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EDITAL DE SELEÇÃO 
PROGRAMA DE ESTÁGIO DOCENTE 

2º SEMESTRE DE 2022 
 
A Comissão do Programa de Estágio Docente (CPED-UEP) da Faculdade de Ciências Médicas, 
nos termos do artigo 6º da Resolução GR-071/2020, de 22/06/2020, torna público o edital de 
participação de pós-graduandos no PED/FCM em disciplinas de graduação no 2º semestre de 
2022 com a divulgação dos critérios para seleção de estagiários e distribuição de auxílios 
financeiros entre as disciplinas, o cronograma das etapas do processo de inscrição, seleção e 
desenvolvimento das atividades, o sumário de disciplinas (Anexo I) e os Projetos 
Individualizados de Estágio (PIE-PED) (Anexo II). 
 
1. DOS CRITÉRIOS DA FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS 
 
a) para distribuição da verba PED entre os cursos de graduação da unidade 

Os critérios de distribuição dos recursos financeiros do PED entre os cursos de graduação 
da unidade atendem às demandas de cada curso e levam em consideração o número de 
graduandos por curso, a carga didática das disciplinas inscritas e a existência de atividades 
práticas, bem como demandas excepcionais que são tratadas pela Comissão PED da FCM. 

 
b) para seleção das disciplinas que receberão estagiários remunerados 

Quaisquer disciplinas dos catálogos vigentes de graduação podem receber discentes do 
PED, sem limite de vagas. Porém, para atribuição de estagiários remunerados haverá 
preferência, de acordo com a Coordenadoria de Graduação de curso, por: 

    
Fonoaudiologia 

 Disciplinas de estágio, priorizando aquelas com maior número de estudantes matriculados; 

 Disciplinas teóricas com maiores índices de reprovação; 

 Disciplinas oferecidas para o 4º ano, 3º ano e, sucessivamente, os demais; 

 Disciplinas oferecidas por docentes com maior carga didática e/ou atribuições de cargos. 
 

Medicina 

 Disciplinas em processo de adequação em virtude de mudanças curriculares, devido à 
demanda de criação de material didático e instrumentos avaliativos; 

 Disciplinas com a participação de diferentes áreas de atuação (especialidades médicas) e 
com conteúdo de maior complexidade; 

 Disciplinas com atividades práticas. 
 
 

c) para seleção dos estagiários 
Além dos requisitos previstos no artigo 11 da Resolução GR-071/2020, de 22/06/2020, são 
considerados, tanto para estagiários remunerados quanto para os estagiários sem auxílio 
financeiro (voluntários), os seguintes critérios: 
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 Possuir coeficiente de rendimento (CR) acima de 2,75; 

 Ser, preferencialmente, bolsista CAPES, considerando a obrigatoriedade de Estágio de 
Docência disciplinada pelas Portarias CAPES 34/2006 e 76/2010; 

 Ter disponibilidade de horário para plena consecução das atividades de estágio; 

 Ter formação na área ou ter cursado disciplinas relacionadas, ou estar participando de 
projeto de pesquisa relacionado à disciplina de graduação a que está se candidatando. É 
feita avaliação de currículo e mérito pelo professor supervisor. 

 
2. DAS ATIVIDADES DE ESTÁGIO DOCENTE 
 
Os auxílios financeiros PED B e PED C serão distribuídos entre as disciplinas do Anexo II de 
acordo com os critérios acima. Os estagiários selecionados receberão o auxílio em 5 parcelas, 
referentes aos meses de agosto a dezembro de 2022 e pagas de setembro de 2022 a janeiro 
de 2023, entre os dias 8 e 10 de cada mês. Os auxílios PED B e PED C correspondem, 
respectivamente, a 1/3 e a 1/4 da mensalidade da bolsa CAPES e CNPq de doutorado, ou seja, 
R$ 734,00 e R$ 550,00. Além disso, os estagiários são segurados contra acidentes pessoais, nos 
termos da apólice vigente. 
 
As atividades descritas nos Projetos Individualizados de Estágio (PIE-PED) (Anexo II do Edital) 
envolvem o acompanhamento do docente durante aulas teóricas ministradas pelos estagiários, 
nos limites semestrais determinados abaixo, bem como em reuniões de trabalho e de avaliação 
sobre a atuação dos estagiários em plantões de dúvida, aulas práticas, de reforço etc. 
 
a) PED B 
Os discentes participantes do PED B poderão dedicar-se ao Programa num total de 8h 
semanais, conforme descrito abaixo: 
 
I. para o PED B a carga didática a eles atribuída deverá ser, no máximo, 60 horas semestrais 
(levando-se em conta todas as disciplinas e/ou turmas em que atua), sendo essas horas 
divididas em, no máximo, duas disciplinas com siglas distintas, e respeitando o máximo de uma 
turma em cada disciplina, ou o máximo de duas turmas, no caso de atuar em uma única 
disciplina. 
 
II. nas demais horas, o PED B poderá realizar plantões de dúvidas; colaborar no planejamento 
da disciplina; atuar em aulas práticas, de exercício ou reforço; atuar em atividades de 
elaboração e correção de listas de exercícios, provas e projetos; atuar em atividades de 
elaboração de material didático e outras atividades de apoio. 
 
b) PED C  
Os discentes participantes do PED C poderão dedicar-se ao Programa num total de 8h 
semanais, conforme descrito abaixo: 
 
I. para disciplinas de até 90 horas semestrais, a carga didática a eles atribuída deverá ser no 
máximo 1/3 da carga horária da disciplina (levando-se em conta todas as turmas em que atua), 
sempre sob a supervisão do docente responsável definido no projeto (PIE-PED). 
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II. para disciplinas acima de 90 horas semestrais, a carga didática a eles atribuída deverá ser no 
máximo 30 horas semestrais (levando-se em conta todas as turmas em que atua), sempre sob 
a supervisão do docente responsável definido no projeto (PIE-PED). 
 
III. o PED C poderá atuar em uma única disciplina e, no máximo, em duas turmas desta mesma 
disciplina; 
 
IV. nas demais horas, o PED C poderá realizar plantões de dúvidas; auxiliar em atividades de 
aulas práticas, de exercício ou reforço; apoiar a elaboração e correção de listas de exercícios, 
provas e projetos; apoiar a elaboração de material didático e outras atividades de apoio. 
 

A permanência dos discentes no PED poderá ocorrer: 
 
I. discentes de mestrado poderão atuar como PED C, com um único projeto por período letivo 
regular, podendo exercer o estágio, com ou sem remuneração, por até 02 (dois) semestres, 
ficando a designação semestral condicionada à aprovação do desempenho de suas atividades 
e do relatório final de atividades pela Comissão Avaliadora do PED. 

 
II. discentes de doutorado poderão atuar como PED B ou PED C, com um único projeto por 
período letivo regular, podendo exercer o estágio, com ou sem remuneração, por até 05 (cinco) 
semestres, ficando a designação semestral condicionada à aprovação do desempenho de suas 
atividades e do relatório final de atividades pela Comissão Avaliadora do PED. 

 
III. discentes bolsistas de qualquer agência de fomento deverão observar as regras e condições 
de Estágio de Docência da entidade quanto às durações mínimas e máximas do estágio, 
recaindo a responsabilidade por essa observação sobre o discente e a Comissão PED da 
Unidade de Ensino e Pesquisa. 

 
3. DAS INSCRIÇÕES 
 
O processo de inscrição e seleção para o Programa de Estágio Docente será inteiramente 
realizado no Sistema de Gestão Acadêmica (SIGA) da Diretoria Acadêmica (DAC), respeitando 
o cronograma adiante. 
 
Quanto aos detalhes de acesso do SIGA, podem ser consultados os Procedimentos Operacionais 
Padrão organizados pela DAC e pela PRPG, que estão divulgados em nossa página 
fcm.unicamp.br/posgraduacao/programa-de-estagio-docente 
 
ATENÇÃO! Ao fazer a inscrição, no campo “Observações”, indique o nome do docente, a turma 
e o número da página do projeto, conforme informações contidas nos anexos I e II deste 
documento, a fim de facilitar a verificação posterior. 
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4. DO CRONOGRAMA 
 

Data Etapa Responsável 

21/06/2022 Divulgação do edital na página da FCM CPG 

22/06 a 
01/07/2022 

Inscrição no SIGA Pós-graduandos 

05 a 12/07/2022 Avaliação e seleção dos estagiários para o 2º semestre de 2022 Supervisores 

13/07/2022 
Divulgação da lista de estagiários aprovados  

(remunerados e voluntários) na página da FCM 
CPG 

13 a 20/07/2022 Atualização de projetos de estágio no SIGA Supervisores 

13 a 21/07/2022 
Confirmação de interesse no estágio e  

atualização de dados cadastrais no SIGA 
Pós-graduandos 

13 a 22/07/2022 Aceite do orientador Orientadores 

25/07 a 
01/08/2022 

Avaliação dos projetos PRPG 

 Recursos de projetos aprovados com ressalvas ou reprovados CPG 

15/08 a 
14/12/2022 

Cancelamento da participação dos estagiários (a pedido) CPG 

22 a 26/08/2022 Atestar frequência dos estagiários no sistema SIGA (agosto) Supervisores 

19 a 23/09/2022  Atestar frequência dos estagiários no sistema SIGA (setembro) Supervisores 

17 a 21/10/2022 Atestar frequência dos estagiários no sistema SIGA (outubro) Supervisores 

21 a 25/11/2022 Atestar frequência dos estagiários no sistema SIGA (novembro) Supervisores 

21 a 28/11/2022 Entrega dos relatórios finais de estágio 
Supervisores e 

pós-graduandos 

01 a 07/12/2022 Atestar frequência dos estagiários no sistema SIGA (dezembro) Supervisores 

 
 

Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, 21 de junho de 2022.  
Comissão PED/FCM
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ANEXO I – SUMÁRIO DE DISCIPLINAS E TURMAS 
 
CURSO DE GRADUAÇÃO EM FONOAUDIOLOGIA 
 

Disciplina Turma Supervisor(a) Vagas PED C Vagas PED B PÁGINA 
FN205 Fundamentos de Audiologia I A Christiane Marques do Couto 1 1 1 

FN206 
Sistemas de Linguagem Não-Verbal e Linguagens 
Alternativas 

A Adriana Lia Friszman de Laplane 1 1 2 

FN208 Promoção e Prática em Saúde Comunitária A Nubia Garcia Vianna 2 2 3 

FN401 Audiologia I B Christiane Marques do Couto 1 1 4 

FN404 
Aspectos Teóricos e Metodológicos da Avaliação de 
Linguagem 

A Ivani Rodrigues Silva 1 1 5 

FN413 Fundamentos para a Prática em Saúde Coletiva A Irani Rodrigues Maldonade 1 1 6 

FN420 
Estudo de Casos na Clínica Fonoaudiológica: Enfoque 
Multidisciplinar 

A Irani Rodrigues Maldonade 1 1 7 

FN470 Seleção de Próteses Auditivas em Lactentes e Crianças A Christiane Marques do Couto 1 1 8 

FN504 Metodologia Científica I B 
Maria Elisabete Rodrigues Freire 
Gasparetto 

1 1 9 

FN543 Práticas em Fonoaudiologia e Saúde Coletiva I B e D Nubia Garcia Vianna 1 1 10 

FN602 Audiologia III A Maria Francisca Colella Santos 1 1 11 

FN611 Linguagem e Intervenção Fonoaudiológica II A 
Linguagem e Intervenção Fonoaudiológica 
II 

1 0 12 

FN612 Fonoaudiologia - Voz II A Ana Carolina Constantini 2 0 13 

FN636 Prática em Audiologia II C Maria Francisca Colella-Santos 1 1 14 

FN637 Prática em Linguagem Escrita e Motricidade Orofacial II A Maria Fernanda Bagarollo 1 1 15 

FN637 Prática em Linguagem Escrita e Motricidade Orofacial II (LE) B 
Irani Rodrigues Maldonade, Ivani Silva e 
Adriana Laplane 

1 1 16 

FN639 Prática em Clínica Fonoaudiológica II A Maria Fernanda Bagarollo 1 1 17 

FN643 Prática Fonoaudiológica e Saúde Coletiva II C Irani Rodrigues Maldonade 1 1 18 
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Disciplina Turma Supervisor(a) Vagas PED C Vagas PED B PÁGINA 
FN643  Prática em Fonoaudiologia e Saúde Coletiva II A Maria Cecília Marconi Pinheiro Lima 1 1 19 

FN710 
A Interdisciplinaridade na Reabilitação das Deficiências 
Sensoriais 

A 
Maria Elisabete Rodrigues Freire 
Gasparetto 

1 1 20 

FN804 Disfagia II A Lucia Figueiredo Mourao 1 1 21 

FN836 Prática em audiologia IV D (prótese 
auditiva) 

Christiane Marques do Couto 1 1 22 

FN836 Prática em Audiologia IV C Maria Francisca Colella-Santos 1 1 23 

FN842 Prática Fonoaudiológica em Voz II C 
Ana Carolina Constantini, Rita de Cássia 
Ietto Montilha 1 0 

24 

FN842 Prática Fonoaudiológica em Voz II B Ana Carolina Constantini 1 0 25 

FN842 Prática Fonoaudiológica em Voz II A 
Ana Carolina Constantini, Kelly Silva 
Brandão 1 0 

