicina, e obedecem à carga horária 
exigida no currículo, de acordo com a homologação do Projeto Pedagógico pelo Conselho Universitário. 

Como estratégia de integração entre PPI e PPC, como metodologia fundamental e necessária para que 
os egressos possam superar os desafios da transfiguração permanente das condições de exercício profissional e 
de construção do conhecimento, e também, permitir os variados tipos de formação, torna-se imprescindível 
que sejam criadas oportunidades de aperfeiçoamento humano, que objetivem a conquista de conhecimentos, 
competências e habilidades; que capacitem os acadêmicos a agirem com lucidez e autonomia; e a conjugarem 
ciência, ética, sociabilidade e alteridade. 

Assim concebidas, as Atividades Complementares são obrigatórias desde o ingresso do acadêmico, inseridas 
em todos os anos/eixos do curso; sua integralização é condição necessária para a colação de grau. Subdividem-
se em duas categorias: 

a) Atividades Complementares Gerais (ACG); 

b) Atividades Complementares Específicas (ACE). 

 

4.2.7.1. Atividades Complementares Gerais 

 

As ACGs têm o objetivo de aprimorar os conhecimentos gerais em consonância com as políticas 
educacionais do ensino superior, e aquelas que são objeto do exame nacional de avaliação de desempenho dos 
acadêmicos, compreendendo: 

• Arte, cultura e filosofia. 

• Avanços tecnológicos. 

• Ciência, tecnologia e inovação. 

• Democracia, ética e cidadania. 

• Ecologia/biodiversidade. 

• Globalização e geopolítica. 

• Políticas públicas: educação, habitação, saneamento, saúde, transporte, segurança, defesa, 
desenvolvimento sustentável. 

• Relações de trabalho. 

• Responsabilidade social: setor público, privado, terceiro setor. 

• Sociodiversidade: multiculturalismo, tolerância, inclusão/exclusão, relações de gênero, relações 
etnorraciais. 
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• Tecnologias de Informação e Comunicação. 

• Vida urbana e rural. 

• Violência. 

Para as ACGs são utilizados diferentes recursos/suportes de aprendizagem, tais como hiperlinks 
(textos, slides, etc.,), vídeos e imagens, reportagens, links na web e pesquisas; a proposta é estimular o 
processo de aprendizagem ao considerar a pesquisa, a pessoalidade (tarefa/atividade intransferível), e a 
autonomia do acadêmico. 

Estes estudos ocorrem sob gestão acadêmico-administrativa da Pró-Reitoria Acadêmica, atualmente 
projetados e ofertados nas modalidades presencial, semipresencial e/ou à distância, com a utilização do 
software livre Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment – Moodle, e correspondem cada uma 
delas às 20h (vinte horas). 

 

4.2.7.2. Atividades Complementares Específicas 

 

As Atividades Complementares Específicas são atividades técnico-científicas e culturais relacionadas às 
áreas de conhecimento da saúde e da atividade médica contempladas no escopo curricular da Medicina. Elas 
abrangem as dimensões de ensino, pesquisa e extensão, e viabilizam a efetivação de aprendizagens 
independentes, como possibilidade de aprofundamento/ampliação de conhecimentos pertinentes ou 
vinculados à proposta formal do curso. 

As ACEs são definidas pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE), e contemplam as seguintes 
modalidades: 

a) Trabalhos de iniciação científica e tecnológica; 

b) Projetos de Pesquisa e de Extensão; 

c) Produção intelectual e técnico-científica; 

d) Publicações científicas em anais, revistas, jornais, entre outros do gênero, e publicação de livro ou 
capítulo de livro; 

e) Bolsista BIC/CNPq ou similar; 

f) Participação em cursos livres, jornadas, semanas acadêmicas, congressos, conferências, seminários, 
simpósios, workshops, ou como membro efetivo em eventos científicos; 

g) Participação em Colegiados, Representação de turma, Monitorias e Estágios Não Obrigatórios; 

h) Disciplinas cursadas na Universidade e em outras Instituições de Ensino Superior, não aproveitadas 
como disciplinas equivalentes, relacionadas ao escopo curricular da Medicina. 

i) Outras, mediante análise e aprovação pela Coordenação do Curso. 

