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Atividades a serem desenvolvidas pelos Monitores do Programa PAD 

1-Dar apoio e auxílio nas atividades práticas da MD 443, à distância (através da 

Internet), orientando e tirando dúvidas dos alunos na observação dos achados 

morfológicos pertinentes aos processos patológicos (degenerações; distúrbios 

circulatórios; processos inflamatórios e neoplasias).  

2-Orientar e tirar dúvidas, à distância (através da Internet), dos alunos nas atividades 

práticas complementares (Preenchimento da apostila: Práticas de Anatomia 

Patológica). 

3-Orientar os alunos à distância (através da Internet), no estudo do conteúdo teórico.  

4-Promover estudos complementares à distância. 

5-Participar das atividades da disciplina durante a UPA- UNICAMP (Universidade 

de Portas Abertas), em 2021, a depender da Reitoria-Unicamp. 

6-OPCIONAL: Acompanhar a rotina, do laboratório de Anatomia Patológica, na 

confecção técnica de cortes histológicos; no processamento de biópsias e peças 

anatômicas, além de acompanhar a checagem histopatológica e elaboração do laudo 

(Pelo menos de um caso completo). Além de acompanhar exames de congelação 

intra-operatório. Os alunos PAD também poderão participar de reuniões científicas 

das diferentes especialidades dentro da patologia e de reuniões anátomo-clínicas, com 

discussão de casos.  Estas atividades estão previstas para o final do programa 

PAD/2S-2020, e somente, irão ocorrer na dependência da situação vigente da 

pandemia neste período e de autorização de acesso aos alunos PAD, nas 

dependências do Laboratório de Anatomia Patológica-HC, pelos órgãos competentes. 

 

Metodologia da disciplina 

A disciplina tem carga horária de 8hs semanais (120hs, 08 créditos) para uma turma 

com 120 alunos, do 4º semestre do curso de Medicina. Tem como objetivos estudar 

os processos patológicos gerais, com ênfase nas doenças mais prevalentes do nosso 

meio. A metodologia de ensino se baseia em aulas teóricas e práticas dos processos 

patológicos estudados: degenerações; distúrbios circulatórios; inflamações e 

neoplasias. Tanto as aulas teóricas como as práticas serão ministradas pelos 
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professores de Anatomia Patológica, no transcorrer da disciplina, com aulas gravadas 

e disponibilizadas aos alunos através do programa “Google Classroom”. Para aulas 

práticas será utilizado um site próprio do departamento de Anatomia Patológica: 

http://anatpat.unicamp.br, criado pelo Prof. Dr Luciano de Souza Queirós, com mais 

de 1000 ilustrações e 1000 páginas HTML, um verdadeiro Atlas Digital, de imagens 

macro e microscópicas, de alta resolução, peças e lâminas dos processos patológicos. 

Para complementação do aprendizado prático, o aluno dispõe de uma apostila própria 

para essa finalidade (práticas de Anatomia Patológica), que contém a descrição 

microscópica de cada lâmina e um espaço para que ele possa desenhar, transpondo 

ali, os achados morfológicos pertinentes a cada processo patológico estudado. Parte 

deste estudo também vai contar com um conjunto de lâminas digitalizadas (segunda 

metade da disciplina), através de lâminas escaneadas (microscopia digital). 

 

Método proposto para a avaliação de desempenho do aluno PAD 

Serão atribuídas notas conceituais, pelos docentes do módulo, considerando: 

capacidade, desempenho nas atividades propostas; assiduidade; interesse e motivação 

do aluno PAD. 