26 

FN843 Prática Fonoaudiológica em Linguagem II B Regina Yu Shon Chun 1 0 27 

FN845 
Prática em Fonoaudiologia Aplicada à Neonatologia e Saúde 
do Trabalhador II 

B Lucia Figueiredo Mourao 1 1 28 

FN845 
Prática em Fonoaudiologia Aplicada à Neonatologia e Saúde 
do Trabalhador II 

D Lucia Figueiredo Mourao 1 1 29 

FN963 
Estágio em Atuação Interdisciplinar: o Sujeito Surdo, a 
Escola e a Família II 

A Ivani Rodrigues Silva 1 1 30 

FN967 Prática Fonoaudiológica em Disfagia A Lucia Figueiredo Mourao 1 1 31 

 
CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA 
 

Disciplina Turma Supervisor(a) Vagas PED C Vagas PED B PÁGINA 
BS201 Bases Anatômicas do Corpo Humano II A, B Sergio San Juan Dertkigil 0 2 32 

MD131 Atenção Integral à Saúde da Criança e do Adolescente II A Andréa de Melo Alexandre Fraga 0 1 33 

MD133 Atenção Clínico-Cirúrgica II A Fernandes Denardi / Leonardo Oliveira Reis 5 5 34 

MD134 Atenção Clínico-Cirúrgica III  A Monica Corso Pereira 1 1 35 

MD139 Atenção Clínico-Cirúrgica IV B, C Tiago Sevá Pereira 1 0 36 
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Disciplina Turma Supervisor(a) Vagas PED C Vagas PED B PÁGINA 
MD241 Prática de Ciências II A,B,C e D Carlos Roberto Silveira Corrêa 2 4 37 

MD242 Ações em Saúde Pública II 
A (em 
grupos 
menores) 

Gustavo Tenório Cunha 10 10 38 

MD248 Ética II  A, B, C, D Daniele Pompei Sacardo 1 1 39 

MD442 Saúde e Sociedade II A Juliana Luporini do Nascimento  3 3 40 

MD443 Introdução à Patologia A Eliane Maria Ingrid Amstalden 1 0 41 

MD448 Bioética II A, B, C, D Daniele Pompei Sacardo 1 1 42 

MD449 Neurociências Clínicas A RENATA CRUZ SOARES DE AZEVEDO 4 4 43 

MD642 Epidemiologia e Saúde II 
A, B, C, 
D, E 

Ricardo Carlos Cordeiro 5 0 44 

MD644 Fisiopatologia Integrada II A Fabio Rogerio 2 0 45 

MD646 Anatomia Aplicada à Prática Médica III A Rodrigo G. Pagnano 2 1 46 

MD748 Medicina Legal I A Sergio Roberto de Lucca 1 1 47 

MD752 Atenção Clínico-Cirúrgica Integradas I A Fernandes Denardi / Leonardo Oliveira Reis 5 5 48 

MD753 Atenção Clínico-Cirúrgica Integrada II   A, B, C  Renata Magalhaes 1 1 49 

MD754 Atenção Clínico Cirúrgica Integrada III - Módulo Psiquiatria A Amilton dos Santos Júnior  4 4 50 

MD758 Atenção Integral à Saúde A Patricia Moretti Rehder 2 2 51 

MD758 Atenção Integral à Saúde A Eder de Carvalho Pincinato 2 0 52 

MD758 Atenção Integral à Saúde A Monica Corso Pereira 1 1 53 

MD758 Atenção Integral à Saúde A Roberta Vacari de Alcantara 2 2 54 

MD941 Atenção Integral à Saúde da Criança e do Adolescente I A Jamil Pedro de Siqueira Caldas 2 0 55 

MD941 Atenção Integral à Saúde da Criança e do Adolescente I C, D Mariana Porto Zambon 2 0 56 

MD942 Atenção Integral à Saúde da Mulher I A,B,C,D Cássia Raquel Teatin Juliato 1 1 57 

MD943 Atenção à Saúde do Adulto I A,B,C,D Renata Magalhaes 1 1 58 

MD945 Saúde Coletiva A e B Herling Gregorio Aguilar Alonzo 1 1 59 
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ANEXO II –  
Projetos Individualizados de Estágio 
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Curso 58 — Fonoaudiologia — Integral 

FN205 – Fundamentos de Audiologia I 

Ementa: Apresenta fundamentos de linguagens não-verbais e discute sua relação com a atuação fonoaudiológica. 

Analisa os processos de representação como modalidades culturais de constituição de significado. Apresenta 

fundamentos sobre as linguagens da arte (artes visuais, dança, teatro e música), e discute práticas de aplicação nos 

estágios em fonoaudiologia para as várias faixas etárias. Estuda os fundamentos de desenvolvimento do desenho na 

criança e no adolescente. Discute sistemas de comunicação suplementar e alternativa e sua aplicação nos estágios 

supervisionados. 

Supervisor(a): Christiane Marques do Couto 

Turma(s): A 

Horário 

manhã tarde 

 Quarta-feira 

 

Vagas 

PED B PED C 

1 1 

 

Atribuições do supervisor na disciplina  

Organizar o programa e cronograma da disciplina. Ministrar aula teórica. Elaborar avaliação. 

Corrigir avaliação.  Elaborar exame. Corrigir exame. Computar desempenho do aluno. 

Supervisionar PED. Avaliar desempenho PED. 

Atribuições do estagiário na disciplina  

Planejar e ministrar porcentagem de aulas sob supervisão. 

Acompanhar as aulas do supervisor 

Elaborar questões para avaliação da disciplina 

Corrigir questões conjuntamente com supervisor. 

Avaliação do estagiário  

A avaliação será feita durante o processo, havendo feedback das ações na sequencia da 

realização 

mailto:pedfcm@unicamp.br
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Curso 58 — Fonoaudiologia — Integral 

FN206 – Sistemas de Linguagem Não-Verbal e Linguagens 

Alternativas 

Ementa: Apresenta fundamentos de linguagens não-verbais e discute sua relação com a atuação fonoaudiológica. 

Analisa os processos de representação como modalidades culturais de constituição de significado. Apresenta 

fundamentos sobre as linguagens da arte (artes visuais, dança, teatro e música), e discute práticas de aplicação nos 

estágios em fonoaudiologia para as várias faixas etárias. Estuda os fundamentos de desenvolvimento do desenho na 

criança e no adolescente. Discute sistemas de comunicação suplementar e alternativa e sua aplicação nos estágios 

supervisionados. 

Supervisor(a): Adriana Lia Friszman de Laplane 

Turma(s): A 

Horário 

manhã tarde 

 Quinta-feira 

 

Vagas 

PED B PED C 

1 1 

 

Atribuições do supervisor na disciplina  

Orientar e supervisionar as atividades do Discente. 

Atribuições do estagiário na disciplina  

Assistir a docente na disciplina, participar do planejamento e execução das atividades. Participar 

das aulas teóricas. 

Avaliação do estagiário  

Participação e frequência. 
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Curso 58 — Fonoaudiologia — Integral 

FN208 – Promoção e Prática em Saúde Comunitária 

Ementa: Aprofundar o aprendizado nos conteúdos e na dinâmica da Saúde Pública permitindo aos alunos 

desenvolverem projetos de intervenção pactuados com usuários e/ou equipe em Unidades Básicas de Saúde. 

Supervisor(a): Nubia Garcia Vianna 

Turma(s): A 

Horário 

manhã tarde 

Quinta-feira  

 

Vagas 

PED B PED C 

2 2 

 

Atribuições do supervisor na disciplina  

Auxiliar o estagiário PED dando subsídios práticos e teóricos que colaborem para o andamento 

da disciplina. Para tanto, o docente deverá auxiliar o estagiário quanto à condução dos trabalhos 

com famílias no território, estabelecendo a relação teórico-prática; orientação quanto às 

ferramentas e plataformas virtuais mais adequadas ao uso da disciplina. O docente também 

deverá auxiliar o estagiário sobre as formas de avaliação do graduando no que se refere ao 

desenvolvimento de habilidades e competências exigidas. 

Atribuições do estagiário na disciplina  

Auxiliar graduandos do curso de Fonoaudiologia e Medicina no oferecimento de condições do 

mesmo vivenciar, conhecer e analisar práticas na atenção primária à saúde a partir da atuação 

em uma unidade básica de saúde e de famílias do seu território adscrito, bem como na 

elaboração de genogramas e ecomapas. Realização de plantões de dúvidas, planejamento da 

disciplina e auxílio na correção de relatórios de estágio. Não há necessidade de ser 

fonoaudiólogo ou médico. 

Avaliação do estagiário  

O estagiário docente será avaliado quanto à: assiduidade, pontualidade, habilidades para o 

desenvolvimento de trabalho em equipe, de forma interdisciplinar e interprofissional. 

Disponibilidade para auxiliar dúvidas dos graduandos (plantões de dúvidas), colaboração no 

planejamento da disciplina e na correção de relatórios de estágio; manejo de ferramentas e 

tecnologias virtuais como Moodle, Classroom, entre outras. 
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Curso 58 — Fonoaudiologia — Integral 

FN401 – Audiologia I 

Ementa: Observação dos atendimentos realizados em adultos com queixas auditivas. Discussão dos casos clínicos 

considerando-se a compatibilidade dos resultados obtidos entre os testes aplicados e as características audiológicas 

relacionadas às alterações do sistema auditivo. 

Supervisor(a): Christiane Marques do Couto 

Turma(s): B 

Horário 

manhã tarde 

 Terça-feira 

 

Vagas 

PED B PED C 

1 1 

 

Atribuições do supervisor na disciplina  

Organizar o programa e cronograma da disciplina. Ministrar aula teórica. Elaborar avaliação. 

Corrigir avaliação.  Elaborar exame. Corrigir exame. Computar desempenho do aluno. 

Supervisionar PED. Avaliar desempenho PED. 

Atribuições do estagiário na disciplina  

Planejar e ministrar porcentagem de aulas sob supervisão. 

Acompanhar as aulas do supervisor 

Elaborar questões para avaliação da disciplina 

Corrigir questões conjuntamente com supervisor. 

Avaliação do estagiário  

A avaliação será feita durante o processo, envolvendo diversos autores (docente, discentes e 

PED) 
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Curso 58 — Fonoaudiologia — Integral 

FN404 – Aspectos Teóricos e Metodológicos da Avaliação de 

Linguagem 

Ementa: Objetivos, funções e limites da avaliação de linguagem. Visão crítica das baterias de testes-padrão relacionada 

à especificidade da oralidade e da escrita e ao funcionamento discursivo da linguagem. Análise de fatos e dados de 

linguagem diferenciando-os de erros e déficits. Discussão sobre os vários procedimentos avaliativos, aplicados a crianças 

e a adultos, do ponto de vista filosófico, epistemológico e metodológico. A relação da linguagem com outros processos 

cognitivos. Apresentação e discussão de princípios e versões protocolares discursivamente informados. 

Supervisor(a): Ivani Rodrigues Silva 

Turma(s): A 

Horário 

manhã tarde 

Segunda-feira  

 

Vagas 

PED B PED C 

1 1 

 

Atribuições do supervisor na disciplina  

Ministrar as aulas teóricas da disciplina, supervisionar os alunos nas leituras dos textos e nas 

atividades realizadas dentro da disciplina (seminários; exercícios, etc). Avaliar os alunos e dar 

uma devolutiva das atividades de avaliação. 

Atribuições do estagiário na disciplina  

Auxiliar o professor nas atividades de leitura com os alunos de graduação; Auxiliar  os alunos na 

preparação de material de leitura e de seminários sobre temas relacionados à disciplina; Auxiliar 

o professor nas aulas desta disciplina. 

Avaliação do estagiário  

O discente será avaliado  pelo envolvimento com os alunos de graduação e a ajuda nas tarefas 

da disciplina e pela sua assiduidade. 
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Curso 58 — Fonoaudiologia — Integral 

FN413 – Fundamentos para a Prática em Saúde Coletiva 

Ementa: Conceituação, tipologia e finalidade das organizações sociais. Análises das instituições e a atuação do 

fonoaudiólogo em serviços públicos, com ênfase no seu papel de promotor da saúde atuando em equipes 

multidisciplinares. Abordagem comunitária. A saúde e a prevenção da doença. A inserção da fonoaudiologia na saúde 

pública no Brasil. A prevenção e promoção de saúde em fonoaudiologia. A pesquisa em saúde pública na área 

fonoaudiológica: os estudos epidemiológicos. 

Supervisor(a): Irani Rodrigues Maldonade 

Turma(s): A 

Horário 

manhã tarde 

 Quarta-feira 

 

Vagas 

PED B PED C 

1 1 

 

Atribuições do supervisor na disciplina  

preparar e ministrar aulas, supervisão dos trabalhos, correção de trabalhos dos alunos, controle 

de frequência dos alunos, atribuição de conceitos 

Atribuições do estagiário na disciplina  

enviar e receber trabalhos dos alunos; auxiliar na elaboração de relatórios; ajudar os alunos na 

preparação de seminários e atividades em sala de aula; auxiliar os alunos em suas dúvidas; 

apoio didático 

Avaliação do estagiário  

assiduidade, pontualidade, prontidão, engajamento nas atividades 
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Curso 58 — Fonoaudiologia — Integral 

FN420 – Estudo de Casos na Clínica Fonoaudiológica: Enfoque 

Multidisciplinar 

Ementa: Discussão multidisciplinar e desenvolvimento do raciocínio clínico de casos na fonoaudiologia. 

