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OBSERVAÇÕES: 

1. A preferência é para os alunos: regulares do Programa e regulares ingressantes; 

2. O Programa de Pós-Graduação em Clínica Médica não aceita alunos especiais nas 

disciplinas obrigatórias; 

3. Ficar atento quanto aos prazos de matrícula on-line para alunos regulares na DAC pelo 

site: www.dac.unicamp.br – em Calendário de Pós-Graduação; O prazo para matrícula é de 

03 a 19 de julho.  

4. A data de início das aulas pode sofrer alteração, acompanhe pela página do Programa ou 

entre em contato com o professor responsável. 

 

DISCIPLINAS DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2017: 

 
ALUNOS REGULARES: de 06 a 09 de agosto – período de alteração de matrícula 

em disciplinas do 2º período letivo de 2017, na WEB: www.dac.unicamp.br . 

http://www.dac.unicamp.br/
http://www.dac.unicamp.br/
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CL001/A – Bases Interdisciplinares da Clínica Médica 
Disciplina obrigatório para o MESTRADO da área de concentração CLÍNICA MÉDICA 

Ementa: Colocar o aluno em contato com as diversas linhas de pesquisa do Curso com ênfase aos 

aspectos metodológicos. Essas linhas de pesquisas incluem as áreas de: hematologia, imunologia, 

gastroenterologia, doenças infecciosas, nefrologia, endocrinologia, cardiovascular, oncologia e 

biologia molecular e celular. 

 

Profa. Dra. Denise Engelbrecht Zantut Wittmann 

Segundas-feiras e Quartas-feiras das 09:00 às 12:00 

Início: 07 de agosto 

Sala: Sala Laranja do Prédio da CPG 

Vagas: 30 vagas 

 

 

CL515/A – Bases Interdisciplinares no Ensino na Saúde 
Disciplina obrigatório para o MESTRADO da área de concentração ENSINO EM SAÚDE 

Ementa: Revisão e discussão de aspectos relevantes para a educação qualificada da saúde. Os 

paradigmas e as bases científicas para a prática docente-tutorial nas profissões da saúde. 

Aprendizagem de adultos e sua aplicação no ensino na saúde. As práticas de ensinoaprendizagem 

em pequenos e grandes grupos. As práticas de ensinoaprendizagem em diferentes cenários 

clínicos e de saúde. Os desenhos curriculares e sua contribuição com o impacto do programa 

educacional. A avaliação do estudante como instrumento de qualificação do processo, de seleção 

ou de classificação. A simulação como instrumento de ensino-aprendizagem e de avaliação. 

Avaliação no local de trabalho. A contribuição da educação eletrônica e à distância. A avaliação 

do programa educacional. Desenvolvimento e valorização docente. Os recursos necessários para 

gestão do ensino de qualidade. 

 

Profa. Dra. Angelica Maria Bicudo 

Terças-feiras das 09:00 às 12:00h  

Início: Provável início 01/08, aguardar confirmação por e-mail aos matriculados 

Sala: Sala Laranja do Prédio da CPG 

Vagas: 15 vagas 
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CL516/A – Metodologia de Pesquisa Aplicada ao Ensino na Saúde 
Disciplina obrigatório para o DOUTORADO da área de concentração ENSINO EM SAÚDE 

Ementa: As questões de pesquisa atuais no campo do ensino na saúde. Os desenhos e métodos de 

pesquisa, com especial enfoque nos resultados do processo educacional e do seu impacto. A 

interdisciplinaridade na pesquisa em educação. Revisão bibliográfica, veículos de comunicação 

científica e indexadores. Aspectos éticos da pesquisa em educação. Revisão crítica de artigos da 

literatura e dos projetos de pesquisa. O estado-da-arte da investigação e a aplicação das 

evidências sobre ensino para as profissões da saúde (pesquisa translacional). 

 

Profa. Dra. Eliana Martorano Amaral  

Terças-feiras das 14:00 às 17:00h  

Início: Provável início 01/08, aguardar confirmação por e-mail aos matriculados 

Sala: Sala Laranja do Prédio da CPG 

Vagas: 15 vagas 

 


