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1. CONTEXTUALIZAÇÃO INSTITUCIONAL 
 

 
 

1.1. Mantenedora 

 

ITPAC – INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTONIO 

CARLOS S.A 

Endereço: a Avenida Filadélfia, nº 568, Setor Oeste, Cidade de 

Araguaína, Estado do Tocantins, CEP 77816-540- CNPJ –  

02.941.990/0001-98 

Pessoa Jurídica de Direito Privado com fins lucrativos. Sociedade Civil. 

 

 
1.2. Mantida 

 

FAMEG - FACULDADE DE MEDICINA DE GARANHUNS  

Endereço: Avenida General Costa e Silva, nº 06, Bairro Novo Heliópolis, 

Garanhuns – PE, CEP: 55290-000. 

 
1.3. Atos autorizativos 

 

Portaria - SE Nº 4271, de 02 de junho de 2008 que concede o 

credenciamento à Faculdade de Medicina de Garanhuns para ofertar o 

curso de Medicina . 

Portaria Nº 436, de 4 de maio de 2021, publicada no DOU em 05 de maio 

de 2021, seção 1, nº83, pag. 82, que aprova a migração da Faculdade de 

Medicina de Garanhuns – FAMEG para o Sistema Federal de Ensino. 
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2. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

 
 

2.1. As Necessidades que fundamentam a existência o curso 

 
 

A FAMEG tem como finalidade a criar possibilidades para a 

produção do conhecimento em todas as áreas do saber, mediante a 

promoção do ensino de graduação e de pós- graduação, da iniciação 

científica/pesquisa científica e da extensão. No seu projeto de 

implantação e em seu plano de desenvolvimento, o perfil das suas áreas 

de atuação reflete, de forma inequívoca, o seu compromisso regional, na 

medida em que os cursos forem oferecidos, atenderão prioritariamente a 

carência de desenvolvimento humano e econômico da região. 

Implementação de ações de promoção/prevenção/proteção, 

diagnóstico precoce e tratamento oportuno das principais causas de 

morbimortalidade; fortalecimento da APS, principalmente quanto à 

prevenção de acidentes e acompanhamento dos pacientes com alto risco 

para doenças cardiovasculares (diabéticos, hipertensos, tabagistas, etc.), 

respiratórias e neoplásicas. Prevenção, diagnóstico e tratamento de 

doenças infecciosas. 

Para a consecução desses objetivos, o curso de Medicina 

apresenta um currículo que destaca a abordagem das condições de 

saúde mais prevalentes e ao desenvolvimento de competências técnicas 

adequadas para qualquer nível de atenção, mas com ênfase na Atenção 

Básica e nos serviços de Urgência e Emergência no âmbito do SUS. 

Portanto, o curso de Medicina da FAMEG será implantado em parceria 

com o Sistema Único de Saúde local e regional e busca não apenas 

construir um novo paradigma na formação de médicos para o país, mas 

também contribuir para a consolidação do SUS e, consequentemente, 

para a melhoria dos serviços de saúde da cidade de Garanhuns, cidades 

vizinhas e todo estado do Pernambuco. 
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2.2. Dados do Curso 
 

Bacharelado em Medicina Presencial 

Carga Horária Total: 7.210 horas 

Turno : Integral 

Integralização (Mínima: 12 semestres e Máxima: 24 semestres) 

Endereço de Oferta: Avenida General Costa e Silva, nº 06, Bairro Novo 

Heliópolis, Garanhuns - PE 

Vagas anuais: 120 

Atos autorizativos vigentes: Portaria - SE Nº 4271, de 02 de junho de 

2008 que concede o credenciamento à Faculdade de Medicina de 

Garanhuns para ofertar o curso de Medicina . 

Portaria Nº 436, de 4 de maio de 2021, publicada no DOU em 05 de maio 

de 2021, seção 1, nº83, pag. 82, que aprova a migração da Faculdade de 

Medicina de Garanhuns – FAMEG para o Sistema Federal de Ensino. 

 Formas de Ingresso: processo seletivo, utilização da nota do ENEM 

(ingressantes), PROUNI, FIES e transferência externa de outras IES 

brasileiras reconhecidas pelo MEC (processo seletivo e transferência ex 

officio, na forma da lei). 

 
2.3. Objetivos do Curso 

 

2.3.1. Objetivo Geral 

 
 

Formar profissionais éticos e generalistas, com visão humanística, 

crítica e reflexiva, aptos para o exercício da medicina na Rede de Atenção 

à Saúde, com ênfase na Atenção Primária em Saúde e nos serviços de 

urgência e emergência, atuando nas áreas de Atenção à Saúde, Gestão 

em Saúde e Educação em Saúde; bem  como  preparar  para  a  

participação  no  desenvolvimento  social,  além  de estimular o 

desenvolvimento da responsabilidade social, espírito científico, do 

pensamento reflexivo e da criação cultural. 
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2.3.2. Objetivos Específicos 
 

 

Para que os objetivos gerais sejam atingidos, buscam-se os seguintes 
objetivos específicos: 