Supervisor(a): Irani Rodrigues Maldonade 

Turma(s): A 

Horário 

manhã tarde 

 Quarta-feira 

 

Vagas 

PED B PED C 

1 1 

 

Atribuições do supervisor na disciplina  

preparar e ministrar aulas, supervisão e orientação dos trabalhos, correção de trabalhos dos 

alunos, controle de frequência dos alunos, atribuição de conceitos 

Atribuições do estagiário na disciplina  

enviar e receber trabalhos dos alunos; apoio didático; auxiliar os alunos em suas dúvidas; auxiliar 

os alunos na elaboração de relatórios de estudo de casos; auxiliar os alunos no preparo da 

apresentação dos estudos de casos 

Avaliação do estagiário  

assiduidade, pontualidade, prontidão, engajamento nas atividades 
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Curso 58 — Fonoaudiologia — Integral 

FN470 – Seleção de Próteses Auditivas em Lactentes e 

Crianças 

Ementa: Processo de seleção e adaptação de próteses auditivas em crianças. Procedimentos prescritos para população 

pediátrica. Métodos de verificação na população pediátrica. 

Supervisor(a): Christiane Marques do Couto 

Turma(s): A 

Horário 

manhã tarde 

Quarta-feira  

 

Vagas 

PED B PED C 

1 1 

 

Atribuições do supervisor na disciplina  

Organizar o programa e cronograma da disciplina. Ministrar aula. Supervisionar atividades 

práticas. Supervisionar PED e computar desempenho dos alunos e PED. 

Atribuições do estagiário na disciplina  

Acompanhar os alunos no atendimento de pacientes.  

Participar das supervisões apresentando textos que complementem a discussão dos casos 

atendidos 

Elaboração e correção de exercícios e de casos propostos . 

Avaliação do estagiário  

A avaliação será feita durante o processo envolvendo diversos autores (docente, discente e PED)  

havendo feedback das ações na sequencia da realização 
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Curso 58 — Fonoaudiologia — Integral 

FN504 – Metodologia Científica I 

Ementa: Elementos teóricos e operacionais básicos da pesquisa clássica. Tipos e controle de variáveis. Delineamento 

de grupos e de sujeito único. Metodologia observacional. Estudos experimentais e correlacionais. Análise quantitativa de 

dados - fundamentos da análise estatística. A questão da divulgação dos resultados de pesquisa. 

Supervisor(a): Maria Elisabete Rodrigues Freire Gasparetto 

Turma(s): B 

Horário 

manhã tarde 

Quarta-feira Segunda-feira 

 

Vagas 

PED B PED C 

1 1 

 

Atribuições do supervisor na disciplina  

Compor o cronograma da disciplina; fazendo uso da metodologia ativa, ministrar conteúdos 

visando que o aluno conheça e compreenda os diferentes tipos de pesquisa científica, a e as 

diferentes etapas de uma investigação. Selecionar artigos científicos para que os alunos 

identifiquem o objeto, o objetivo e o método e avaliem o conteúdo, fazendo correlações com a 

ética em pesquisa. Solicitar e avaliar os exercícios e as tarefas. Selecionar as temáticas dos 

seminários e elaborar e corrigir a prova.  

 

Atribuições do estagiário na disciplina  

O estagiário deverá auxiliar na composição do cronograma da disciplina; deverá contribuir 

durante à exposição dos conteúdos relacionados à pesquisa científica e às diferentes etapas de 

uma investigação. Selecionar artigos científicos para que os alunos identifiquem o objeto, o 

objetivo e o método e avaliem o conteúdo, fazendo correlações com a ética em pesquisa. Solicitar 

e avaliar os exercícios e as tarefas. Deverá auxiliar na seleção e  preparo dos seminários e  se 

necessário fornecer plantão de ajuda e dúvidas que os alunos possam apresentar  

 

Avaliação do estagiário  

O estagiário será avaliado por meio da frequência, participação no planejamento e 

desenvolvimento da disciplina. Também será avaliado por meio do desenvolvimento da relação 

interpessoal com os alunos. 
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Curso 58 — Fonoaudiologia — Integral 

FN543 – Práticas em Fonoaudiologia e Saúde Coletiva I 

Ementa: Diagnóstico, planejamento e realização de ação fonoaudiológica em instituição e em serviços públicos de saúde 

e educação, contemplando atividades de prevenção, promoção à saúde, diagnóstico e reabilitação, respeitando as 

características loco-regionais. 

Supervisor(a): Nubia Garcia Vianna 

Turma(s): B e D 

Horário 

manhã tarde 

 Terça-feira, Sexta-feira 

 

Vagas 

PED B PED C 

1 1 

 

Atribuições do supervisor na disciplina  

Auxiliar o estagiário PED dando subsídios práticos e teóricos que colaborem para o andamento 

da disciplina. Para tanto, o docente deverá auxiliar o estagiário quanto à discussão de casos em 

supervisão, estabelecendo a relação teórico-prática; orientação quanto às ferramentas e 

plataformas virtuais mais adequadas ao uso da disciplina. O docente também deverá auxiliar o 

estagiário sobre as formas de avaliação do graduando no que se refere ao desenvolvimento de 

habilidades e competências exigidas. 

Atribuições do estagiário na disciplina  

Auxiliar graduandos do curso de Fonoaudiologia no oferecimento de condições do mesmo 

vivenciar, conhecer e analisar a atuação do fonoaudiólogo em instituições públicas voltadas à 

saúde e à educação, a partir da atuação em uma unidade básica de saúde e seu território 

adscrito. Realização de plantões de dúvidas, planejamento da disciplina e auxílio na correção de 

relatórios de estágio. Não há necessidade de ser fonoaudiólogo. 

Avaliação do estagiário  

O estagiário docente será avaliado quanto à: assiduidade, pontualidade, habilidades para o 

desenvolvimento de trabalho em equipe, de forma interdisciplinar e interprofissional. 

Disponibilidade para auxiliar dúvidas dos graduandos (plantões de dúvidas), colaboração no 

planejamento da disciplina e na correção de relatórios de estágio; manejo de ferramentas e 

tecnologias virtuais como Moodle, Classroom, entre outras; contribuições com as discussões dos 

casos clínicos. 
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Curso 58 — Fonoaudiologia — Integral 

FN602 – Audiologia III 

Ementa: Anatomia e fisiologia do sistema nervoso auditivo central. Processamento auditivo: conceito, testes utilizados 

para avaliação, análise dos resultados, classificação dos distúrbios do processamento auditivo e orientação a pais e 

escola. Noções teóricas de exames eletrofisiológicos da audição. 

Supervisor(a): Maria Francisca Colella Santos 

Turma(s): A 

Horário 

manhã tarde 

Quarta-feira  

 

Vagas 

PED B PED C 

1 1 

 

Atribuições do supervisor na disciplina  

Ministrar aulas, avaliar os alunos e acompanhar as atividades do PED 

Atribuições do estagiário na disciplina  

Ministrar duas aulas teóricas, auxiliar os alunos na elaboração 

 do trabalho a ser apresentado pelos alunos, propor plantão de duvidas e elaborar estudo dirigido. 

Avaliação do estagiário  

Será avaliado a capacitação técnica e a relação do PED com os discentes da disciplina, além de 

assiduidade, interesse, participação. 
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Curso 58 — Fonoaudiologia — Integral 

FN611 – Linguagem e Intervenção Fonoaudiológica II 

Ementa: O acompanhamento fonoaudiológico das alterações de linguagem decorrentes de lesões ou disfunções 

neurológicas (afasia, paralisia cerebral, Doença de Parkinson e outras) e das alterações de escrita. A avaliação e 

acompanhamento clínico-terapêutico. Intervenção fonoaudiológica e comunicação suplementar e/ou alternativa. Atuação 

multi e interdisciplinar e em diferentes contextos-familiar, escolar e outros. Atuação fonoaudiológica na atenção básica. 

Supervisor(a): Linguagem e Intervenção Fonoaudiológica II 

Turma(s): A 

Horário 

manhã tarde 

Terça-feira  

 

Vagas 

PED B PED C 

0 1 

 

Atribuições do supervisor na disciplina  

Responsável pelo planejamento e por ministrar aulas teóricas, promover discussão de textos e 

de casos clínicos em sala de aula. 

Orientar e supervisionar o aluno PED. Todas as atividades do PED serão supervisionadas pelo 

professor. 

Atribuições do estagiário na disciplina  

Dar apoio didático à disciplina, colaborar na atualização das referências bibliográficas, na 

distribuição e correção de provas/ estudos de casos, na troca de informações via e-mails com os 

alunos e em plantões de dúvidas dos alunos. 

Avaliação do estagiário  

Serão considerados para avaliação a assiduidade, participação e desempenho nas atividades 

previstas em aulas e em reuniões de planejamento com o professor, cumprimento dos prazos e 

atendimento aos graduandos. 
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Curso 58 — Fonoaudiologia — Integral 

FN612 – Fonoaudiologia - Voz II 

Ementa: Discussão do conceito de voz em processos normais e alterados. Revisão da fisiologia fonatória. Conceitos de 

avaliação clínica, laringológica e acústica da voz. 

Supervisor(a): Ana Carolina Constantini 

Turma(s): A 

Horário 

manhã tarde 

Sexta-feira  

 

Vagas 

PED B PED C 

0 2 

 

Atribuições do supervisor na disciplina  

Supervisionar e orientar o discente em todas as suas atividades. 

Atribuições do estagiário na disciplina  

Auxílio na organização do ambiente de ensino, auxílio e apoio no ambiente extra-classe, como 

realização de plantões de dúvidas. Auxílios em aulas que envolvam ensino e prática de técnicas 

vocais. 

Avaliação do estagiário  

Avaliação qualitativa, por meio de observação do desempenho nas atividades, no que se refere 

a iniciativa, profissionalismo e atitude. 
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Curso 58 — Fonoaudiologia — Integral 

FN636 – Prática em Audiologia II 

Ementa: Avaliação audiológica em pacientes adultos e crianças. 

Supervisor(a): Maria Francisca Colella-Santos 

Turma(s): C 

Horário 

manhã tarde 

 Quarta-feira 

 

Vagas 

PED B PED C 

1 1 

 

Atribuições do supervisor na disciplina  

Supervisionar os alunos e o PED. 

Atribuições do estagiário na disciplina  

Acompanhar os atendimentos de pacientes realizado pelos alunos. Auxiliar no raciocínio clínico 

e na compatibilidade dos resultados. Propor plantão de dúvidas. 

Avaliação do estagiário  

Será avaliado a capacitação técnica e a relação do PED com os discentes da disciplina, além de 

assiduidade, interesse, participação. 
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Curso 58 — Fonoaudiologia — Integral 

FN637 – Prática em Linguagem Escrita e Motricidade Orofacial 

II 

Ementa: Aplicação de procedimentos avaliativos referentes a alteração de voz, linguagem oral, linguaguem escrita e/ou 

audição em crianças, adolescentes, adultos ou idosos. Análise de exames complementares. Elaboração de diagnóstico 

fonoaudiológico e relatórios de avaliação com indicação para o processo terapêutico. Discussão sobre o diagnóstico e 

encaminhamento. 

Supervisor(a): Maria Fernanda Bagarollo 

Turma(s): A 

Horário 

manhã tarde 

 Sexta-feira 

 

Vagas 

PED B PED C 

1 1 

 

Atribuições do supervisor na disciplina  

Orientar os discentes nas atividades realizadas e discutir sobre a organização da disciplina 

prática. 

Atribuições do estagiário na disciplina  

Acompanhar a disciplina prática; planejar junto atividades de supervisão e discussão de casos; 

auxiliar na correção dos relatórios terapêuticos. 

Avaliação do estagiário  

Avaliação processual a partir da frequência e desempenho do aluno 
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Curso 58 — Fonoaudiologia — Integral 

FN637 – Prática em Linguagem Escrita e Motricidade Orofacial 

II (LE) 

Ementa: Aplicação de procedimentos avaliativos referentes a alteração de voz, linguagem oral, linguaguem escrita e/ou 

audição em crianças, adolescentes, adultos ou idosos. Análise de exames complementares. Elaboração de diagnóstico 

fonoaudiológico e relatórios de avaliação com indicação para o processo terapêutico. Discussão sobre o diagnóstico e 

encaminhamento. 

Supervisor(a): Irani Rodrigues Maldonade, Ivani Silva e Adriana Laplane 

Turma(s): B 

Horário 

manhã tarde 

 Terça-feira 

 

Vagas 

PED B PED C 

1 1 

 

Atribuições do supervisor na disciplina  

preparo das aulas, ministrar aulas, supervisão e coordenação das atividades desenvolvidas no 

estágio, supervisão dos casos em atendimento, correção de trabalhos dos alunos, controle de 

frequência dos alunos, atribuição de conceitos 

Atribuições do estagiário na disciplina  

auxílio na ambientação das atividades do estágio, auxílio aos alunos em suas dúvidas, nos 

planejamentos de atividades, no preparo dos atendimentos, apoio didático, envio e recebimento 

de materiais de alunos, participação na supervisão 

Avaliação do estagiário  

assiduidade, pontualidade, prontidão, engajamento nas atividades do estágio 
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Curso 58 — Fonoaudiologia — Integral 

FN639 – Prática em Clínica Fonoaudiológica II 

Ementa: Continuidade no acompanhamento terapêutico de sujeitos já avaliados. Análise do processo terapêutico: 

evolução e prognóstico. Discussão em grupo dos casos atendidos pelos alunos sob a orientação de um docente. 

