
RESOLUÇÃO Nº 626, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2018.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DE GRADUAÇÃO da Fundação Universidade
Federal de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições e considerando o con do no
Processo nº 23104.008748/2009-34, resolve, ad referendum:

Incluir no Item 5 Currículo do Projeto Pedagógico do Curso de Medicina da
Faculdade de Medicina, aprovado pela Resolução n.º 556, de 20 de novembro de 2014, a
par r do segundo semestre do ano le vo de 2018, as seguintes disciplinas opta vas, todas
lotadas na Faculdade de Medicina:

-  TÓPICOS  ESPECIAIS  EM  SAÚDE I:  34  horas  teóricas,  17  horas  prá cas.
Ementa:  Abordagem  de  conteúdos,  habilidades  e  a tudes  relacionadas  à  Gestão,  que
contribuam  para  gestão  e  autogestão  do  cuidado,  valores  pessoais  e  cole vos,
instrumentos para a tomada de decisões em saúde, habilidades de comunicação verbal e
não verbal, desenvolvimento de capacidade de liderança, trabalho em equipe, construção
par cipa va,  interação  com  a  comunidade,  aprimoramento  dos  conhecimentos  nas
ciências básicas, uso de exames complementares, desenvolvimento do raciocínio clínico,
atenção  integral  à  saúde  serão  contemplados  para  permi r  ao  aluno,  aprimorar  sua
capacidade de ajudar pessoas e cole vidades. Abordagem de conteúdos relacionados às
temá cas  de  Educação  Ambiental,  Direitos  Humanos,  Educação  das  Relações  Étnico-
raciais,  permeando  a  disciplina.  Bibliografia  Básica:  Definidas  no  Plano  de  Ensino  e
aprovadas  pelo  Colegiado  de  Curso  à  época  da  oferta. Bibliografia
Complementar: Definidas no Plano de Ensino e aprovadas pelo Colegiado de Curso à época
da oferta.

-  TÓPICOS ESPECIAIS  EM SAÚDE II:  34  horas  teóricas,  17  horas  prá cas.
Ementa: Abordagem de conteúdos, habilidades e a tudes relacionadas à Educação, que
contribuam  para  gestão  e  autogestão  do  cuidado,  valores  pessoais  e  cole vos,
instrumentos para a tomada de decisões em saúde, habilidades de comunicação verbal e
não verbal, desenvolvimento de capacidade de liderança, trabalho em equipe, construção
par cipa va,  interação  com  a  comunidade,  aprimoramento  dos  conhecimentos  nas
ciências básicas, uso de exames complementares, desenvolvimento do raciocínio clínico,
atenção  integral  à  saúde  serão  contemplados  para  permi r  ao  aluno,  aprimorar  sua
capacidade de ajudar pessoas e cole vidades. Abordagem de conteúdos relacionados às
temá cas  de  Educação  Ambiental,  Direitos  Humanos,  Educação  das  Relações  Étnico-
raciais,  permeando  a  disciplina.  Bibliografia  Básica:  Definidas  no  Plano  de  Ensino  e
aprovadas  pelo  Colegiado  de  Curso  à  época  da  oferta. Bibliografia
Complementar: Definidas no Plano de Ensino e aprovadas pelo Colegiado de Curso à época
da oferta.

-  TÓPICOS ESPECIAIS  EM SAÚDE III:  34 horas teóricas,  17 horas prá cas.
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Ementa:  Abordagem  de  conteúdos,  habilidades  e  a tudes  relacionadas  à
Inovação/Pesquisa, que contribuam para gestão e autogestão do cuidado, valores pessoais
e  cole vos,  instrumentos  para  a  tomada  de  decisões  em  saúde,  habilidades  de
comunicação verbal e não verbal, desenvolvimento de capacidade de liderança, trabalho
em equipe,  construção par cipa va,  interação com a comunidade,  aprimoramento dos
conhecimentos nas ciências básicas, uso de exames complementares, desenvolvimento do
raciocínio clínico,  atenção integral a  saúde serão contemplados para permi r ao aluno,
aprimorar sua capacidade de ajudar pessoas e cole vidades.  Abordagem de conteúdos
relacionados  às  temá cas  de  Educação  Ambiental,  Direitos  Humanos,  Educação  das
Relações Étnico-raciais, permeando a disciplina. Bibliografia Básica: Definidas no Plano de
Ensino e aprovadas pelo Colegiado de Curso à época da oferta. Bibliografia Complementar:
Definidas no Plano de Ensino e aprovadas pelo Colegiado de Curso à época da oferta.