 

4.2.8. Planos de Ensino 

 

A definição das metodologias didático-pedagógicas e das abordagens a serem desenvolvidas em cada 
disciplina, bem como a definição de sua carga horária, estão expressas nos Planos de Ensino, embasados nas 
ementas aprovadas pelo Conselho Universitário, no perfil do acadêmico e do egresso, profissional médico, 
definido pela UCPel. 

Os planos de ensino são informados aos acadêmicos no primeiro dia de aula, disponibilizados e 
publicados anualmente no formato digital, no sistema virtual da instituição. 

Os planos contém os seguintes tópicos: 

1) Disciplina; 

2) Ano/Eixo; 
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3) Carga horária; 

4) Ementa; 

5) Objetivo geral; 

6) Relação com outras atividades de ensino-aprendizado do Curso; 

7) Conteúdo programático; 

8) Metodologia; 

9) Avaliação; 

10) Bibliografia básica; 

11) Bibliografia complementar. 

 

4.2.9. Monitorias 

 

O exercício de monitoria é facultado ao acadêmico conforme estabelece a Resolução nº 098 de 
27.03.2001 da UCPel, e de acordo com Edital emitido pela Reitoria da Universidade, a cada período letivo. 
Desde o ano de 2006 também se oferecem vagas de monitoria voluntária, o que ampliou o número de vagas 
nas diferentes disciplinas. Esta Resolução define a Regulamentação para o Programa de Monitoria, 
estabelecendo: conceito, regime, período, os requisitos para inscrição no programa, as competências do 
monitor e as atribuições do professor orientador. 

 A monitoria como uma experiência teórico-prática, de caráter técnico-pedagógico, objetiva ampliar e 
diversificar oportunidades de aprendizagens, ao proporcionar ao acadêmico o aprofundamento de 
conhecimentos específicos; qualificação das relações entre agentes educativos; exercício da cidadania, no 
processo de cooperação, coparticipação intencional e programada para o alcance de propósitos institucionais; 
enriquecimento e flexibilização da proposta curricular. 

 

4.2.10. Tutorias 

 

Duas modalidades de tutoria são utilizadas no curso, com o objetivo de viabilizar, independentemente 
do método a ser utilizado, ocompartilhamento de informações, a exposição às diversas formas de abordagem e 
entendimento dos temas em tela, o debate e as análises críticas da assistência à saúde. Elas propiciam a 
compreensão multissistêmica e a elaboração cognitiva individual e coletiva dos educandos e são elas a Tutoria 
Médica e a Tutoria Acadêmica. 

As atividades de Tutoria Médica destinam-se à orientação acadêmica e ao acompanhamento didático-
pedagógico presencial; propõem-se a viabilizar, independentemente do método a ser utilizado, um ambiente 
de aprendizado empático, eficiente e eficaz. 

As atividades de Tutoria Acadêmica são realizadas nas Atividades Complementares Gerais nas 
modalidades presencial, semipresencial ou à distância; destinam-se à orientação acadêmica e ao 
acompanhamento didático-pedagógico. 

 

4.2.11. Tecnologias de Informação e Comunicação 

 

O Curso de Medicina ao buscar incorporar as alterações movidas pela revolução digital e seus 
desdobramentos sociais, privilegia o uso de ferramentas tecnológicas na consecução de sua proposta de 
formação, por meio de disciplinas que preveem o manejo de programas e softwares, recursos para pesquisa e 
aprofundamento de estudos desenvolvidos complementarmente, à distância. 

O software livre Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment – Moodle – é o sistema de 
gestão de ensino e aprendizagem online integrado à intranet da UCPel para o desenvolvimento das Atividades 
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Complementares Gerais, e das disciplinas nas modalidades à distância ou semipresencial. No Centro de 
Ciências da Saúde esse sistema incorpora-se aos cursos como complemento de ensino presencial. 

Em estudo, pela coordenação de curso, NDE e assessoria pedagógica, a possibilidade de um projeto de 
comunicação online, via internet, das UBSs com o HUSFP e o Campus da Saúde, com o objetivo de obter os 
resultados dos exames laboratoriais e de imagem realizados, dos diferentes pacientes a quem se presta 
assistência, e a facilitar o debate e a interconsulta com os diversos especialistas, membros do corpo docente 
e/ou preceptores médicos, sobre os casos clínicos complexos, com exposição do acadêmicoa um leque maior e 
mais qualificado de possibilidades diagnósticas e de investigação. 