Elaboração de relatórios de acompanhamento terapêutico. 

Supervisor(a): Maria Fernanda Bagarollo 

Turma(s): A 

Horário 

manhã tarde 

 Quarta-feira 

 

Vagas 

PED B PED C 

1 1 

 

Atribuições do supervisor na disciplina  

Orientar os discentes nas atividades realizadas e discutir sobre a organização da disciplina 

prática. 

Atribuições do estagiário na disciplina  

Acompanhar a disciplina prática; planejar junto atividades de supervisão e discussão de casos; 

auxiliar na correção dos relatórios terapêuticos. 

Avaliação do estagiário  

Avaliação processual a partir da frequência e desempenho do aluno 
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Curso 58 — Fonoaudiologia — Integral 

FN643 – Prática Fonoaudiológica e Saúde Coletiva II 

Ementa: Diagnóstico, planejamento e realização de ação fonoaudiológica em instituição e em serviços públicos de saúde 

e educação, contemplando atividades de prevenção, promoção à saúde, diagnóstico e reabilitação, respeitando as 

características loco-regionais. 

Supervisor(a): Irani Rodrigues Maldonade 

Turma(s): C 

Horário 

manhã tarde 

 Segunda-feira 

 

Vagas 

PED B PED C 

1 1 

 

Atribuições do supervisor na disciplina  

preparo das aulas, pactuação e avaliação do estágio junto ao Centro de Saúde, correção dos 

trabalhos dos alunos, atribuição de conceitos, supervisão das atividades desenvolvidas no 

estágio 

Atribuições do estagiário na disciplina  

auxiliar na ambientação para o estágio, participar das supervisões, auxiliar os alunos no preparo 

das atividade de promoção e prevenção nas instituições, auxiliar os alunos no preparo dos 

atendimentos, enviar e receber materiais da disciplina, auxiliar os alunos na elaboração dos 

relatos de atividade e relatórios 

Avaliação do estagiário  

assiduidade, participação na supervisão, auxílio prestado aos alunos, desempenho nas 

atividades acima propostas 
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Curso 58 — Fonoaudiologia — Integral 

FN643 – Prática em Fonoaudiologia e Saúde Coletiva II 

Ementa: Diagnóstico, planejamento e realização de ação fonoaudiológica em instituição e em serviços públicos de saúde 

e educação, contemplando atividades de prevenção, promoção à saúde, diagnóstico e reabilitação, respeitando as 

características loco-regionais. 

Supervisor(a): Maria Cecília Marconi Pinheiro Lima 

Turma(s): A 

Horário 

manhã tarde 

 Terça-feira 

 

Vagas 

PED B PED C 

1 1 

 

Atribuições do supervisor na disciplina  

O supervisor deverá dispor de horários para orientar o aluno nas atividades práticas da disciplina 

e na escolha de textos para discussão. 

Atribuições do estagiário na disciplina  

O aluno deverá auxiliar o docente nas atividades referentes à escola e ao centro de saúde. 

Avaliação do estagiário  

assiduidade, elaboração de atividades, atendimento aos alunos. 
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Curso 58 — Fonoaudiologia — Integral 

FN710 – A Interdisciplinaridade na Reabilitação das 

Deficiências Sensoriais 

Ementa: Aborda conteúdos teóricos e práticos referentes às deficiências sensoriais (visão subnormal, cegueira e 

surdez). Introduz e conceitua procedimentos metodológicos de avaliação em intervenção e recursos utilizados nos 

processos terapêuticos, sob uma perspectiva interdisciplinar. 

Supervisor(a): Maria Elisabete Rodrigues Freire Gasparetto 

Turma(s): A 

Horário 

manhã tarde 

 Quinta-feira 

 

Vagas 

PED B PED C 

1 1 

 

Atribuições do supervisor na disciplina  

Compor o cronograma da disciplina; apresentar a conceituação, classificação, aspectos da 

habilitação e reabilitação da surdez, deficiência visual e surdocegueira. Abordar a questão da 

inclusão. Promover dinâmicas e vivências na área da tecnologia assistiva. Solicitar e avaliar as 

resenhas feitas pelos alunos.Apresentar os estudos de casos. Selecionar as 

temáticas dos seminários e elaborar e corrigir a prova. 

Atribuições do estagiário na disciplina  

O estagiário deverá auxiliar na composição do cronograma e da bibliografia da disciplina; deverá 

auxiliar na exposição das diferentes abordagens para habilitação e/ou reabilitação da deficiência 

visual, surdez e surdocegueira e a atuação interdisciplinar dentro destas. Fazendo uso de 

metodologia ativa deverá discutir as estratégias de intervenção com as 

pessoas surdas, com deficiência visual e com surdocegueira. Deverá auxiliar os alunos no 

preparo das dinâmicas e atividades a serem realizadas durante a disciplina e dar apoio à 

elaboração dos estudos de casos. Se necessário, deverá fornecer plantão de dúvidas aos alunos. 

 

Avaliação do estagiário  

O estagiário será avaliado por meio da frequência, participação no planejamento e 

desenvolvimento da disciplina, articulação de sua área de formação com a fonoaudiologia e com 

as deficiências sensoriais. Também será avaliado por meio da relação interpessoal com os 

alunos. 
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Curso 58 — Fonoaudiologia — Integral 

FN804 – Disfagia II 

Ementa: Avaliação fonoaudiológica clínica e instrumental das disfagias. Bases da intervenção fonoaudiológica em 

disfagia mecânica. Atuação fonoaudiológica em disfagia neonatal e em disfagias neurogênicas. Atuação interdisciplinar 

em disfagias orofaríngeas 

Supervisor(a): Lucia Figueiredo Mourao 

Turma(s): A 

Horário 

manhã tarde 

Segunda-feira  

 

Vagas 

PED B PED C 

1 1 

 

Atribuições do supervisor na disciplina  

• Promover raciocínio clínico necessário para as avaliações e intervenções terapêuticas 

na disfagia, considerando as bases anatomofisiológicas apresentadas em disciplina anterior; 

• Correlação das queixas apresentadas com as alterações observadas; 

• Apresentação da atuação fonoaudiológica na disfagia desde a avaliação até o 

gerenciamento nos diferentes ciclos de vida. 

• Conceitos de atuação interdisciplinar nas disfagias orofaríngeas 

Atribuições do estagiário na disciplina  

- Auxiliar os alunos na elaboração dos seminários e nas apresentações; 

- Auxiliar na elaboração e correção das avaliações semanais dos alunos matriculados na 

disciplina; 

- Auxiliar na reflexão teórico-prática; 

- Auxiliar os alunos na preparação do trabalho final. 

Avaliação do estagiário  

- O estagiário será avaliado pela iniciativa e prontidão para auxiliar os alunos nas atividades da 

disciplina; 

- Participação como auxiliador na elaboração das apresentações de casos e na realização dos 

trabalhos em sala de aula;  

- O estagiário será avaliado pela capacidade de auxiliar na construção do raciocínio clinico. 
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Curso 58 — Fonoaudiologia — Integral 

FN836 – Prática em audiologia IV 

Ementa: Triagem auditiva neonatal. Avaliação do processamento auditivo. Processo e seleção e adaptação de próteses 

auditivas. 

Supervisor(a): Christiane Marques do Couto 

Turma(s): D (prótese auditiva) 

Horário 

manhã tarde 

 Segunda-feira 

 

Vagas 

PED B PED C 

1 1 

 

Atribuições do supervisor na disciplina  

Organizar o programa e cronograma da disciplina. Ministrar aula. Supervisionar atividades 

práticas. Supervisionar PED e computar desempenho dos alunos e PED. 

Atribuições do estagiário na disciplina  

Acompanhar os alunos no atendimento de pacientes.  

Participar das supervisões apresentando textos que complementem a discussão dos casos 

atendidos 

Elaboração e correção de exercícios e de casos propostos . 

Avaliação do estagiário  

A avaliação será feita durante o processo, havendo feedback das ações na sequencia da 

realização e realizada por diversos atores: docente, discentes da disciplina e estagiário PED 
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Curso 58 — Fonoaudiologia — Integral 

FN836 – Prática em Audiologia IV 

Ementa: Triagem auditiva neonatal. Avaliação do processamento auditivo. Processo e seleção e adaptação de próteses 

auditivas. 

Supervisor(a): Maria Francisca Colella-Santos 

Turma(s): C 

Horário 

manhã tarde 

 Segunda-feira 

 

Vagas 

PED B PED C 

1 1 

 

Atribuições do supervisor na disciplina  

Supervisionar as atividades práticas dos alunos e a atuação do PED. 

Atribuições do estagiário na disciplina  

Acompanhar a avaliação do processamento auditivo realizada pelo aluno, ajudar na elaboração 

do relatório de avaliação, participar da discussão do caso e da devolutiva. 

Avaliação do estagiário  

Será avaliado a capacitação técnica e a relação do PED com os discentes da disciplina, além de 

assiduidade, interesse, participação. 
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Curso 58 — Fonoaudiologia — Integral 

FN842 – Prática Fonoaudiológica em Voz II 

Ementa: Avaliação e acompanhamento fonoaudiológico de sujeitos com queixas vocais, orientação e aprimoramento 

vocal de sujeitos profissionais da voz. Etapas frente ao processo clínico: levantamento dos dados de prontuário, 

planejamento terapêutico, elaboração de relatórios de acompanhamento terapêutico e encaminhamentos. 

Supervisor(a): Ana Carolina Constantini, Rita de Cássia Ietto Montilha 

Turma(s): C 

Horário 

manhã tarde 

 Quarta-feira 

 

Vagas 

PED B PED C 

0 1 

 

Atribuições do supervisor na disciplina  

Supervisionar o aluno em todas as suas atividades. 

Atribuições do estagiário na disciplina  

Auxílio no planejamento do ambiente terapêutico e extra-classe. Contribuição na discussão dos 

casos e oferecimento de workshops de técnicas vocais, quando pertinente. Gravação e 

orientação das vozes dos pacientes atendidos no ambulatório. 

Avaliação do estagiário  

Avaliação qualitativa por meio da observação do desempenho no que se refere à iniciativa, 

profissionalismo e didática 
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Curso 58 — Fonoaudiologia — Integral 

FN842 – Prática Fonoaudiológica em Voz II 

Ementa: Avaliação e acompanhamento fonoaudiológico de sujeitos com queixas vocais, orientação e aprimoramento 

vocal de sujeitos profissionais da voz. Etapas frente ao processo clínico: levantamento dos dados de prontuário, 

planejamento terapêutico, elaboração de relatórios de acompanhamento terapêutico e encaminhamentos. 

Supervisor(a): Ana Carolina Constantini 

Turma(s): B 

Horário 

manhã tarde 

 Sexta-feira 

 

Vagas 

PED B PED C 

0 1 

 

Atribuições do supervisor na disciplina  

Supervisionar o discente em todas as suas atividades 

Atribuições do estagiário na disciplina  

Auxílio no planejamento do ambiente terapêutico e extra-classe. Contribuição na discussão dos 

casos e oferecimento de workshops de técnicas vocais, quando pertinente. Gravação e 

orientação das vozes dos pacientes atendidos no ambulatório 

Avaliação do estagiário  

Avaliação qualitativa por meio da observação do desempenho no que se refere à iniciativa, 

profissionalismo e didática 
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Curso 58 — Fonoaudiologia — Integral 

FN842 – Prática Fonoaudiológica em Voz II 

Ementa: Avaliação e acompanhamento fonoaudiológico de sujeitos com queixas vocais, orientação e aprimoramento 

vocal de sujeitos profissionais da voz. Etapas frente ao processo clínico: levantamento dos dados de prontuário, 

planejamento terapêutico, elaboração de relatórios de acompanhamento terapêutico e encaminhamentos. 

Supervisor(a): Ana Carolina Constantini, Kelly Silva Brandão 

Turma(s): A 

Horário 

manhã tarde 

Quinta-feira  

 

Vagas 

PED B PED C 

0 1 

 

Atribuições do supervisor na disciplina  

Supervisionar e orientar o discente em todas as atividades a serem realizadas. 

Atribuições do estagiário na disciplina  

Auxílio no planejamento do ambiente terapêutico e extra-classe. Contribuição na discussão dos 

casos e oferecimento de workshops de técnicas vocais, quando pertinente. Gravação e 

orientação das vozes dos pacientes atendidos no ambulatório. 

Avaliação do estagiário  

Avaliação qualitativa por meio da observação do desempenho no que se refere à iniciativa, 

profissionalismo e didática 
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Curso 58 — Fonoaudiologia — Integral 

FN843 – Prática Fonoaudiológica em Linguagem II 

Ementa: Acompanhamento fonoaudiológico em linguagem, especialmente em gagueira e neurologia. Etapas frente ao 

processo clínico em uma abordagem integral e humanizada: estudo de caso, avaliação e planejamento terapêutico, 

registro e análise do material terapêutico, processo terapêutico, atuação junto à família, escola e outros contextos, 

condutas e encaminhamentos. Formas de atendimento: individual ou grupal. Abordagem multi e interdisciplinar. 