 
 

o promover ensino baseado na pedagogia da autonomia e da educação de 
adultos; 

o valorizar a aprendizagem significativa e transformadora; 

o estabelecer foco na interatividade; 

o possibilitar o contato com a realidade de saúde, socioeconômica e 

cultural das famílias e comunidades, desde o início do curso; 

o articular o desenvolvimento espiralar de conhecimentos, 

habilidades atitudes; 

o integrar a teoria e prática; 

o formar profissional para atuação responsável socialmente e 

conhecedor das necessidades do país, mas em especial de 

Garanhuns e região; 

o formar profissionais proativos em sua atuação frente a demandas 

emergentes da sociedade, em especial aquelas da região; 

o auxiliar a FAMEG no cumprimento de sua missão institucional 

através da formação de profissionais com perfil voltado para a 

atenção em saúde; 

o integrar os conhecimentos, habilidades e atitudes das ciências 

básicas, clínicas e humanas; 

o desenvolver um currículo nuclear e modular, de forma a garantir o 

desenvolvimento de competências gerais e específicas; 

o possibilitar a construção de um percurso individual de aprendizado, 
 

o centrado no estudante, por meio da oferta de um currículo que 

permita flexibilização; 

o buscar a interdisciplinaridade como eixo constante de construção e 

de busca, por parte de docentes e discentes; 

o oportunizar a prática interprofissional; 
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o oportunizar as atividades de pesquisa e extensão; 

o praticar a educação permanente, entendendo-a como caminho de 

construção da prática educativa e da formação contínua ao longo da 

vida profissional; 

o conceber a avaliação como processo, com caráter, sobretudo, 

formativo, para o discente, docente e gestores da Instituição. 

 

2.4. Perfil Profissional do Egresso, Competências e Habilidades 

 
 

O egresso do curso de Medicina da FAMEG será um médico 

com formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, capacitado a 

atuar, eticamente, de forma resolutiva no processo saúde-doença, em 

seus diferentes níveis de atenção - em especial no âmbito da atenção 

primária e na rede de urgência e emergência, com ações de promoção, 

prevenção, recuperação e reabilitação em saúde, com foco nos 

indivíduos, na família e na comunidade, na perspectiva da integralidade e 

da abrangência do cuidado em saúde, desde o atendimento até a gestão, 

com senso  de responsabilidade socioambiental, justiça, cidadania e 

defesa da dignidade humana. De acordo com o Capítulo II das DCN 

(2014), “competência é compreendida como a capacidade de mobilizar 

conhecimentos, habilidades e atitudes, com utilização dos recursos 

disponíveis, e exprimindo-se em iniciativas e ações que traduzem 

desempenhos capazes de solucionar, com pertinência, oportunidade e 

sucesso, os desafios que se apresentam à prática profissional, em 

diferentes contextos do trabalho em saúde”. Nesse aspecto, o referido 

documento prevê 3 (três) áreas gerais em que competências específicas 

e habilidades são desenvolvidas no curso médico da FAMEG: atenção à 

saúde, gestão em saúde e educação em saúde. 
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Quadro 33: Eixos e módulos em que as competências específicas e as habilidades 

previstas nas DCN 2014 são atendidas no curso de Medicina 

ÁREAS 

(competência 
s específicas 
e habilidades) 

Eixo 

Integração 

Ensino- 

Serviço- 

Comunidade 

Eixo 

Habilidade 
s e Atitudes 

Médicas 

Eixo 
Sistemas 
Orgânicos 
Integrados 

Métodos 
de 
Estudo e 
Pesquis 
a 

Clínica 
Integradas e 
Estágios 
Curriculares 
Obrigatório 

 

      

Atenção 
à Saúde 

     

Gestão 
em 
Saúde 

     

Educação 
em Saúde 

     

DOMÍNIO DE COMPETÊNCIA: ATENÇÃO À SAÚDE 

 
 

Prestar assistência à saúde em seus diferentes níveis de 

atenção, com ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação 

de saúde, a indivíduos e populações, de maneira ética, apropriada e 

eficaz, na perspectiva da integralidade da assistência, com senso de 

responsabilidade social e compromisso com a cidadania, como promotor 

da saúde integral do ser humano. 

 
1. Atenção às Necessidades Individuais de Saúde  

 

Identificação das Necessidades de Saúde 

I. Realização da História Clínica 

Objetivo de aprendizagem: realizar com proficiência a 

anamnese e a consequente construção da história clínica, obtendo dados 

relevantes, concisos e acurados, de maneira respeitosa, empática e 

cronologicamente adequada. 

Desempenho observável ao final das etapas: estabelece uma 

relação profissional ética no contato com pacientes, familiares e/ou 

responsáveis; identifica situações de emergência, desde o início do 
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contato, atuando de modo a preservar a saúde e a integridade física e 

mental das pessoas sob cuidado; orienta o atendimento às necessidades 

de saúde do paciente; utiliza linguagem compreensível ao paciente, 

estimulando seu relato espontâneo e cuidando de sua privacidade e 

conforto; favorece a construção de vínculo, valorizando as preocupações, 

expectativas, crenças e os valores relacionados aos problemas trazidos 

pelos pacientes e responsáveis; identifica os motivos e/ou queixas, 

evitando a explicitação de julgamentos, e considera o contexto de vida e 

os elementos biológicos, psicológicos, socioeconômicos e culturais 

relacionados ao processo saúde-doença; orienta e organiza a anamnese, 

utilizando o raciocínio clínico- epidemiológico e a técnica semiológica; 

investiga sintomas e sinais, repercussões da situação, hábitos, fatores de 

risco, condições correlatas e antecedentes pessoais e familiares; registra 

os dados relevantes da anamnese no prontuário de forma clara e legível. 