 

4.3. Avaliação do Processo Ensino-aprendizado 

 

4.3.1. Sistema de Avaliação – Normas 

 

O Sistema de Avaliação dos cursos de graduação da UCPel obedece à legislação vigente e ao 
regramento interno, definido no Regimento da Universidade. 

 

4.3.1.1. Disciplinas curriculares 

 

 A verificação do aproveitamento das disciplinas curriculares dos cursos de graduação da UCPel é 
definida no Capítulo VII – da verificação do aproveitamento – do Regimento da Universisade. 

 A Resolução nº 336, de 29 de fevereiro de 2016, colocou em vigor a nova regra de progressão 
curricular para os cursos de graduação da UCPel. Em seu art.2º tem-se que “Nos cursos com regime anual, o 
aluno poderá ser promovido à série seguinte desde que não ocorra pendência superior a 240 (duzentos e 
quarenta) horas em disciplinas reprovadas”. 

 Em seu parágrafo único expressa que “O aluno cujas reprovações somadas resultem em carga horária 
superior a 240 (duzentos e quarenta) horas deverá cursar, no mínimo, a carga horária excedente a 240 
(duzentos e quarenta), respeitado o previsto no artigo 50 do Regimento da UCPel”. O artigo 50, do Regimento 
da Universidade, proclama que “Em nenhuma hipótese, é permitida a matrícula em disciplinas de dependência 
ou adaptação com horários coincidentes”. 

 

4.3.1.2. Estágios curriculares – Internatos 

 

A verificação do aproveitamento dos estágios curriculares – Internatos - dos cursos de graduação da 
UCPel obedece à legislação vigente sendo regrado, internamente pela Resolução  nº  328 de 16.11.2015, que 
põe em vigência o novo Regulamento do Internato do Curso de Medicina. 

 

4.3.2. Sistema de Avaliação – Modalidades 

 

O Sistema de Avaliação do processo de ensino e aprendizagem compreende a avaliação do 
desempenho do acadêmico nas atividades teóricas e naquelas que permitam autonomia crescente no 
atendimento às necessidades de saúde, fazendo-se os ajustes, quando necessário. O acadêmico é ainda 
avaliado quanto ao seu desempenho afetivo, ético, no trabalho em equipe multidisciplinar. 

As metodologias utilizadas para avaliar o grau de crescimento dos acadêmicos constam de: 

• Avaliações teóricas. 

• Participação em Seminários e Casos Clínicos. 
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• Conselhos de classe, onde os professores discutem e aferem graus para cada estudante conforme 
critérios previamente estabelecidos. 

• Avaliações de todas as atividades práticas desenvolvidas durante o curso comporão a avaliação 
final. 

 

4.3.3 Disciplinas em Regime de Dependência 

 

O acadêmico, que cursou uma disciplina em regime regular e não obteve aprovação, tem o direito de 
optar por cursar novamente essa disciplina de forma regular ou através do regime de dependência, se 
oferecida nesta modalidade. 

O referido regime está previsto no Regimento da Universidade Católica de Pelotas, Capítulo II, Seção I, 
artigos 92 a 95.  

 

4.4. Atividades Científicas 

 

4.4.1. Ligas Acadêmicas 

 

A Portaria nº 87/2013, estabelece o Regulamento para Criação e Funcionamento das Ligas 
Acadêmicas, que “são entidades sem fins lucrativos, de duração ilimitada, vinculadas ao Diretório Acadêmico 
do curso de graduação da(s) área(s) do conhecimento a que se relacionam, sendo criadas e organizadas por 
acadêmicos e professores que congregam interesses e objetivos em comum”. 

O Manual de Orientações do Curso de Medicina 2017 apresenta a Portaria acima indicada e define: 

As informações sobre o funcionamento, as seleções de novos integrantes e novas ligas, podem ser obtidas com 
o Diretório Acadêmico do Curso de Medicina pelo site: Diretório Acadêmico - DA do Curso de Medicina da 
UCPel, pelo e-mail diretorio@meducpel.com ou diretamente no QG do DA que está localizado no Campus I, 
prédio E, 4° andar, sala 404, e no portal da UCPel<http://medicina.ucpel.edu.br/ligas>. 
 

4.4.2. Eventos Científicos Específicos do Curso de Medicina 

 

 Os eventos acadêmicos científicos específicos do Curso de Medicina são estruturados segundo os 

modelos a seguir apresentados, fundamentados no Guia de Eventos/MEC (BRASIL, 2010)37 sobre o tema. 