Supervisor(a): Regina Yu Shon Chun 

Turma(s): B 

Horário 

manhã tarde 

Quinta-feira  

 

Vagas 

PED B PED C 

0 1 

 

Atribuições do supervisor na disciplina  

- Acompanhar, planejar, orientar, discutir e supervisionar as práticas de estágio dos graduandos 

- Orientar e corrigir relatórios de estágio 

-  Acompanhar, orientar e supervisionar as atividades do(a) aluno(a) PED 

Atribuições do estagiário na disciplina  

- Auxílio no planejamento e acompanhamento das atividades práticas dos graduandos  

- Acompanhamento das atividades de supervisão docente dos graduandos 

- Auxílio na revisão dos relatórios de estágios e da organização dos prontuários 

- Auxílio no levantamento e discussão da bibliografia da disciplina 

- Plantão de dúvidas para graduandos 

Avaliação do estagiário  

Disponibilidade e atendimento dos graduandos 

Participação, cumprimento e desempenho das atividades previstas 
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Curso 58 — Fonoaudiologia — Integral 

FN845 – Prática em Fonoaudiologia Aplicada à Neonatologia e 

Saúde do Trabalhador II 

Ementa: Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes em relação à atuação fonoaudiológica em instituições 

prioritariamente públicas. Atividades teórico-práticas em Unidade Hospitalar-Unidade de Neonatologia, unidades de 

saúde da rede SUS Campinas e outros equipamentos sociais. 

Supervisor(a): Lucia Figueiredo Mourao 

Turma(s): B 

Horário 

manhã tarde 

 Terça-feira 

 

Vagas 

PED B PED C 

1 1 

 

Atribuições do supervisor na disciplina  

- Supervisionar os atendimentos realizados pelos alunos de graduação. 

- Determinar os temas de apresentação dos seminários. 

- Revisar temas trabalhados em aula teórica (anatomo-fisiologia da deglutição, avaliação e 

intervenção fonoaudiologia e interdisciplinar. 

- Elaborar a exame teórico de avaliação 

- Discutir o diagnostico, conduta e planejamento terapêutico dos casos em avaliação e terapia 

 

Atribuições do estagiário na disciplina  

- O estagiário será avaliado pela iniciativa e prontidão para auxiliar os alunos das atividades 

práticas, bem como na relação estabelecida entre estagiário-aluno. 

- Participação com auxiliador na elaboração dos seminários  e na correção dos relatórios. 

 

Avaliação do estagiário  

- Auxiliar os alunos na elaboração dos seminários 

- Acompanhar e auxiliar na orientação dos atendimentos realizados pelos alunos de graduação 

- Auxiliar na revisão dos relatórios de avaliação e acompanhamento dos pacientes 
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Curso 58 — Fonoaudiologia — Integral 

FN845 – Prática em Fonoaudiologia Aplicada à Neonatologia e 

Saúde do Trabalhador II 

Ementa: Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes em relação à atuação fonoaudiológica em instituições 

prioritariamente públicas. Atividades teórico-práticas em Unidade Hospitalar-Unidade de Neonatologia, unidades de 

saúde da rede SUS Campinas e outros equipamentos sociais. 

Supervisor(a): Lucia Figueiredo Mourao 

Turma(s): D 

Horário 

manhã tarde 

 Sexta-feira 

 

Vagas 

PED B PED C 

1 1 

 

Atribuições do supervisor na disciplina  

- Supervisionar os atendimentos realizados pelos alunos de graduação. 

- Determinar os temas de apresentação dos seminários. 

- Revisar temas trabalhados em aula teórica (anatomo-fisiologia da deglutição, avaliação e 

intervenção fonoaudiologia e interdisciplinar. 

- Elaborar a exame teórico de avaliação 

- Discutir o diagnostico, conduta e planejamento terapêutico dos casos em avaliação e terapia 

 

Atribuições do estagiário na disciplina  

- Auxiliar os alunos na elaboração dos seminários 

- Acompanhar e auxiliar na orientação dos atendimentos realizados pelos alunos de graduação 

- Auxiliar na revisão dos relatórios de avaliação e acompanhamento dos pacientes 

 

Avaliação do estagiário  

- O estagiário será avaliado pela iniciativa e prontidão para auxiliar os alunos das atividades 

práticas, bem como na relação estabelecida entre estagiário-aluno. 

- Participação com auxiliador na elaboração dos seminários  e na correção dos relatórios. 
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Curso 58 — Fonoaudiologia — Integral 

FN963 – Estágio em Atuação Interdisciplinar: o Sujeito Surdo, a 

Escola e a Família II 

Ementa: Preparação de materiais para o ensino de português como L2 de alunos surdos de diferentes faixas etárias e 

avaliação das habilidades de leitura/escrita. Orientações a pais e professores sobre o atendimento interdisciplinar. 

Supervisor(a): Ivani Rodrigues Silva 

Turma(s): A 

Horário 

manhã tarde 

 Segunda-feira 

 

Vagas 

PED B PED C 

1 1 

 

Atribuições do supervisor na disciplina  

Realizar discussões que articulem a teoria com a prática, realizar a supervisão dos alunos de 

graduação em relação ao plano de atividades para o atendimento; supervisionar a atuação do 

aluno no atendimento às famílias e na atuação com as crianças e jovens sob sua 

responsabilidade. 

Atribuições do estagiário na disciplina  

Auxiliar os alunos de graduação na preparação de materiais didáticos para utilizar em grupos de 

alunos surdos; auxiliar o professor na discussão de textos relacionados à disciplina; auxiliar os 

alunos no planejamento das atividades a serem desenvolvidas com grupos de surdos; auxiliar 

os alunos na elaboração do relatório semestral. 

Avaliação do estagiário  

Os alunos serão avaliados segundo: assiduidade; pontualidade; postura com os colegas, com 

outros profissionais dos serviços,  com usuários dos serviços e familiares e sua contribuição com 

as discussões teóricas do estágio. 
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Curso 58 — Fonoaudiologia — Integral 

FN967 – Prática Fonoaudiológica em Disfagia 

Ementa: Avaliação fonoaudiológica clínica e instrumental das disfagias. Bases da intervenção fonoaudiológica em 

disfagia mecânica. Atendimento fonoaudiológico em individuos com disfagia orofaringia. Atuação fonoaudiológica em 

disfagias neurogênicas. Atuação interdisciplinar em disfagias orofaríngeas. 

Supervisor(a): Lucia Figueiredo Mourao 

Turma(s): A 

Horário 

manhã tarde 

Terça-feira  

 

Vagas 

PED B PED C 

1 1 

 

Atribuições do supervisor na disciplina  

- Supervisionar os atendimentos realizados pelos alunos de graduação; 
- Auxiliar no raciocínio clinico na avaliação e nas orientações aos pacientes e cuidadores; 
- Orientar sobre as condutas a serem tomadas em cada caso; 
- Determinar os temas de apresentação dos seminários; 
- Propiciar conhecimento sobre os procedimentos interdisciplinares necessários na condução 
dos casos clínicos com disfagia; 
- Propiciar subsídios para as orientações aos pacientes e cuidadores para o tratamento, bem 
como para o gerenciamento da disfagia. 
- Revisar temas trabalhados em aula teórica (anatomo-fisiologia da deglutição, avaliação e 
intervenção fonoaudiologia e interdisciplinar). 
 

Atribuições do estagiário na disciplina  

- Auxiliar os alunos na elaboração dos seminários e nas apresentações dos casos 

- Acompanhar e auxiliar nas avaliações realizadas nos atendimentos realizados pelos alunos de 

graduação 

- Auxiliar na revisão dos preenchimentos dos protocolos de avaliação e acompanhamento dos 

pacientes 

- Auxiliar nas orientações aos pacientes e familiares 

Avaliação do estagiário  

- O estagiário será avaliado pela iniciativa e prontidão para auxiliar os alunos das atividades 

práticas, bem como na relação estabelecida entre estagiário-aluno; 

- Participação como auxiliador na elaboração das apresentações de casos e no preenchimento 

dos protocolos e orientações aos cuidadores e pacientes; 

- O estagiário será avaliado pela capacidade de auxiliar na construção do raciocínio clinico. 
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Curso 15 — Medicina — Integral 

BS201 – Bases Anatômicas do Corpo Humano II 

Ementa: Estudo da Anatomia Sistêmica, Topográfica e Radiológica dos Sistemas Cardiovascular, Respiratório, 

Digestório e Urogenital humanos, com correlações anátomo-clínica-radiológicas mais prevalentes que auxiliem no 

entendimento do funcionamento normal dos sistemas. 

Supervisor(a): Sergio San Juan Dertkigil 

Turma(s): A, B 

Horário 

manhã tarde 

Sexta-feira Terça-feira 

 

Vagas 

PED B PED C 

2 0 

 

Atribuições do supervisor na disciplina  

Oferecer o treinamento e suporte 

necessário para o desempenho das atividades do PED 

Atribuições do estagiário na disciplina  

Ajudar e organizar material didatico de estudo de anatomia radiologica, ajudar nas dinamicas de 

aulas práticas, auxiliar na confecção de provas , aplicação e correção das mesmas . 

Avaliação do estagiário  

Avaliação contínua em relação a atuação do 

aluno 
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Curso 15 — Medicina — Integral 

MD131 – Atenção Integral à Saúde da Criança e do Adolescente 

II 

Ementa: Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes em relação ao cuidado da saúde do recém-nascido, da 

criança e do adolescente. Atividades em serviço em Unidades de Emergência Pediátrica de complexidade secundária e 

terciária e prática de internação em Enfermaria Geral Pediátrica e Unidade de Neonatologia de complexidades 

secundárias. Atividades teórico-práticas sobre as doenças pediátricas mais prevalentes. Ética. Esta disciplina será 

oferecida em 48 semanas sob a forma de rodízio, onde cada aluno deverá cumprir 6 semanas. 

Supervisor(a): Andréa de Melo Alexandre Fraga 

Turma(s): A 

Horário 

manhã tarde 

Quinta-feira Segunda-feira 

 

Vagas 

PED B PED C 

1 0 

 

Atribuições do supervisor na disciplina  

O Professor é o responsável por todas as atividades realizadas pelos alunos e as acompanha 

presencialmente. 

Atribuições do estagiário na disciplina  

Atuar junto aos alunos do sexto ano durante as simulações e habilidades pediátricas. Ajudar na 

elaboração dos cenários e organização das atividades práticas. Atuar na organização dos 

seminários sobre a temática de urgências e emergências pediátricas, preparados pelos alunos. 

Final do estágio: em torno de 5 semanas por grupo, acompanhar os alunos na prova realizada 

na sala de avaliações da FCM. 

Avaliação do estagiário  

Avaliação será realizada por observação das atividades e do desempenho junto aos alunos. 
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Curso 15 — Medicina — Integral 

MD133 – Atenção Clínico-Cirúrgica II 

Ementa: Desenvolver atividades teórico-práticas nas áreas de cirurgia vascular, moléstias vasculares, cirurgia de cabeça 

e pescoço e urologia. Os alunos deverão desenvolver capacidade para diagnosticar, solicitar exames diagnósticos, e 

desenvolver competência para atendimento das doenças mais prevalentes em cada área. Ética. Esta disciplina será 

oferecida em 48 semanas sob a forma de rodízio, onde cada aluno deverá cumprir 05 semanas. 

Supervisor(a): Fernandes Denardi / Leonardo Oliveira Reis 

Turma(s): A 

Horário 

manhã tarde 

Terça-feira, Quarta-feira Quinta-feira 

 

Vagas 

PED B PED C 

5 5 

 

Atribuições do supervisor na disciplina  

Elaboração/revisão de ementa, revisão do programa, organização de cronograma de alunos, 

atividades teóricas e atividades práticas. Responsável direto pela supervisão das atividades 

discentes. 

Atribuições do estagiário na disciplina  

Assistência na organização da metodologia de ensino e manutenção dos conteúdos das 

plataformas digitais utilizadas na disciplina (Moodle e Google Classroom), preparação de aulas, 

produção de material didático, aplicação e correção de avaliações, tabulação de notas, plantão 

de dúvidas e outras atividades de apoio como gerenciamento de ambientes de suporte ao ensino: 

controle de equipamentos (PC, multimídia) e das salas de aula. Atividades teórico-práticas no 

ambulatório de Urologia Geral e Uro-Geriatria junto aos alunos do sexto ano de medicina (5ª feira 

tarde). 

Carga horária 8h semanais.  

 

Avaliação do estagiário  

Avaliação da participação no planejamento, preparação dos materiais para as aulas, assim como 

nas demais atividades acima elencadas + relatório individual com autoavaliação. 