II. Realização do Exame Físico 

Objetivo de aprendizagem: realizar exame físico completo, 

preciso e devidamente direcionado para as queixas do paciente e seus 

problemas de saúde. 

Desempenho observável ao final das etapas: esclarece sobre 

os procedimentos, manobras ou técnicas do exame físico ou exames 

diagnósticos, obtendo consentimento do paciente ou do responsável; age 

com o máximo cuidado com a segurança, privacidade e conforto do 

paciente; apresenta postura ética e destreza técnica na inspeção, 

apalpação, ausculta e percussão, com precisão na aplicação das 

manobras e procedimentos do exame físico geral e específico, 

considerando a história clínica; esclarece, ao paciente ou ao responsável 

por ele, sobre os sinais verificados, registrando as informações no 

prontuário, de modo legível. 

III. Formulação de Hipóteses e Priorização de Problemas 

Objetivo de aprendizagem: integrar e organizar os dados da 

história e exame clínico para elaborar hipóteses diagnósticas 

fundamentadas no processo saúde-doença. 

Desempenho observável ao final das etapas: estabelece 

hipóteses diagnósticas mais prováveis, relacionando os dados da história 
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e exame clínico; estabelece prognóstico dos problemas do paciente, 

considerando os contextos pessoal, familiar, do trabalho, epidemiológico, 

ambiental e outros pertinentes; informa e esclarece as hipóteses 

estabelecidas de forma ética e humanizada, considerando dúvidas e 

questionamentos do paciente, familiares e responsáveis. 

IV. Promoção de Investigação Diagnóstica 

Objetivo de aprendizagem: solicitar e interpretar recursos 

complementares para confirmar ou afastar as hipóteses elaboradas, de 

maneira ética e baseada em evidências, na relação custo/efetividade, no 

acesso e no financiamento dos recursos. 

Desempenho observável ao final das etapas: propõe e explica, 

ao paciente ou responsável, sobre a investigação diagnóstica para 

ampliar, confirmar ou afastar hipóteses diagnósticas; solicita exames 

complementares com base nas melhores evidências; avalia as condições 

de segurança do paciente, eficiência e efetividade dos exames; interpreta 

os resultados dos exames realizados considerando as hipóteses 

diagnósticas, a condição clínica e o contexto do paciente; registra e 

atualiza no prontuário a investigação diagnóstica de forma clara e 

objetiva. 

2. Desenvolvimento, Aplicação e Avaliação de Planos 

Terapêuticos 

I. Elaboração e Implementação de Planos Terapêuticos 

Objetivo de aprendizagem: elaborar e executar um plano de 

cuidados terapêutico considerando as preferências do paciente, os 

princípios éticos, as evidências da literatura, o contexto de vida do 

paciente e da população em que ele se inclui, envolvendo a equipe 

multiprofissional e considerando os recursos do sistema de saúde. 

Desempenho observável ao final das etapas: estabelece, em 

contextos específicos, planos terapêuticos contemplando as dimensões 

de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação; discute o referido 

plano, suas implicações e o prognóstico, segundo as melhores evidências 

científicas; promove o diálogo sobre as necessidades referidas pelo 

paciente ou responsável, com as necessidades percebidas pelos 

7
4 



11 
 

profissionais de saúde, estimulando o paciente a refletir sobre seus 

problemas e a promover o autocuidado; estabelece um pacto sobre as 

ações de cuidado, promovendo a participação de outros profissionais, 

sempre que necessário; implementa as ações pactuadas, elaborando 

prescrições e orientações legíveis, estabelece e negocia o 

acompanhamento e/ou encaminhamento do paciente com justificativa; 

informa sobre situações de notificação compulsória aos setores 

responsáveis; considera a relação custo-benefício de procedimentos 

médicos e provimento de explicações aos pacientes e familiares, tendo 

em vista as escolhas possíveis; atua autônoma e competentemente nas 

situações de emergência mais prevalentes de ameaça à vida; exerce a 

profissão em defesa da vida e dos direitos dos pacientes. 

II. Acompanhamento e Avaliação de Planos Terapêuticos 

Objetivo de aprendizagem: monitorar e avaliar a efetividade 

dos planos terapêuticos, estabelecendo objetivos, considerando riscos e 

benefícios e fazendo 

as modificações apropriadas no curso do tratamento, mantendo a 

comunicação e negociação com o paciente e com a equipe 

multiprofissional que o acompanha para a obtenção do melhor resultado. 

Desempenho observável ao final das etapas: acompanha e 

avalia a efetividade das intervenções realizadas e considera a avaliação 

do paciente ou responsável em relação aos resultados obtidos, 

analisando dificuldades e valorizando conquistas; favorece o 

envolvimento da equipe de saúde na análise das estratégias de cuidado 

e resultados obtidos; revisa o diagnóstico e o plano terapêutico, sempre 

que necessário; explica e orienta sobre os encaminhamentos ou a alta, 

verificando a compreensão do paciente ou responsável; registra o 

acompanhamento e a avaliação do plano no prontuário, buscando torná-

lo um instrumento orientador do cuidado integral do paciente. 