 Exemplos: 

• Congresso - portal da UCPel<http://medicina.ucpel.edu.br/congressos>. 

• Jornada - portal da UCPel<http://medicina.ucpel.edu.br/jornadas>. 
 

 

4.4.3. Salão Universitário 

 

O Salão Universitário é um evento anual, dedicado à divulgação de trabalhos e discussão de práticas 
de pesquisa e de extensão. É destinado aos acadêmicos de Graduação, Pós-Graduação Lato Sensu e Stricto 
Sensu da UCPel e de outras Instituições de Ensino Superior. Ele tem como principal objetivo fortalecer o ensino, 
a pesquisa e a extensão e valorizar o conhecimento a partir da integração de acadêmicos e profissionais de 
todos os níveis e áreas. 

O evento possui como público alvo: 

                                                 
37Guia de Eventos/MEC –Brasil. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. Guia de Eventos, Cerimonial e 
Protocolo da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. Brasília/DF. Set. 2010. 

mailto:diretorio@meducpel.com
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• Acadêmico UCPel – Acadêmicos com vínculo nos cursos de Graduação e Pós-Graduação 
(Especialização, Mestrado ou Doutorado). 

• Egressos UCPel – Acadêmicos formados na UCPel e com vínculo em outra Instituição de Ensino 
Superior. 

• Acadêmico externo – Acadêmicos com vínculo em outra Instituição de Ensino Superior. 

Mais informações em: <http://salao.ucpel.edu.br> 

 

5. Corpo Docente 
 

5.1. Coordenador do Curso 

 

 Dados do Coordenador do Curso de Medicina atual nome, data de ingresso, atuação/funções, 
experiência profissional em magistério superior, gestão acadêmica, regime de trabalho, e carga horária, 
constam no PPC estendido. 

 

5.2. Docentes e Preceptores 

 

 Dados do elenco de docentes do curso de Medicina como nome, data de ingresso, função, regime de 
trabalho e Curriculum Vitae resumido, constam no PPC estendido. 
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6. Infraestrutura 
 

 A Universidade proporciona todos os ambientes e equipamentos necessários para o processo 
formativo do acadêmico. 

 No texto completo do Projeto Pedagógico do urso podem ser encontradas as descrições referentes a: 

 

• Salas de aula 

• Laboratórios 

• UBS 

• Ambulatórios 

• Hospital Universitário 

• Gabinetes de trabalho para professores 

• Espaços de trabalho para a coordenação do curso 

• Serviços acadêmicos 

• Salas dos professores 

• Acesso aos alunos a equipamentos de informática  
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7. Avaliação 
 

7.1. Teste de Progresso 

 
O Teste do Progresso é uma avaliação continuada que tem por objetivo a avaliação do desempenho 

cognitivo dos acadêmicos do Curso de Medicina, com conteúdo final do curso, sendo aplicado anualmente do 
primeiro ao sexto anos do curso. 

Permite ao acadêmico verificar a evolução de suashabilidades cognitivas individuais nas diversas áreas 
de conhecimentodo curso, enfatizando aqueles de caráter essencial, serve como instrumento para avaliação 
formativa e correção de eventuais lacunas em sua trajetória. Configura-se, também, como profícua ferramenta 
para treinamento, pois pelo seu conteúdo abrangente, fornece subsídios para preparação a outros processos 
seletivos formais da vida acadêmica e profissional. 

Ao Curso de Medicina, o Teste de Progresso viabiliza a análise da relação entre o conteúdo e a 
estrutura curricular da graduação do curso, permitindo intervenções que visem à melhoria contínua dos 
processos de ensino-aprendizado tanto para acadêmicos quanto para os docentes, pois aponta as 
potencialidades e dificuldades da grade curricular na dimensão cognitiva, sendo um potente instrumento para 
balizar possíveis correções curriculares. 

O Teste de Progresso é realizado sob a chancela da Associação Brasileira de Educação Médica (ABEM), 
sendo organizado pelos docentes das escolas médicas envolvidos na construção do teste e também por outros 
integrantes da ABEM. Em outros estados brasileiros já é realizado há vários anos, e nas escolas participantes 
tem auxiliado na composição de um qualificado banco de dados para análise dos currículos e seus respectivos 
conteúdos. No Rio Grande do Sul, quase todas as escolas médicas participam anualmente da confecção e 
aplicação do Teste de Progresso. 