Critérios: assiduidade, iniciativa/proatividade, participação em sala de aula, interação com os 

alunos e cumprimento das atividades propostas 
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Curso 15 — Medicina — Integral 

MD134 – Atenção Clínico-Cirúrgica III 

Ementa: Desenvolver atividades teórico-práticas nas áreas Clínicas de Reumatologia, Hematologia, Nefrologia, 

Endocrinologia, Pneumologia e Cirurgia Torácica. Os alunos deverão desenvolver competências para o atendimento das 

doenças mais prevalentes em cada área. Ética. Esta disciplina será oferecida em 48 semanas, sob a forma de rodízio, 

onde cada aluno deverá cumprir 8 semanas. 

Supervisor(a): Monica Corso Pereira 

Turma(s): A 

Horário 

manhã tarde 

 Quarta-feira, Quinta-feira, Sexta-feira 

 

Vagas 

PED B PED C 

1 1 

 

Atribuições do supervisor na disciplina  

Supervisora da Pneumologia da MD 134. 

Responsabilidades: supervisão dos alunos de PED, com avaliação de assiduidade, interesse, 

disponibilidade, comprometimento e realização das propostas deste PEDs. 

Atribuições do estagiário na disciplina  

Objetivos gerais : Propiciar ao aluno de pós-graduação a experiência como docente por meio da  

inserção do mesmo em diversas atividades que serão desenvolvidas durante a disciplina da 

graduação.  

MD134: O discente participará da aplicação e supervisão das atividades avaliativas, do controle 

de frequência e planejamento de reposição de atividades práticas; melhorias, alimentação e 

atualização dos materiais didáticos disponíveis na Plataforma G Classroom, participará também 

da revisão de materiais didáticos, como aulas e textos. 

Avaliação do estagiário  

Relatório individual, a ser avaliado pelo docente responsável; avaliação da participação no 

planejamento e preparação dos materiais para as aulas, assim como nas demais atividades 

acima elencadas. Avaliação discente realizada por estudantes. 
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Curso 15 — Medicina — Integral 

MD139 – Atenção Clínico-Cirúrgica IV 

Ementa: Desenvolver atividades teórico-prático nas áreas de Gastroenterologia Clínica e Cirúrgica, adquirindo e 

consolidando conhecimentos sobre as doenças mais comuns do aparelho digestivo em nosso meio, tanto no tratamento 

clínico como cirúrgico. Os alunos deverão desenvolver competências para o atendimento das doenças mais prevalentes 

em cada área. Ética. Esta disciplina será oferecida em 48 semanas sob a forma de rodízio, onde o aluno deverá cumprir 

06 semanas. 

Supervisor(a): Tiago Sevá Pereira 

Turma(s): B, C 

Horário 

manhã tarde 

Quarta-feira, Sexta-feira Terça-feira 

 

Vagas 

PED B PED C 

0 1 

 

Atribuições do supervisor na disciplina  

O docente acompanhará diretamente a atuação do estagiário nas atividades práticas 

(ambulatório) e avaliará o material didático a ser disponibilizado, além de orientar as preparação 

das aulas teóricas. 

Atribuições do estagiário na disciplina  

Orientação prática em ambulatório, e aula teórica para alunos de 6º ano. Elaboração de material 

didático. Cada estagiário deverá atuar em 1 (um) período de ambulatório semanal, e fará uma 

aula ou plantão de dúvida por turma (a cada 6 semanas) 

 

Avaliação do estagiário  

Avaliação pelo Docente responsável (e pelos outros docentes atuantes na disciplina), avaliação 

discente. 
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Curso 15 — Medicina — Integral 

MD241 – Prática de Ciências II 

Ementa: Conceitos, definições e aplicações da estatística na pesquisa científica. Análise exploratória de dados. Teste 

de Hipótese. Probabilidade e variável aleatória. Medidas de frequência e de associação/efeito. Caracteristícas gerais dos 

delineamentos de estudos epidemiológicos. Medidas de ocorrência, associação, efeito e impacto. Validação do 

instrumental epidemiológico. 

Supervisor(a): Carlos Roberto Silveira Corrêa 

Turma(s): A,B,C e D 

Horário 

manhã tarde 

Quinta-feira Terça-feira 

 

Vagas 

PED B PED C 

4 2 

 

Atribuições do supervisor na disciplina  

Elaborar as aulas e apresentá-las para os PEDs; discutir o cronograma com os PEDs; preparar 

os PEDs para as aulas 

Atribuições do estagiário na disciplina  

O aluno PED será responsável por: acompanhar a frequência dos alunos às atividades, corrigir 

os exercícios propostos e as provas; participar da elaboração dos exercícios e das provas; 

acompanhar os alunos de graduação para identificar as dificuldades deles na compreensão da 

matéria; elaborar com o docente formas para facilitar o aprendizados dos graduandos. 

Avaliação do estagiário  

Assiduidade, disponibilidade para os alunos resolverem suas dúvidas, participação na correção 

dos exercícios e nas provas 
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Curso 15 — Medicina — Integral 

MD242 – Ações em Saúde Pública II 

Ementa: Aprofundar a compreensão de alguns conteúdos básicos e introdutórios da Saúde Coletiva, com ênfase nas 

competências e habilidades que os alunos adquirirão para desenvolver projetos em relação com equipes e comunidades. 

Supervisor(a): Gustavo Tenório Cunha 

Turma(s): A (em grupos menores) 

Horário 

manhã tarde 

Quinta-feira  

 

Vagas 

PED B PED C 

10 10 

 

Atribuições do supervisor na disciplina  

Apoiar e avaliar o discente. 

Atribuições do estagiário na disciplina  

Acompanhar estudantes nas atividades práticas e teóricas. Participar da elaboração de conteúdo 

teórico e metodologia pedagógica. Participar das atividades grupais e de visitas ao território. 

Participar dos processos de avaliação. Contribuir com algumas aulas/discussões teóricas. 

Avaliação do estagiário  

Acompanhamento da realização das atividades propostas 
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Curso 15 — Medicina — Integral 

MD248 – Ética II 

Ementa: Continuidade dos estudos iniciados na MD148. Abordagem médica e filosófica sobre educação, cultura e valor. 

Parâmetros legais, cultura e religiosidade dos pacientes. Introdução ao código de ética médica. 

Supervisor(a): Daniele Pompei Sacardo 

Turma(s): A, B, C, D 

Horário 

manhã tarde 

 Quarta-feira 

 

Vagas 

PED B PED C 

1 1 

 

Atribuições do supervisor na disciplina  

Acompanhar o envolvimento e participação do estudante de pós-graduação ao longo do estágio; 

orientar em relação ao material de apoio didático a ser disponibilizado aos alunos; elaborar 

gabaritos e apoiar as correções e feedbacks das atividades. 

Atribuições do estagiário na disciplina  

Esperamos ativa participação do estudante de pós-graduação no planejamento das atividades 

didático-pedagógicas da disciplina, as quais incluem realização de reuniões quinzenais com os 

professores para alinhamento das atividades com as diferentes turmas; elaboração de atividades 

utilizando metodologias ativas de ensino; ministrar aulas sobre os temas abordados; realização 

de avaliações formativas e somativas de modo online; correções e feedback aos alunos das 

atividades desenvolvidas ao longo do semestre letivo. 

Avaliação do estagiário  

Os alunos de pós serão avaliados em relação à participação nas atividades de planejamento, 

acompanhamento e avaliação dos discentes; realização das correções e feedbacks aos alunos 

por meio da plataforma Classroom; e, também pela iniciativa de ministrar aulas sobre temas 

específicos. 
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Curso 15 — Medicina — Integral 

MD442 – Saúde e Sociedade II 

Ementa: Relações entre Saúde e Sociedade, estudadas do ponto de vista da integralidade da assistência nos níveis de 

complexidade da rede de serviços de saúde, considerando a especificidade de um determinado problema de saúde, no 

âmbito das políticas públicas de saúde dirigidas ao problema abordado. Dando continuidade à MD342, ministrada no 

primeiro semestre, a MD442 deverá aprofundar e sistematizar os conhecimentos e experiências acumulados no primeiro 

semestre, restituindo os resultados do trabalho às unidades de saúde nas quais os temas foram desenvolvidos. 

Supervisor(a): Juliana Luporini do Nascimento 

Turma(s): A 

Horário 

manhã tarde 

Quarta-feira  

 

Vagas 

PED B PED C 

3 3 

 

Atribuições do supervisor na disciplina  

Acompanhar as atividades do discente, solucionar dúvidas e possíveis dificuldades no decorrer 

das atividades. 

Atribuições do estagiário na disciplina  

Acompanhamento das atividades no horário da disciplina, bem como das reuniões de 

planejamento e atividades de avaliação. O aluno também será responsável por administrar a 

inserção dos materiais como textos, programas na plataforma Google classroom, bem como 

organização das atividades de avaliação, planilha de presença e elaboração da planilha de 

avaliação. 

Avaliação do estagiário  

Método continuado de avaliação, de acordo com o Plano de Trabalho elaborado e acordado 

juntamente ao docente responsável 
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Curso 15 — Medicina — Integral 

MD443 – Introdução à Patologia 

Ementa: Alterações morfológicas macro e microscópicas dos processos patológicos gerais que fundamentam as 

doenças mais prevalentes em nosso meio correlacionando-as com a fisiopatologia, etiopatogênese, sinais, sintomas e 

aspectos laboratoriais. Mecanismos básicos que levam às mutações genéticas sejam elas cromossômicas ou gênicas e 

relacioná-las com as doenças mais comuns no campo das anomalias cromossômicas, dos erros inatos de metabolismo 

e do câncer. 

Supervisor(a): Eliane Maria Ingrid Amstalden 

Turma(s): A 

Horário 

manhã tarde 

Segunda-feira, Terça-feira  

 

Vagas 

PED B PED C 

0 1 

 

Atribuições do supervisor na disciplina  

O professor supervisor da disciplina é responsável na organização, no preparo do programa e 

cronograma da disciplina, além da distribuição e conferência da carga horária dos docentes 

envolvidos. Ministra aulas teóricas e práticas, prepara provas oficiais, aplica e fiscaliza as provas 

e depois faz as correções das mesmas. Também é responsável por preparar, aplicar e fiscalizar 

provas substitutivas, provas de recuperação e exames finais. É responsável por corrigir essas 

provas, encaminhar as notas dos alunos para a CEG, de todas as provas realizadas durante o 

semestre, e por fim mandar as médias finais de cada aluno para a DAC. 

Atribuições do estagiário na disciplina  

O aluno PED tem como atividades: ajudar na preparação e aplicação de aulas práticas, no 

laboratório de imagens, nos dias que tem atividades práticas (segundo cronograma pré-

estabelecido da disciplina). Atuar em atividades de plantão de dúvida e estudo de revisão ou 

reforço e ajudar na fiscalização das provas teóricas e práticas. Também é atribuído ao aluno 

PED, passar a lista para controle de frequência diária dos alunos nas atividades teóricas e 

práticas da disciplina e computar esses dados no final do semestre. 

Avaliação do estagiário  

Será avaliado segundo: assiduidade, interesse e motivação do estagiário. 
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Curso 15 — Medicina — Integral 

MD448 – Bioética II 

Ementa: Continuidade do estudo iniciado na MD348, com discussão de aspectos médicos e filosóficos de temas de 

Bioética, a partir de situações concretas. 

Supervisor(a): Daniele Pompei Sacardo 

Turma(s): A, B, C, D 

Horário 

manhã tarde 

 Terça-feira 

 

Vagas 

PED B PED C 

1 1 

 

Atribuições do supervisor na disciplina  

Acompanhar o envolvimento e participação do estudante de pós-graduação ao longo do estágio; 

orientar em relação ao material de apoio didático a ser disponibilizado aos alunos; elaborar 

gabaritos e apoiar as correções e feedbacks das atividades. 

Atribuições do estagiário na disciplina  

Esperamos ativa participação do estudante de pós-graduação no planejamento das atividades 

didático-pedagógicas da disciplina, as quais incluem realização de reuniões quinzenais com os 

professores para alinhamento das atividades com as diferentes turmas; elaboração de atividades 

utilizando metodologias ativas de ensino; ministrar aulas sobre os temas abordados; realização 

de avaliações formativas e somativas de modo online; correções e feedback aos alunos das 

atividades desenvolvidas ao longo do semestre letivo. 

Avaliação do estagiário  

Os alunos de pós serão avaliados em relação à participação nas atividades de planejamento, 

acompanhamento e avaliação dos discentes; realização das correções e feedbacks aos alunos 

por meio da plataforma Classroom; e, também pela iniciativa de ministrar aulas sobre temas 

específicos. 
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Curso 15 — Medicina — Integral 

MD449 – Neurociências Clínicas 

Ementa: Introdução e fundamentos de neurociências relacionados às condições clínicas da neurologia, neuropsicologia 

e psiquiatria, assim como seus tratamentos, iniciando o aluno no conhecimento dos processos comportamentais e 

mentais que estão na base da neurologia, psiquiatria e neuropsicofarmacologia, com uma visão integrada do homem. 

Supervisor(a): RENATA CRUZ SOARES DE AZEVEDO 

Turma(s): A 

Horário 

manhã tarde 

 Segunda-feira 

 

Vagas 

PED B PED C 

4 4 

 

Atribuições do supervisor na disciplina  

Orientar sobre as atividades da disciplina, estar disponível para dúvidas, ajudar na formação 

docente. 

Atribuições do estagiário na disciplina  

Participação nas aulas, apoio aos alunos (acesso a material complementar, Estudo Dirigido, 

facilitação do contato com corpo docente) e apoio aos docentes da disciplina. 