2- Atenção às Necessidades de Saúde Coletiva 

I. Investigação de Problemas de Saúde Coletiva 

Objetivo de aprendizagem: analisar as necessidades de saúde 

de grupos de pessoas e as condições de vida e de saúde de comunidades 
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a partir de dados demográficos, epidemiológicos, sanitários e ambientais, 

considerando risco, vulnerabilidade, incidência e prevalência das 

condições de saúde. 

Desempenho observável ao final das etapas: acessa e utiliza 

dados secundários e/ou informações que incluam o contexto cultural, 

socioeconômico, ecológico e das relações, movimentos e valores de 

populações, em seu território, visando ampliar a explicação de causas, 

efeitos e determinantes no processo saúde- doença; relaciona os dados 

e as informações obtidas, articulando os aspectos biológicos, 

psicológicos, socioeconômicos e culturais relacionados ao adoecimento e 

à vulnerabilidade de grupos; estabelece diagnóstico de saúde e 

priorização de problemas segundo sua magnitude, existência de recursos 

para o seu enfrentamento e importância técnica, cultural e política do 

contexto. 

II. Desenvolvimento e Avaliação de Projetos de Intervenção 

Coletiva Objetivo de aprendizagem: elaborar, executar e 

monitorar ações de 

intervenção coletiva para resolver problemas de saúde coletiva, 

considerando critérios éticos e de viabilidade, factibilidade, 

vulnerabilidade, aplicando tecnologias apropriadas. 

Desempenho observável ao final das etapas: participa da 

discussão e da construção de projetos de intervenção em grupos sociais, 

orientando-se para melhoria dos indicadores de morbidade e mortalidade 

e a redução de riscos, danos  e vulnerabilidades; estimula a inclusão da 

perspectiva de outros profissionais e representantes de segmentos 

sociais envolvidos na elaboração dos projetos em saúde; promove o 

desenvolvimento de planos orientados para os problemas priorizados; 

participa na implementação de ações, considerando metas, prazos, 

responsabilidades, orçamento e factibilidade; participa na avaliação dos 

projetos, prestando contas e promovendo ajustes orientados à melhoria 

da saúde coletiva. 
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DOMÍNIO DE COMPETÊNCIA: GESTÃO EM SAÚDE 

Os egressos devem estar aptos a tomar iniciativas, fazer o 

gerenciamento e administração tanto da força de trabalho quanto dos 

recursos físicos e materiais e de informação, da mesma forma que devem 

estar aptos a serem empreendedores, gestores, empregadores ou 

lideranças na equipe de saúde, sempre tendo em vista o bem-estar da 

comunidade. 

1- Organização do Trabalho em Saúde 

I. Identificação de Problemas no Processo de Trabalho 

Objetivo de aprendizagem: organizar e criar condições para 

implementação do trabalho coletivo, estabelecendo relação respeitosa e 

de colaboração com colegas e/ou membros da equipe, visando responder 

efetivamente às necessidades levantadas, tanto as individuais como 

aquelas da comunidade; mostrar assiduidade e responsabilidade no 

cumprimento das tarefas; respeitar normas institucionais; posicionar-se 

considerando, entre outros, valores de justiça, equidade e diversidade 

cultural e religiosa em sua prática profissional. 

Desempenho observável ao final das etapas: identifica 

oportunidades e desafios na organização do trabalho em saúde, 

considerando as diretrizes do SUS; utiliza diversas fontes para identificar 

problemas no processo de trabalho, incluindo a perspectiva dos 

profissionais e dos usuários, e a análise de indicadores e do modelo de 

gestão; participa na priorização de problemas, identificando a relevância, 

magnitude e urgência, as implicações imediatas e potenciais, a estrutura 

e os recursos disponíveis; tem abertura para opiniões diferentes e 

respeito à diversidade de valores, de papéis e de responsabilidades no 

cuidado à saúde; desenvolve trabalho colaborativo em equipes de saúde, 

respeitando normas institucionais dos ambientes de trabalho e agindo 

com compromisso ético-profissional. 

II. Elaboração e Implementação de Planos de Intervenção 

Objetivo de aprendizagem: sensibilizar, planejar e 

implementar, em conjunto com outros profissionais e com a comunidade, 

projetos de intervenção que possam aprimorar, em algum aspecto, o 

processo de trabalho e/ou qualificar a assistência prestada ao indivíduo e 



14 
 

à comunidade. 

Desempenho observável ao final das etapas: participa na 

elaboração de planos de intervenção para o enfrentamento dos 

problemas priorizados, visando a melhoria da organização do processo 

de trabalho e da atenção à saúde; apoia a criatividade e a inovação na 

construção de planos de intervenção; participa na implementação das 

ações, favorecendo a tomada de decisão baseada em evidências 

científicas, na eficiência e na efetividade do trabalho em saúde; participa 

da negociação de metas para os planos de intervenção, considerando os 

colegiados de gestão e de controle social. 

2- Acompanhamento e Avaliação do Trabalho em Saúde 

I. Gerenciamento do Cuidado em Saúde 

Objetivo de aprendizagem: promover a organização dos 

sistemas integrados de saúde para a formulação e desenvolvimento de 

planos de ação em saúde individual e coletiva, usando as melhores 

evidências e incorporando novas tecnologias. 