Na UCPel é realizado desde o ano de 2013, tendo a instituição participado inclusive do processo de 
elaboração e montagem das questões que compõem a prova por intermédio de seus professores das áreas 
curriculares denominadas de Áreas Básicas: Pediatria, Ginecologia, Cirurgia, Clínica Médica e Saúde Coletiva. A 
montagem da prova bem como sua análise estatística é feita por uma empresa terceirizada, que disponibiliza 
os resultados analisados para a instituição e o desempenho individual dos acadêmicos participantes, bem como 
os certificados ficam disponíveis aos mesmos, online, em site da empresa, sendo acessado somente pelo 
acadêmico com senha pessoal. 

A prova é composta por 120 questões de múltipla escolha, com quatro alternativas cada, distribuídas 
uniformemente nas áreas descritas acima. O período médio estimado para resolução é de 2 minutos por 
questão aplicada. 
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7.2. Avaliação Docente 

 

 Propõe-se a avaliação docente através do aferimento do nível de participação em atividades do curso, 
programas de educação continuada, programas de qualificação e ao Programa de Acompanhamento ao 
Professor Iniciante da UCPel. Integra-se também ao Programa de Avaliação Interna, conduzido pela Comissão 
Própria de Avaliação, conforme orientações do Ministério da Educação. 

 Soma-se a essas ações, a modalidade de avaliação realizada pelos discentes, por meio do sistema 
informatizado da Universidade, contemplando a análise de aspectos do planejamento e manejo didático do 
professor na condução de sua(s) disciplina(s). 

Além disso, visando levantar dados diagnósticos quanto ao perfil docente da Universidade, em busca 
do aprimoramento permanente dos desempenhos particulares, os professores ingressantes são submetidos à 
avaliação encaminhada pela Comissão de Seleção e Formação Permanente. 

O Acompanhamento e Avaliação da Atividade Docente propõem-se à melhoria de desempenhos, com 
vistas à otimização de resultados. Nesse sentido, o Curso de Medicina acompanha e avalia a atividade docente, 
através dos registros acadêmicos, quanto ao cumprimento de programas e consecução dos objetivos 
propostos, em consonância com a proposta da avaliação institucional, considerando: 

• O Plano de Atividade, no qual o professor dimensiona sua carga horária no semestre, especificando 
disciplinas e turmas, cursos atendidos, bem como horário disponível para pesquisa, extensão, 
preparação de aulas, supervisão e outras atividades; 

• A atualização do conteúdo programático e da bibliografia utilizada, tendo em vista a ementa e os 
objetivos propostos para a disciplina, desenvolvidos pelo professor, no início de cada semestre, com 
vistas à reorientação, se necessário, da metodologia a ser desenvolvida no Plano de Ensino; 

• Reuniões sistemáticas sobre o Projeto Pedagógico do Curso, para avaliação, planejamento e correções 
necessárias; 

• Acompanhamento, por parte do coordenador do curso, dos registros do professor quanto ao 
programa, frequência e avaliação do acadêmico; 

• Cronograma e relatórios de docentes e discentes, sobre as atividades complementares; 

• Relatórios e avaliações de Estágios e Tutoria; 

• Contatos informais com professores e acadêmicos, enfocando: relacionamento professor/acadêmico, 
engajamento nas atividades do curso, assiduidade, pontualidade, etc. 

• O processo de Autoavaliação Docente implantado em nível institucional acessível por meio 
informatizado; 

• Avaliação discente em relação ao: Desempenho do professor e Funcionamento do Curso, também 
acessível por meio informatizado. 

• Nível de participação em: Programas de Educação Continuada; Programa de Acompanhamento ao 
Professor Iniciante, desenvolvido durante os dois primeiros anos de atuação na UCPel; Programas de 
Qualificação Docente. 