-  TÓPICOS ESPECIAIS EM SAÚDE IV:  34 horas teóricas,  17 horas prá cas.
Ementa: Abordagem de conteúdos, habilidades e a tudes relacionadas à Atenção Integral
á Saúde que contribuam para gestão e autogestão do cuidado, valores pessoais e cole vos,
instrumentos para a tomada de decisões em saúde, habilidades de comunicação verbal e
não verbal, desenvolvimento de capacidade de liderança, trabalho em equipe, construção
par cipa va,  interação  com  a  comunidade,  aprimoramento  dos  conhecimentos  nas
ciências básicas, uso de exames complementares, desenvolvimento do raciocínio clínico,
atenção  integral  a  saúde  serão  contemplados  para  permi r  ao  aluno,  aprimorar  sua
capacidade de ajudar pessoas e cole vidades. Abordagem de conteúdos relacionados às
temá cas  de  Educação  Ambiental,  Direitos  Humanos,  Educação  das  Relações  Étnico-
raciais,  permeando  a  disciplina.  Bibliografia  Básica:  Definidas  no  Plano  de  Ensino  e
aprovadas  pelo  Colegiado  de  Curso  à  época  da  oferta. Bibliografia  Complementar:
Definidas no Plano de Ensino e aprovadas pelo Colegiado de Curso à época da oferta.

-  TÓPICOS ESPECIAIS  EM SAÚDE V:  34  horas  teóricas,  17  horas  prá cas.
Ementa: Abordagem de conteúdos, habilidades e a tudes relacionadas à Saúde Pública
que  contribuam  para  gestão  e  autogestão  do  cuidado,  valores  pessoais  e  cole vos,
instrumentos para a tomada de decisões em saúde, habilidades de comunicação verbal e
não verbal, desenvolvimento de capacidade de liderança, trabalho em equipe, construção
par cipa va,  interação  com  a  comunidade,  aprimoramento  dos  conhecimentos  nas
ciências básicas, uso de exames complementares, desenvolvimento do raciocínio clínico,
atenção  integral  a  saúde  serão  contemplados  para  permi r  ao  aluno,  aprimorar  sua
capacidade de ajudar pessoas e cole vidades. Abordagem de conteúdos relacionados às
temá cas  de  Educação  Ambiental,  Direitos  Humanos,  Educação  das  Relações  Étnico-
raciais,  permeando  a  disciplina.  Bibliografia  Básica:  Definidas  no  Plano  de  Ensino  e
aprovadas  pelo  Colegiado  de  Curso  à  época  da  oferta. Bibliografia
Complementar: Definidas no Plano de Ensino e aprovadas pelo Colegiado de Curso à época
da oferta.