Desempenho observável ao final das etapas: promove a 

integralidade da atenção à saúde individual e coletiva, articulando as 

ações de cuidado, no contexto dos serviços próprios e conveniados ao 

SUS; utiliza as melhores evidências e os protocolos de diretrizes 

cientificamente reconhecidas para promover o máximo benefício à saúde 

das pessoas e coletivos, segundo padrões de qualidade e de segurança; 

favorece a articulação de ações, profissionais e serviços, apoiando a 

implantação de dispositivos e ferramentas que promovam a organização 

de  sistemas integrados de saúde. 

II. Monitoramento de Planos e Avaliação do Trabalho em Saúde 

Objetivo de aprendizagem: avaliar o processo, resultados e 

impacto das ações desenvolvidas, utilizando indicadores de qualidade do 

serviço de saúde do qual participa; propõe ações de melhoria. 

Desempenho observável ao final das etapas: participa em 

espaços formais de reflexão coletiva sobre o processo de trabalho em 

saúde e sobre os planos de intervenção; monitora a realização de planos, 

identificando conquistas e dificuldades; avalia o trabalho em saúde 
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utilizando indicadores e relatórios de produção, ouvidoria, auditorias e 

processos de acreditação e certificação; utiliza os resultados da avaliação 

para promover ajustes e novas ações, mantendo os planos 

permanentemente atualizados e o trabalho em saúde em constante 

aprimoramento; formula e recebe críticas de modo respeitoso, valorizando 

o esforço de cada um e favorecendo a construção de um ambiente 

solidário de trabalho; estimula o compromisso de todos com a 

transformação das práticas e da cultura organizacional, no sentido da 

defesa da cidadania e do direito à saúde. 

 

DOMÍNIO DE COMPETÊNCIA: EDUCAÇÃO EM SAÚDE 

O graduando estará apto à corresponsabilidade com a própria 

formação inicial e continuada, para conquistar autonomia intelectual, 

responsabilidade social, bem como para compromisso com a formação 

das futuras gerações de profissionais de saúde, de modo a estimular a 

promoção da mobilidade acadêmica e profissional. 

Identificação de Necessidades de Aprendizagem Individual e 

Coletiva 

I. Aprendizagem Individual e Coletiva 

Objetivo de aprendizagem: manter continuamente o próprio 

aprendizado e colaborar para a educação de pacientes e da equipe de 

saúde. 

Desempenho observável ao final das etapas: estimula a 

curiosidade e o desenvolvimento da capacidade de aprender com todos 

os envolvidos, em todos os momentos do trabalho em saúde; identifica as 

necessidades de aprendizagem próprias, dos pacientes e responsáveis, 

dos cuidadores, dos familiares, da equipe multiprofissional de trabalho, de 

grupos sociais e/ou da comunidade, a partir de uma situação significativa 

e respeitando o conhecimento prévio e o contexto sociocultural de cada 

um. 

II. Promoção da Construção e Socialização do Conhecimento 

Objetivo de aprendizagem: promover a construção do 

conhecimento e permitir que ele possa ser distribuído para todos os 
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envolvidos na equipe de saúde, bem como na comunidade. 

Desempenho observável ao final das etapas: apresenta 

postura aberta à transformação do conhecimento e da própria prática; 

escolhe estratégias interativas para a construção e socialização de 

conhecimentos, segundo as necessidades de aprendizagem 

identificadas, considerando idade, escolaridade e inserção sociocultural 

das pessoas; orienta e compartilha conhecimentos com pacientes, 

responsáveis, familiares, grupos e outros profissionais, levando em conta 

o interesse de cada segmento, no sentido de construir novos significados 

para o cuidado à saúde; estimula a construção coletiva de conhecimento 

em todas as oportunidades do processo de trabalho, favorecendo 

espaços formais de educação continuada e participando da formação de 

futuros profissionais. 

III. Promoção do Pensamento Científico e Crítico e Apoio à 

Produção de Novos Conhecimentos 

Objetivo de aprendizagem: propiciar a ampliação das 

oportunidades de aprendizagem, pesquisa e trabalho, a todos os atores 

envolvidos na equipe de saúde, buscando a identificação de novos 

desafios da área, estabelecendo compromissos de corresponsabilidade 

pela vida nos âmbitos nacional e internacional. 

Desempenho observável ao final das etapas: utiliza desafios 

do trabalho para estimular e aplicar o raciocínio científico, formulando 

perguntas e hipóteses e buscando dados e informações; analisa 

criticamente fontes, métodos e resultados, no sentido de avaliar 

evidências e práticas no cuidado, na gestão do trabalho e na educação 

de profissionais de saúde, pacientes, famílias e responsáveis; identifica a 

necessidade de produção de novos conhecimentos em saúde, a partir do 

diálogo entre a própria prática, a produção científica e os 

desenvolvimentos tecnológicos disponíveis; favorece o desenvolvimento 

científico e tecnológico voltado para a atenção às necessidades de saúde 

individuais e coletivas, por meio da disseminação das melhores práticas 

e do apoio à realização de pesquisas de interesse da sociedade 
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2.5. Estrutura Curricular 

 
 

A estrutura curricular do curso de Medicina da FAMEG se 

fundamenta e se organiza para contemplar os aspectos de inovação e 

flexibilidade, entendidos como a construção de um currículo não 

segmentado ou linear, mas, ao contrário, integrado, modular, moderno e 

inovador. 