 

7.3. Avaliação do Projeto Pedagógico do Curso 

 

A Avaliação do Processo Curricular e do Projeto Pedagógico do Curso, pretendida como processo 
viabilizador do aperfeiçoamento constante de ações e desempenhos, refere-se aos níveis: 

• Em âmbito de Instituição, como um todo é competência da Comissão Permanente de Avaliação 
(CPA), que mantém constante intercâmbio informativo com o Curso, possibilitando intervenções e 
reorientação necessárias; 

• Em âmbito de Curso – competência dos docentes e discentes, abrangendo o currículo, em suas 
dimensões organizacional e operativa, através de encontros, reuniões, análise de discussões, 
depoimentos e registros de acadêmicos e professores; 

• Em âmbito de disciplinas, o processo avaliativo; 
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• Sob o ponto de vista normativo, atende às normas regimentais e estatutárias; 

• Sob o ponto de vista pedagógico, considera, como ponto de referência, propostas em que se 
incluem competências e habilidades requeridas numa dinâmica processual, que prevê a utilização 
de observações e resultados para novos encaminhamentos e aperfeiçoamento. 

 

7.4. Autoavaliação Institucional 

 

O curso é acompanhado por ações criteriosas e periódicas do Núcleo Docente Estruturante. Essa 
experiência crítica e consensual embasa a implantação de novas atividades pedagógicas relevantes ao processo 
ensino-aprendizado e possibilita a detecção de pontos de deficiência ou em discordância com os objetivos 
desse projeto. 

A avaliação é realizada de forma processual, promovida e concretizada no decorrer das decisões e 
ações curriculares. É caracterizada pelo acompanhamento continuado e permanente do processo curricular, 
identificando aspectos significativos, impulsionadores e restritivos que merecem aperfeiçoamento no processo 
pedagógico do curso e se refere aos âmbitos seguintes: 

• Institucional: coordenada pela Comissão Própria de Avaliação (CPA), que mantém constante 
intercâmbio informativo com o Curso, possibilitando intervenções e reorientações; 

• do Curso: competência dos docentes e discentes, abrangendo o currículo em suas dimensões 
organizacional e operativa, mediante encontros, reuniões, depoimentos e registros de acadêmicos 
e professores; 

• das disciplinas: considerando o processo avaliativo próprio de cada componente curricular, é a 
perspectiva normativa, atendimento às normas regimentais e estatutárias da UCPel e a legislação 
em vigor. 
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8. Considerações Finais 
 

 

O atual Projeto Político Pedagógico da UCPel é fruto de uma ampla discussão iniciada em 1999 que 
culminou com a iniciativa de, a partir de 2001, realizar uma modificação curricular, visando formar um Médico 
generalista, com inserção precoce na prática clínica, especialmente voltado à atenção básica à saúde e com 
importante integração com o Sistema Único de Saúde. Hoje, aprofunda-se essa discussão, em vista da 
Resolução CNE CES nº 3 - 20.06.2014, que institui as novas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de 
Graduação em Medicina, ainda com expectativas de desdobramentos futuros, que amadurecerão, e farão, 
também, parte deste documento. 

Muitos movimentos vêm sendo efetivados, norteados pelo permanente desenvolvimento de ciclos de 
melhoria almejando o estabelecimento de práticas de excelência quanto ao binômio ensino-aprendizado, nas 
áreas acadêmicas, assistenciais, de pesquisa e extensão, com a proposta de manter o progresso continuado do 
curso quanto à: 

• Formação abrangente de profissionais para atuação humanista, crítica, reflexiva e ética nos 
diferentes níveis de complexidade e densidade de assistência à saúde, objetivando promover, 
prevenir, recuperar e reabilitar a saúde, nos âmbitos individual e coletivo, com responsabilidade e 
compromisso com a saúde integral e a dignidade do ser humano, e a defesa da cidadania. 

• Expansão de uma prática cuidadora, dedicada à integralidade do cuidado para além das fronteiras 
da saúde coletiva, bem como sua integração com os níveis secundários e terciários de atenção. 

• Integração de conteúdo das diferentes áreas e disciplinas, buscando elos comuns com sequência 
lógica de modo que se propicie ao acadêmico a perspectiva do todo. 

• Ênfase nas avaliações práticas dos acadêmicos, enfrentando a realidade da subjetividade dos 
processos avaliativos e tentando validar instrumentos de avaliação junto à coletividade, tais como 
a implementação de conselhos de classe nos diversos núcleos que compõe o curso. 

• Participação do acadêmico como avaliador de seus colegas e de si mesmo, o que tem se mostrado 
positiva em recentes experiências, mas necessita amadurecimento e ampliação constantes. 

• Integração entre os diversos cursos da área da saúde, criando cenários para atuação conjunta, 
objetivando a incorporação das competências necessárias para a vivência profícua em uma equipe 
multidisciplinar de saúde. 

 

 

 

 

 

 

 