Avaliação do estagiário  

Interesse, assiduidade, responsabilidade e disponibilidade para as tarefas. 
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Curso 15 — Medicina — Integral 

MD642 – Epidemiologia e Saúde II 

Ementa: Modelo Geral de Investigação de hipóteses em Epidemiologia. Epidemiologia analítica: estudos experimentais 

e observacionais. Entre os observacionais estão os estudos transversais e longitudinais (estudos de coorte prospectivos 

e retrospectivos e estudos de caso-controle). Meta-análise de estudos epidemiológicos. 

Supervisor(a): Ricardo Carlos Cordeiro 

Turma(s): A, B, C, D, E 

Horário 

manhã tarde 

Sexta-feira  

 

Vagas 

PED B PED C 

0 5 

 

Atribuições do supervisor na disciplina  

Verificar a qualidade da atuação e formação dos PED. 

Atribuições do estagiário na disciplina  

Orientação de alunos em atividades de estudo e dúvidas. 

Avaliação do estagiário  

Reunião semanal com discussão de conteúdos da disciplina 
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Curso 15 — Medicina — Integral 

MD644 – Fisiopatologia Integrada II 

Ementa: Estudar nos diferentes aparelhos e sistemas do organismo humano (trato genital feminino; hematopoiético; 

aparelho urinário e genital masculino) as doenças mais prevalentes em nosso meio no que se refere às manifestações 

clínicas, fisiopatologia, etiopatologia, anatomia patológica, patologia clínica, imagenologia, genética médica, evolução, 

prognóstico e princípios terapêuticos. 

Supervisor(a): Fabio Rogerio 

Turma(s): A 

Horário 

manhã tarde 

 Segunda-feira, Quarta-feira, Sexta-feira 
(rodízio) 

 

Vagas 

PED B PED C 

0 2 

 

Atribuições do supervisor na disciplina  

Coordenar a Disciplina; preparar programa e cronograma de atividades dos diferentes 

submódulos que compõem a Disciplina (neuropatologia, ginecopatologia, patologia 

gastrintestinal, hematopatologia, uropatologia e nefropatologia); ministrar aulas; aplicar e/ou 

coordenar aplicação de provas parciais, provas substitutivas e exame final; correção de provas; 

computar notas, frequências e médias finais. 

Atribuições do estagiário na disciplina  

Participar da organização de material didático e roteiros de estudos entregues aos alunos; 

inclusive em plataformas digitais (por exemplo, Google Classroom); auxiliar a orientação de 

alunos com relação a estudos de revisão e reforço, inclusive em plataformas digitais (por 

exemplo, Google Classroom); elaboração e/ou correção de listas de exercícios, conforme 

gabarito elaborado com os docentes responsáveis; suporte na aplicação e correção de provas; 

controle da frequência dos alunos. 

Avaliação do estagiário  

O discente será avaliado conforme sua iniciativa, capacidade de organização e assiduidade. 

Serão realizadas reuniões periódicas (pelo menos quinzenais) com a Coordenação da Disciplina 

para discussão sobre o desempenho do discente ao longo do semestre. Os alunos de graduação 

também poderão emitir sua opinião sobre o discente na avaliação final da Disciplina. 
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Curso 15 — Medicina — Integral 

MD646 – Anatomia Aplicada à Prática Médica III 

Ementa: Estudos de anatomia topográfica na área da Medicina do Exercício e do Esporte, Ortopedia e Traumatologia, 

Radiologia com foco nas lesões mais prevalentes do sistema musculoesquelético. Oferecer treinamento teórico-prático 

em anatomia topográfica e radiológica relacionada à biomecânica do sistema musculoesquelético e às lesões do esporte. 

Supervisor(a): Rodrigo G. Pagnano 

Turma(s): A 

Horário 

manhã tarde 

 Quinta-feira 

 

Vagas 

PED B PED C 

1 2 

 

Atribuições do supervisor na disciplina  

Selecionar e preparar casos clínicos orientados para o conhecimento das estruturas anatômicas 

fundamentais na prática clínica da Ortopedia e Traumatologia, correlacionando-os com imagens 

radiológicas e de peças anatômicas. 

Estes casos serão colocados à disposição dos alunos previamente no Google Classroom para 

pesquisa e resposta a questionários relativos às afecções ortopédicas abordadas. Após esta 

atividade os temas serão discutidos com alunos em encontros presenciais e será realizada  a 

correlação com estruturas anatômicas  (atividade prática). 

Ministrar aulas teóricas de temas selecionados. 

Elaborar avaliações relativas aos temas abordados de anatomia topográfica e radiologia em 

conjunto com os docentes destas áreas. 

Atribuições do estagiário na disciplina  

O estagiário deverá, sob supervisão, contribuir na elaboração e preparação do material de estudo 

dirigido, englobando as áreas de imagens, anatomia e casos clínicos orientados para o 

conhecimento da anatomia topográfica do sistema musculoesquelético. As atividades do 

estagiário vão incluir a preparação e disponibilização, na plataforma Google Classroom, de 

vídeos e fotos para identificação de estruturas em peças anatômicas e imagens radiológicas e 

na seleção de casos clínicos a serem discutidos pelos alunos da disciplina. O estagiário 

participará ainda da correção das atividades atribuídas e "feedback" aos alunos e na preparação 

do material para as aulas práticas de anatomia e radiologia. Auxiliará, ainda, na correção das 

atividades de avaliação na disciplina. 

Avaliação do estagiário  

O estagiário será avaliado de acordo com a participação nas atividades propostas, no 

cumprimento integral da carga horária atribuída à preparação, participação nas aulas e 

atividades de avaliação dos alunos. 
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Curso 15 — Medicina — Integral 

MD748 – Medicina Legal I 

Ementa: A Medicina Legal será abordada por meio de temas específicos envolvendo a aplicação de conhecimentos 

médicos e jurídicos na prática médica geral e pericial. Os seguintes tópicos serão desenvolvidos: Introdução à Medicina 

Legal, Perícias Médicas, Tanatologia, Traumatologia Médico Legal, Documentos Médico Legais: Declaração de Óbito, 

Atestado e Laudo Médico, Antropologia Médico Legal, Identificação pelo DNA, Psicopatologia Forense, Imputabilidade 

Penal e Capacidade Civil, Deontologia Médica, Sexologia Forense, Aborto Legal, Tratamento ambulatorial na UNICAMP 

de mulheres vítimas de violência sexual, Programa Iluminar: atendimento a vítimas de abuso sexual, Aspectos Legais 

da Fertilização Assistida: soluções de problemas práticos, SISNOV: banco de dados sobre violência de Campinas, 

Aspectos Legais da Utilização da Célula Tronco no Brasil, Toxicologia Forense, Infortunística do Trabalho, Erro Médico, 

Impactos da Violência na Saúde, Terminalidade da Vida, Acidentes de Transporte e Exames de Embriaguez, 

Descriminalização das drogas no Brasil. 

Supervisor(a): Sergio Roberto de Lucca 

Turma(s): A 

Horário 

manhã tarde 

Quinta-feira Quinta-feira 

 

Vagas 

PED B PED C 

1 1 

 

Atribuições do supervisor na disciplina  

Gestor da disciplina e suporte na organização das aulas 

Atribuições do estagiário na disciplina  

Organização do material na plataforma Google Classroom e apresentação de temas da disciplina 

para os alunos. 

Avaliação do estagiário  

Participação na organização das aulas e suporte para o docente durantes as aulas 
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Curso 15 — Medicina — Integral 

MD752 – Atenção Clínico-Cirúrgica Integradas I 

Ementa: Fundamentos teórico e prático de Bases da Cirurgia Geral, incluindo conceitos anatômicos e cirúrgicos, técnica 

cirúrgica, fios de sutura, cicatrização, metabolismo, infecções, sondas e drenos e as afecções mais importantes e 

prevalentes das demais especialidades cirúrgicas, de forma a permitir a integração dos conteúdos afins, procurando 

favorecer o ato profissional e a formação geral do médico. Esta disciplina será oferecida em 33 semanas sob forma de 

rodízio, onde o aluno deverá cumprir 11 semanas. 

Supervisor(a): Fernandes Denardi / Leonardo Oliveira Reis 

Turma(s): A 

Horário 

manhã tarde 

Terça-feira, Quarta-feira Quinta-feira 

 

Vagas 

PED B PED C 

5 5 

 

Atribuições do supervisor na disciplina  

Elaboração/revisão de ementa, revisão do programa, organização de cronograma de alunos, 

atividades teóricas e atividades práticas. Responsável direto pela supervisão das atividades 

discentes. 

Atribuições do estagiário na disciplina  

Assistência na organização da metodologia de ensino e manutenção dos conteúdos das 

plataformas digitais utilizadas na disciplina (Moodle e Google Classroom), preparação de aulas, 

produção de material didático, aplicação e correção de avaliações, tabulação de notas, plantão 

de dúvidas e outras atividades de apoio como gerenciamento de ambientes de suporte ao ensino: 

controle de equipamentos (PC, multimídia) e das salas de aula. Atividades teórico-práticas no 

NMCE junto aos alunos do quarto ano de medicina. 

Carga horária 8h semanais.  

 

Avaliação do estagiário  

Avaliação da participação no planejamento, preparação dos materiais para as aulas, assim como 

nas demais atividades acima elencadas + relatório individual com autoavaliação. 

Critérios: assiduidade, iniciativa/proatividade, participação em sala de aula, interação com os 

alunos e cumprimento das atividades propostas. 
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Curso 15 — Medicina — Integral 

MD753 – Atenção Clínico-Cirúrgica Integrada II 

Ementa: Fundamentos teóricos e práticos das seguintes áreas do conhecimento médico: Otorrinolaringologia, 

Oftalmologia, Dermatologia e Genética Clínica. Serão abordadas as afecções mais importantes e prevalentes de forma 

a permitir a integração dos conteúdos afins, procurando favorecer o ato profissional e a formação geral do médico. As 

atividades serão desenvolvidas nos 7º e 8º semestres. Esta disciplina será oferecida em 33 semanas sob forma de 

rodízio, onde o aluno deverá cumprir 08 semanas. 

Supervisor(a): Renata Magalhaes 

Turma(s): A, B, C 

Horário 

manhã tarde 

Quarta-feira  

 

Vagas 

PED B PED C 

1 1 

 

Atribuições do supervisor na disciplina  

Orientar, explicar como organizar o banco de questões. Finalizar e ensinar a fazer questões da 

prova. 

Atribuições do estagiário na disciplina  

Organizar grade de aulas e plataforma classroom, organizar banco de questões ano moodle e 

avaliações. 

Avaliação do estagiário  

Frequência e participação além da produtividade 
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Curso 15 — Medicina — Integral 

MD754 – Atenção Clínico Cirúrgica Integrada III - Módulo 

Psiquiatria 

Ementa: Fundamentos teóricos e práticos das seguintes áreas do conhecimento médico: Neurologia, Ortopedia e 

Psiquiatria. Serão abordadas as afecções mais importantes e prevalentes de forma a permitir a integração dos conteúdos 

afins, procurando favorecer ao ato profissional e a formação geral do médico. As atividades serão desenvolvidas nos 7º 

e 8º semestres. Esta disciplina será oferecida em 33 semanas sob forma de rodízio, onde o aluno deverá cumprir 11 

semanas. 

Supervisor(a): Amilton dos Santos Júnior 

Turma(s): A 

Horário 

manhã tarde 

Segunda-feira, Terça-feira, Quarta-feira, 
Quinta-feira, Sexta-feira (rodízio) 

 

 

Vagas 

PED B PED C 

4 4 

 

Atribuições do supervisor na disciplina  

Responsável por todo o modulo e atividades dos discentes e alunos PED, incluindo elaboração 

de material didático, orientação de estudos e dúvidas, avaliação 

Atribuições do estagiário na disciplina  

Participação em atividades práticas de estágio, controle de freqüência e assiduidade , ajuda na 

organização de material didático e diagramação de avaliações 

Avaliação do estagiário  

Supervisão docente direta 
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Curso 15 — Medicina — Integral 

MD758 – Atenção Integral à Saúde 

Ementa: Atendimento ambulatorial, supervisionado, em Unidades Básicas de Saúde, contemplando o atendimento 

integral à saúde da criança, do adolescente e do adulto, incluindo as especificidades da saúde da mulher. Abordagem 

clínica, diagnóstica e terapêutica das doenças e sintomas mais prevalentes nas diferentes faixas etárias. Saúde Coletiva, 

Saúde Ocupacional, Saúde Ambiental, Patologia Clínica, Radiologia, Saúde Mental, Saúde da Família e Ética. 

Supervisor(a): Patricia Moretti Rehder 

Turma(s): A 

Horário 

manhã tarde 

 Quarta-feira, Sexta-feira 

 

Vagas 

PED B PED C 

2 2 

 

Atribuições do supervisor na disciplina  

Supervisionar a atenção e assistência do PED com os alunos. 