Nessa direção, a forma como o currículo do Curso de Medicina 

da FAMEG está estruturado no sentido vertical e horizontal, por meio de 

módulos que se integram na perspectiva interdisciplinar, temas 

transversais, metodologia escolhida, e práticas, presentes desde a 

primeira até a última fase do curso. 

Além disso, o aluno tem a oportunidade de vivenciar 

experiências em diversos cenários de ensino-aprendizagem que ensejam 

a formação de profissionais com a competência e a qualidade exigida para 

acompanhar as transformações sociais da atualidade. 

Para garantia da flexibilidade curricular no âmbito do curso 

de Medicina na definição da estrutura curricular do curso especial atenção 

se deu a: busca pela articulação da teoria e prática desde os momentos 

mais precoces do curso quando o aluno é inserido no SUS para vivenciar 

realidades distintas; na garantia do ensino centrado na produtividade dos 

alunos; na viabilização de uma formação articulada, mas principalmente 

integrada à realidade cultural, econômica e social do Brasil mas em 

especial do Pernambuco; no fomento à permeabilidade de informações, 

conhecimentos, saberes e práticas entre os componentes curriculares; na 

promoção da interdisciplinaridade. Para que isto seja possível é 

necessário, entretanto, entender que a flexibilidade curricular depende de 

estruturas flexíveis exercitadas na IES e no curso de Medicina que 

englobam a flexibilização espacial (salas de aula especialmente 

desenhadas para a metodologia, por exemplo) e a flexibilização temporal 

(cronogramas diferenciados e flexíveis de aprendizado). 

Vale destacar que dentro das premissas descritas, no âmbito 

do curso definem-se unidades curriculares específicas vocacionadas à 

flexibilização, como os componentes curriculares eletivos que permitem 
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que o futuro médico, ressalvadas as premissas legais, “escolha” o que 

cursará e num segundo momento, permite ao NDE do curso a 

determinação de plano adaptável às necessidades formativas e ou do 

mercado de trabalho. Dentre as eletivas disponibilizadas há a opção do 

acadêmico cursar: Gestão e Saúde, Libras, Espiritualidade, Comunicação 

humana e fisiológica, Eletrocardiografia, Manifestações Orais de Doenças 

Sistêmicas e Fisiologia do Exercício. O aluno deverá escolher dentre as 

disponíveis aquela(s)  que atende, neste contexto, seus anseios 

formativos. 

Tudo isto logicamente seguida da flexibilização inerentes à 

integralização do Estágio Supervisionado e ao Trabalho de Conclusão de 

Curso. Além disso, os estágios extra-curriculares reconhecidos e 

mediados pela IES podem permitir, ao aluno, o aprofundamento de 

estudos em áreas de maior interesse, enriquecendo seu percurso 

acadêmico. 

A flexibilização curricular permite também a adaptação às 

diferenças individuais, respeitando os diversos ritmos de aprendizagem, 

integrando as dessemelhanças locais e os distintos contextos culturais, 

garantindo um currículo que funcione como um fluxo articulado de 

aquisição de saber, num período, tendo como base a diversidade e o 

dinamismo. 

A flexibilidade curricular está presente ainda na inclusão de 

disciplinas eletivas e no uso das Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TICs), com o objetivo de inserir o formando no contexto 

diversificado e atualizado da profissão. 

As Atividades Complementares também se apresentam como 

estratégias de flexibilização e são indicadas como componente obrigatório 

do currículo. Os alunos são envolvidos em experiências didáticas, sociais 

e profissionais nas áreas de ensino, pesquisa e extensão, capazes de 

contribuir seguramente para a  formação do profissional com o perfil 

pretendido. 

Além das exigências acima, as atividades curriculares devem 

possibilitar o desenvolvimento de uma consciência crítica, que valorize os 

bens culturais e sociais construídos e conquistados pela humanidade, 
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assim como os aspectos éticos, morais e o meio natural. 

A metodologia de ensino é centrada no aluno, capaz de tornar 

o acadêmico partícipe na construção do seu aprendizado e de 

desenvolver as habilidades de “aprender a aprender” e auto-regulação da 

aprendizagem/metacognição, além de indutora do profissionalismo e da 

incorporação de sólidos princípios éticos. 

A estrutura curricular ainda garante o exercício da 

interdisciplinaridade que propicia o diálogo entre os vários campos do 

conhecimento e a integração do saber. Da forma como foi projetada, 

supera a organização curricular tradicional, que coloca as disciplinas 

como realidades estanques, fragmentadas, isoladas e dificulta a 

apropriação do conhecimento pelo discente. 

O ensino baseado na interdisciplinaridade tem poder 

estruturador, pois, as definições, os contextos e os procedimentos 

estudados pelos discentes serão organizados em torno de unidades mais 

globais, que agregam estruturas de conceitos e metodologias 

compartilhadas por várias disciplinas, capacitando os discentes para 

enfrentar problemas que transcendem os limitem de uma disciplina 

concreta. 