-  TÓPICOS ESPECIAIS EM SAÚDE VI:  34 horas teóricas,  17 horas prá cas.
Ementa: Abordagem de conteúdos,  habilidades e a tudes relacionadas a Fundamentos
Básicos que contribuam para gestão e autogestão do cuidado, valores pessoais e cole vos,
instrumentos para a tomada de decisões em saúde, habilidades de comunicação verbal e
não verbal, desenvolvimento de capacidade de liderança, trabalho em equipe, construção
par cipa va,  interação  com  a  comunidade,  aprimoramento  dos  conhecimentos  nas
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ciências básicas, uso de exames complementares, desenvolvimento do raciocínio clínico,
atenção  integral  a  saúde  serão  contemplados  para  permi r  ao  aluno,  aprimorar  sua
capacidade de ajudar pessoas e cole vidades. Abordagem de conteúdos relacionados às
temá cas  de  Educação  Ambiental,  Direitos  Humanos,  Educação  das  Relações  Étnico-
raciais,  permeando  a  disciplina.   Bibliografia  Básica:  Definidas  no  Plano  de  Ensino  e
aprovadas  pelo  Colegiado  de  Curso  à  época  da  oferta.  Bibliografia  Complementar:
Definidas no Plano de Ensino e aprovadas pelo Colegiado de Curso à época da oferta.

-  TÓPICOS ESPECIAIS EM SAÚDE VII:  34 horas teóricas, 17 horas prá cas.
Ementa:  Abordagem  de  conteúdos,  habilidades  e  a tudes  relacionadas  a  Exames
Complementares que contribuam para gestão e autogestão do cuidado, valores pessoais e
cole vos, instrumentos para a tomada de decisões em saúde, habilidades de comunicação
verbal e não verbal,  desenvolvimento de capacidade de liderança, trabalho em equipe,
construção par cipa va, interação com a comunidade, aprimoramento dos conhecimentos
nas  ciências  básicas,  uso  de  exames  complementares,  desenvolvimento  do  raciocínio
clínico, atenção integral a saúde serão contemplados para permi r ao aluno, aprimorar sua
capacidade de ajudar pessoas e cole vidades. Abordagem de conteúdos relacionados às
temá cas  de  Educação  Ambiental,  Direitos  Humanos,  Educação  das  Relações  Étnico-
raciais,  permeando  a  disciplina.  Bibliografia  Básica:  Definidas  no  Plano  de  Ensino  e
aprovadas  pelo  Colegiado  de  Curso  à  época  da  oferta. Bibliografia
Complementar: Definidas no Plano de Ensino e aprovadas pelo Colegiado de Curso à época
da oferta.

- TÓPICOS ESPECIAIS EM SAÚDE VIII: 34 horas teóricas, 17 horas prá cas.
Ementa: Abordagem de conteúdos, habilidades e a tudes relacionadas a Raciocínio Clínico
que  contribuam  para  gestão  e  autogestão  do  cuidado,  valores  pessoais  e  cole vos,
instrumentos para a tomada de decisões em saúde, habilidades de comunicação verbal e
não verbal, desenvolvimento de capacidade de liderança, trabalho em equipe, construção
par cipa va,  interação  com  a  comunidade,  aprimoramento  dos  conhecimentos  nas
ciências básicas, uso de exames complementares, desenvolvimento do raciocínio clínico,
atenção  integral  a  saúde  serão  contemplados  para  permi r  ao  aluno,  aprimorar  sua
capacidade de ajudar pessoas e cole vidades. Abordagem de conteúdos relacionados às
temá cas  de  Educação  Ambiental,  Direitos  Humanos,  Educação  das  Relações  Étnico-
raciais,  permeando  a  disciplina.  Bibliografia  Básica:  Definidas  no  Plano  de  Ensino  e
aprovadas  pelo  Colegiado  de  Curso  à  época  da  oferta.  Bibliografia  Complementar:
Definidas no Plano de Ensino e aprovadas pelo Colegiado de Curso à época da oferta.

RUY ALBERTO CAETANO CORRÊA FILHO

Documento assinado eletronicamente por Ruy Alberto Caetano Correa Filho, Pró-
Reitor(a), em 11/12/2018, às 17:44, conforme horário oficial de Mato Grosso do
Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.
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A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h ps://sei.ufms.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&
id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0935352 e o código
CRC 0B8E5652.

CONSELHO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO

Av Costa e Silva, s/nº - Cidade Universitária

Fone: 

CEP 79070-900 - Campo Grande - MS

Referência: Processo nº 23104.015489/2018-99 SEI nº 0935352
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