Atribuições do estagiário na disciplina  

Preceptoria dos alunos do 4º ano na Unidade Básica de Saúde 

Avaliação do estagiário  

Relatório e frequência 
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Curso 15 — Medicina — Integral 

MD758 – Atenção Integral à Saúde 

Ementa: Atendimento ambulatorial, supervisionado, em Unidades Básicas de Saúde, contemplando o atendimento 

integral à saúde da criança, do adolescente e do adulto, incluindo as especificidades da saúde da mulher. Abordagem 

clínica, diagnóstica e terapêutica das doenças e sintomas mais prevalentes nas diferentes faixas etárias. Saúde Coletiva, 

Saúde Ocupacional, Saúde Ambiental, Patologia Clínica, Radiologia, Saúde Mental, Saúde da Família e Ética. 

Supervisor(a): Eder de Carvalho Pincinato 

Turma(s): A 

Horário 

manhã tarde 

 Quarta-feira, Quinta-feira, Sexta-feira 

 

Vagas 

PED B PED C 

0 2 

 

Atribuições do supervisor na disciplina  

Apresentação do programa e do cronograma da disciplina ao estagiário. 

Orientações sobre a dinâmica da disciplina e sobre as atribuições do estagiário. 

Apresentação do estagiário ao corpo docente. Fornecimento dos contatos do 

corpo docente e da secretaria do departamento de Patologia ao estagiário. 

Apresentação do ambiente de Ensino (salas de aula e/ou plataforma(s) 

digital(ais)). Organização de reuniões. Supervisão de todas as atividades do estagiário. 

Atribuições do estagiário na disciplina  

1. Gerenciamento de ambientes de suporte ao Ensino: controle de equipamentos 

(PC, multimídia) e das salas de aula.  

2. Controle dos materiais didáticos e das avaliações (provas): fazer a intermediação entre os 

professores e os alunos e disponibilizar os materiais didáticos aos alunos.   

4. Supervisão dos alunos durante as avaliações e possíveis visitas aos laboratórios.  

5. Auxílio na correção das avaliações.  

6. Controle da frequência e da alimentação da planilha de notas (das avaliações) e frequências.  

7. Atendimento extraclasse: aplicação de provas substitutivas para alunos com ausências 

justificadas no dia oficial da avaliação. 

Avaliação do estagiário  

Avaliação do estagiário pelos professores envolvidos, quanto aos quesitos: responsabilidade; 

assiduidade/pontualidade; organização; motivação; pró-atividade. 
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Curso 15 — Medicina — Integral 

MD758 – Atenção Integral à Saúde 

Ementa: Atendimento ambulatorial, supervisionado, em Unidades Básicas de Saúde, contemplando o atendimento 

integral à saúde da criança, do adolescente e do adulto, incluindo as especificidades da saúde da mulher. Abordagem 

clínica, diagnóstica e terapêutica das doenças e sintomas mais prevalentes nas diferentes faixas etárias. Saúde Coletiva, 

Saúde Ocupacional, Saúde Ambiental, Patologia Clínica, Radiologia, Saúde Mental, Saúde da Família e Ética. 

Supervisor(a): Monica Corso Pereira 

Turma(s): A 

Horário 

manhã tarde 

 Quarta-feira, Quinta-feira, Sexta-feira 

 

Vagas 

PED B PED C 

1 1 

 

Atribuições do supervisor na disciplina  

Coordenação geral da MD 758 

Responsabilidades: supervisão dos alunos de PED, com avaliação de assiduidade, interesse, 

disponibilidade, comprometimento e realização das propostas deste PEDs. 

Atribuições do estagiário na disciplina  

Objetivos gerais : Propiciar ao aluno de pós-graduação a experiência como docente por meio da  

inserção do mesmo em diversas atividades que serão desenvolvidas durante a disciplina da 

graduação.  

MD 758: O discente deverá participar das atividades de simulação clínica com atores, com 

atividades que incluem: participar da construção dos cenários, participar das aulas/atividades, 

auxiliar no controle de frequência e de atividades complementares, participar ativamente no 

debriefing e feedback. 

Avaliação do estagiário  

Relatório individual, a ser avaliado pelo docente responsável; avaliação da participação no 

planejamento e preparação dos materiais para as aulas, assim como nas demais atividades 

acima elencadas. Avaliação discente realizada por estudantes. 
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Curso 15 — Medicina — Integral 

MD758 – Atenção Integral à Saúde 

Ementa: Atendimento ambulatorial, supervisionado, em Unidades Básicas de Saúde, contemplando o atendimento 

integral à saúde da criança, do adolescente e do adulto, incluindo as especificidades da saúde da mulher. Abordagem 

clínica, diagnóstica e terapêutica das doenças e sintomas mais prevalentes nas diferentes faixas etárias. Saúde Coletiva, 

Saúde Ocupacional, Saúde Ambiental, Patologia Clínica, Radiologia, Saúde Mental, Saúde da Família e Ética. 

Supervisor(a): Roberta Vacari de Alcantara 

Turma(s): A 

Horário 

manhã tarde 

 Quarta-feira, Quinta-feira 

 

Vagas 

PED B PED C 

2 2 

 

Atribuições do supervisor na disciplina  

Supervisão da atuação dos alunos PED junto aos alunos do quarto ano de medicina. Interface 

com as equipes dos Centros de Saúde e com Setor de Pediatria Social do Departamento de 

Pediatria. 

Atribuições do estagiário na disciplina  

Discussão de casos de Pediatria e auxílio na supervisão de alunos do quarto ano de medicina 

em Centros de Saúde de Campinas-SP. 

Avaliação do estagiário  

Conceito e avaliação discente. 
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Curso 15 — Medicina — Integral 

MD941 – Atenção Integral à Saúde da Criança e do Adolescente 

I 

Ementa: Propiciar condições para a aquisição de conhecimentos, habilidades e atitudes para os cuidados de saúde da 

criança e do adolescente. Para este propósito, serão realizadas atividades teóricas e práticas em serviços com atuação 

em Pediatria Clínica abrangendo Atenção Primária, Ambulatório e Enfermaria Geral, Urgência, além de Neonatologia. 

Ética. Esta disciplina será oferecida em 48 semanas sob a forma de rodízio, onde cada aluno deverá cumprir 11 semanas 

e será oferecida concomitante à disciplina MD951. 

Supervisor(a): Jamil Pedro de Siqueira Caldas 

Turma(s): A 

Horário 

manhã tarde 

Segunda-feira, Terça-feira Segunda-feira, Terça-feira 

 

Vagas 

PED B PED C 

0 2 

 

Atribuições do supervisor na disciplina  

Acompanhar o desempenho do aluno em sua função 

Atribuições do estagiário na disciplina  

Acompanhar e supervisionar os alunos do 5o ano médico no estágio de Alojamento Conjunto 

durante o estágio de Neonatologia da MD-941. Acompanhar a visita clínica dos alunos com o 

docente e/ou médico assistente. 

Avaliação do estagiário  

Frequência, pontualidade e interesse 
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Curso 15 — Medicina — Integral 

MD941 – Atenção Integral à Saúde da Criança e do Adolescente 

I 

Ementa: Propiciar condições para a aquisição de conhecimentos, habilidades e atitudes para os cuidados de saúde da 

criança e do adolescente. Para este propósito, serão realizadas atividades teóricas e práticas em serviços com atuação 

em Pediatria Clínica abrangendo Atenção Primária, Ambulatório e Enfermaria Geral, Urgência, além de Neonatologia. 

Ética. Esta disciplina será oferecida em 48 semanas sob a forma de rodízio, onde cada aluno deverá cumprir 11 semanas 

e será oferecida concomitante à disciplina MD951. 

Supervisor(a): Mariana Porto Zambon 

Turma(s): C, D 

Horário 

manhã tarde 

 Terça-feira 

 

Vagas 

PED B PED C 

0 2 

 

Atribuições do supervisor na disciplina  

Acompanhar e cobrar um bom desempenho do aluno. Discutir os dados levantados e ajudar na 

análise dos resultados 

Atribuições do estagiário na disciplina  

Os alunos irão trabalhar com duas novas ferramentas de avaliação que estão sendo implantadas: 

Diário de Bordo e AVALIAÇÃO CLÍNICA DO ATENDIMENTO (ACA). Estas ferramentas deverão 

ser atualizadas, incrementadas e analisadas nos diferentes setores, para fazerem parte da nota 

de conceito do aluno. O diário de bordo também  tem o objetivo da análise dos campos de 

trabalho que estamos ofertando, incluindo o número de atendimentos, a prevalência e 

diversidade das doenças. 

Avaliação do estagiário  

conceito 
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Curso 15 — Medicina — Integral 

MD942 – Atenção Integral à Saúde da Mulher I 

Ementa: Aplicação do conhecimento da fisiologia do sistema reprodutor feminino nas diversas fases, para adequada 

orientação terapêutica das patologias mais prevalentes na prática médica diária. Os objetivos são alcançados através de 

aprendizado em serviço, realizado em ambulatórios, unidades de internação, Centro Cirúrgico, Centro Obstétrico e 

unidades de emergência. Esta disciplina será oferecida em 48 semanas sob a forma de rodízio, onde cada aluno deverá 

cumprir 11 semanas e será oferecida concomitante à disciplina MD952. 

Supervisor(a): Cássia Raquel Teatin Juliato 

Turma(s): A,B,C,D 

Horário 

manhã tarde 

 Quarta-feira, Quinta-feira 

 

Vagas 

PED B PED C 

1 1 

 

Atribuições do supervisor na disciplina  

Avaliar o desempenho do aluno de PED, oferecer conhecimento teórico e prático sobre as 

disfunções do assoalho pélvico e suporte para as atividades presenciais 

Atribuições do estagiário na disciplina  

Supervisão de alunos do quinto ano de medicina no atendimento de mulheres com queixas 

uroginecológicas, em especial as usuárias de pessários para prolapso uterino 

Avaliação do estagiário  

O aluno de PED terá supervisão do docente e será avaliado com relação a supervisão do 

graduando, grau de autonomia, atendimento à mulher e empatia 
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Curso 15 — Medicina — Integral 

MD943 – Atenção à Saúde do Adulto I 

Ementa: Treinamento prático nas áreas de cardiologia clínica e cirúrgica, moléstias infecciosas, DST, dermatologia com 

ênfase em hanseníase, oncologia geral e imunologia. Serão realizados atendimentos clínicos, ambulatoriais e 

acompanhamento de pacientes internados. Familiarização com doenças prevalentes e importantes em cada área, sendo 

orientados quanto a história clínica, exame físico, propedêutica e terapêutica. Atendimento a pacientes nas Unidades 

Básicas de Saúde. Ética. Esta disciplina será oferecida em 48 semanas sob a forma de rodízio, onde cada aluno deverá 

cumprir 11 semanas. 

Supervisor(a): Renata Magalhaes 

Turma(s): A,B,C,D 

Horário 

manhã tarde 

 Terça-feira 

 

Vagas 

PED B PED C 

1 1 

 

Atribuições do supervisor na disciplina  

Ensinar as metodologias de ensino e avaliação utilizadas, discutir imolando de aulas, o encontro 

presencial e as avaliações. 

Orientar o trabalho com os alunos 

 

Atribuições do estagiário na disciplina  

Organizar grade de aulas, contato com professores e agendamos dos espaços, organização da 

avaliação e moodle, assistência aos alunos 

Avaliação do estagiário  

Presença, participação, feedback dos alunos 
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Curso 15 — Medicina — Integral 

MD945 – Saúde Coletiva 

Ementa: Abordagem da saúde ambiental e do trabalhador e gestão de serviços da saúde. Contato com portadores de 

doenças do trabalho em atividade ambulatorial e ambientes de trabalho que podem contribuir na gênese dessas doenças. 

Diferentes aspectos da organização e gestão do trabalho em saúde (trabalho em equipe, gestão do cuidado, clínica 

ampliada, integralidade no sistema de saúde) e à gestão do trabalho médico (mercado de trabalho público e privado); 

educação permanente em saúde. Ética. Esta disciplina será oferecida em 48 semanas sob forma de rodízio, onde cada 

aluno deverá cumprir 02 semanas. 

Supervisor(a): Herling Gregorio Aguilar Alonzo 

Turma(s): A e B 

Horário 

manhã tarde 

Segunda-feira, Terça-feira, Quinta-feira, 
Sexta-feira (rodízio) 

Quinta-feira 

 

Vagas 

PED B PED C 

1 1 

 

Atribuições do supervisor na disciplina  

Planejamento, condução e acompanhamento e avaliação das atividades teóricas e campos de 

práticas. 

Atribuições do estagiário na disciplina  

Acompanhar e participar das aulas e discussões das bases teóricas relacionadas com as 

atividades práticas nas Unidades Básicas de Saúde, visitas domiciliares e ao território. Participar 

da revisão e análise de documentos, discussão com gestores e especialistas da área da saúde 

envolvidos na definição das soluções para os casos estudados e trabalhados. Busca de 

referencial teórico, apoiar ao docente na viabilização das visitas e reuniões, apoiar no processo 

de avaliação do trabalho e formativa dos graduandos. 

Avaliação do estagiário  

Avaliação processo (antes, durante de depois) das atividades do estágio, incluindo participação 

nas discussões e no acompanhamento dos discentes. Interação com os discentes, com o 

docente, com os funcionários das unidades de saúde em que acontecem o estágio e com os 

usuários atendidos. Além disso, assiduidade, comprometimento, proatividade e comportamento 

ético junto aos pacientes, alunos e equipes envolvidas. 
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