Além disso, a interdisciplinaridade favorece a realização de 

transferências das aprendizagens adquiridas em outros contextos e 

amplia a motivação para aprender. Adicionalmente, as disciplinas do 

curso estão inter- relacionadas e se integram em função dos objetivos do 

curso e do perfil do egresso. 

Busca-se ainda no âmbito do curso a contextualização do 

aprendizado, permitindo que a teoria seja vinculada às características 

dos discentes e do ambiente socioeconômico e cultural que está inserido, 

permitindo relacionar as atividades curriculares com o cotidiano e com o 

contexto social. 

Para atender a esse princípio, busca-se adequar o processo 

ensino- aprendizagem à realidade locorregional, articulando as diferentes 

ações curriculares às características, demandas e necessidades de cada 

contexto. Desenvolvem-se estratégias para articular o processo de ensino 
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à realidade dos discentes, propiciando uma aprendizagem referida aos 

diferentes âmbitos e dimensões da vida pessoal, social e cultural dos 

discentes. 

Todo o exposto é ancorado no uso sistemático de 

metodologias ativas empregadas no currículo do curso de Medicina que 

pressupõe como referenciais teóricos e norteadores das práticas 

educacionais: a Teoria da Complexidade (Edgar Morin), Teoria da 

Aprendizagem Significativa (Ausubel), Andragogia (Malcolm Knowles), 

Construtivismo/Sócio-interacionismo (Dewey/Piaget), Aprendizagem por 

Descoberta (Bruner) e Autonomia do Estudante/Abordagem Crítico-social 

da Educação (Paulo Freire). 

As iniciativas de Pesquisa e Extensão estão presentes na 

estrutura curricular do curso de Medicina. Em relação à Pesquisa, o TCC 

(Trabalho de Conclusão de Curso) e o Programa Institucional de Bolsas 

de Iniciação Científica (ligado à COPPEXI) permitem que os estudantes, 

embasados nas competências desenvolvidas nos módulos curriculares 

de Métodos de Estudo e esquisa,desenvolvam projetos alicerçados nos 

princípios de Metodologia Científica, Epidemiologia, Saúde Baseada em 

Evidências e Bioestatística. O TCC prevê a elaboração de trabalho a ser 

defendido em Banca e publicado, minimamente, sob a forma de artigo 

científico. Quanto à Extensão, por meio de iniciativa emanada da 

CoPPEXI (Coordenação de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão, 

Inovação e Internacionalização), também são ofertadas bolsas como 

objetivo estimular docentes e discentes a desenvolverem 

programas/projetos de extensão, articulando o ensino e a pesquisa de 

forma indissociável, viabilizando a relação integradora e transformadora 

entre a universidade e a sociedade. 

 
 

2.6. Matriz Curricular 
 
 
 

A matriz curricular de base (B) empregada no curso de 

Medicina da FAMEG, as cargas horárias (horas) empregadas em cada 

componente curricular, bem como a distribuição destes nos períodos é 
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apresentada a seguir. 

 

Per 

Eixos 
Estruturan  

tes 

Componentes Curriculares                                                     
(Módulos) 

CARGA HORÁRIA (Componentes Curriculares + Eletivas) 

Atividades Educacionais (hora aula) 
Eleti 
vas 

TCC Total 
Teóricas TICs Práticas APG 

Sub 
total 

1° 

Si
st

e
m

as
 O

rg
ân

ic
o

s 
In

te
gr

ad
o

s 

    Sistemas Orgânicos Integrados I 40 20 120 120 300     300 

In
te

gr
aç

ão
 E

n
si

n
o

-S
er

vi
ço

-C
o

m
u

n
id

ad
e

 

  Integração Ensino-Serviço-Comunidade I 20   40   60     60 

H
ab

ili
d

ad
es

 e
 A

ti
tu

d
es

 M
éd

ic
as

 

Habilidades e Atitudes Médicas I 20   40   60     60 

Métodos de Estudo e Pesquisa I 20   40   60     60 

Subtotal 100 20 240 120 480 40   520 

2° 

Sistemas Orgânicos Integrados II 40 20 120 120 300     300 

Integração Ensino-Serviço-Comunidade II 20   40   60     60 

Habilidades e Atitudes Médicas II 20   40   60     60 

Métodos de Estudo e Pesquisa II 20   40   60     60 

Subtotal 100 20 240 120 480 40   520 

3° 

Sistemas Orgânicos Integrados III 60 20 120 120 320     320 

Integração Ensino-Serviço-Comunidade III 20   40   60     60 

Habilidades e Atitudes Médicas III 40   80   120     120 

Subtotal 120 20 240 120 500 40   540 

4° 

Sistemas Orgânicos Integrados IV 60 20 120 120 320     320 

Integração Ensino-Serviço-Comunidade IV 20   40   60     60 

Habilidades e Atitudes Médicas IV 40   80   120     120 

Subtotal 120 20 240 120 500 40   540 

5° 

Sistemas Orgânicos Integrados V 60 40 120 120 340     340 

Integração Ensino-Serviço-Comunidade V 20   60   80     80 

Habilidades e Atitudes Médicas V 20   60   80     80 

Clínica Cirúrgica I 20   40   60     60 

Subtotal 120 40 280 120 560  20 580 

6° 

  Integração Ensino-Serviço-Comunidade VI 20   80   100     100 

  Habilidades e Atitudes Médicas VI 20   40   60     60 

C
lín

ic
a 

C
ir

ú
rg

ic
a 

Clínica Cirúrgica II 40   60   100     100 

Clínica Integrada I 60 40 180 120 400     400 

Subtotal 140 40 360 120 660     660 

7° 

Integração Ensino-Serviço-Comunidade VII 20   60   80     80 

Habilidades e Atitudes Médicas VII 20   40   60     60 

Clínica Cirúrgica III 60   40   100      100 

Clínica Integrada II 60 40 180 120 400     400 

Subtotal 160 40 320 120 640   20 660 

    Integração Ensino-Serviço-Comunidade VIII 40   40   80     80  

8° 

  Habilidades e Atitudes Médicas VIII 20   40   60     60 

   Clínica Cirúrgica IV 60   60   120     120 

     Clínica Integrada III 60 40 180 120 400     400 

      Subtotal 180 40 320 120 660     660 

      
TOTAL (Componentes Curriculares Obrigatórios+ Eletivas) hora-
aula 

 1.040  
  

240  
 2.240  

  
960  

 
4.480  

 160  
  

40  
  

4.680  

      
TOTAL (Componentes Curriculares Obrigatórios+ Eletivas) hora-
relógio 

         867  
      

200  
    1.867  

      
800  

   
3.733  

    
133  

     
33  

      
3.900  

      
1°- 
8° Atividades Complementares (hora-relógio) 210 

      Obs.: para ingressar no Internato, o aluno deverá ter sido aprovado em todos os módulos anteriores 
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        CARGA HORÁRIA (HORA-RELÓGIO) 

      

9
 

Estágio Curricular em Saúde Coletiva 48 

      Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar em Ginecologia e Obstetrícia I 210 

      Estágio Curricular em Atenção Primária em Saúde I 260 

      Estágio Curricular em Atenção Primária em Saúde II 260 

      

1
0

 

Estágio Curricular em Urgências e Emergências I 162 

      Estágio Curricular em Saúde Mental  96 

      Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar em Clínica Médica I 258 

      Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar em Pediatria I 258 

      

1
1

 

Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar em Clínica Cirúrgica I 258 

      Estágio Curricular em Urgências e Emergências II 258 

      Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar em Ginecologia e Obstetrícia II 258 

      

1
2

 

Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar em Pediatria II 258 

      Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar em Clínica Médica II 258 

      Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar em Clínica Cirúrgica II 258 

        

Subtotal 
   

3.100  

    CARGA HORÁRIA TOTAL DA MATRIZ EM HORA-RELÓGIO E HORA-AULA 

      Composição da Carga Horária H-A Hora-relógio Hora-aula 

      Teórica TICs Práticas APG Total Total 

    
Componentes Curriculares Obrigatórios      1.040  

      
240  

    2.240  
      

960  
                   

3.733  
                    

4.480  

    
Disciplinas Eletivas          

                        
133  

                         
160  

    
TCC  

        

                           
33  

                            
40  

    
Atividades Complementares          

                        
210  

                         
252  

    
Internato          

                   
3.100  

                    
3.720  

    
Total         

                   
7.210  

                    
8.652  

    INTERNATO  

    

                                                                                   
43,0  

% da CH 
total              

    Destas, 940 horas (30,3%) na APS e na Urgência/Emergência, sendo a carga horária na APS predominante (55,3%) 
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3. CORPO DOCENTE 

 

3.1. Núcleo Docente Estruturante (NDE) 

 
 

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) possui atribuições 

acadêmicas normatizadas pela Comissão Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (CONAES) na Resolução nº 1, de 17 de junho de 

2010, é o órgão responsável pela elaboração, implementação, 

atualização e consolidação do Projeto Pedagógico do Curso. 

Constituído por 5 (cinco) docentes do curso sendo que, destes, 

o coordenador de curso assume a função de presidente. Instituído como 

instância de estudo, debate, formulação, implementação e 

acompanhamento do processo de desenvolvimento em educação médica 

no curso de Medicina da FAMEG, com ênfase na concepção, 

acompanhamento, consolidação e avaliação constante do PPC. 

Em sua composição, serão considerados: área de formação, 

tempo de magistério superior, titulação, tempo de experiência profissional 

e vivência prévia em órgãos administrativos e de gestão em outras IES. 

O NDE se reunirá ordinariamente, uma vez por mês e,  

extraordinariamente, sempre que convocado pelo coordenador de curso 

ou por 2/3 (dois terços) dos seus membros. Para cada reunião será 

lavrada uma ata, a qual, depois de lida e aprovada, será assinada pelos 

membros presentes na reunião. As deliberações oriundas das reuniões 

serão encaminhadas pelo presidente aos órgãos hierárquicos 

competentes, principalmente para o Colegiado de Curso. 

A proposta é que 90% dos membros tenham titulação em nível 

de pós-graduação strictu sensu recomendada pela CAPES/MEC, 20% 

dos membros com regime de trabalho de dedicação integral e 80% com 

regime de tempo parcial.  

Os membros abaixo relacionados que, sob a presidência do 

primeiro, na qualidade de Coordenador do Curso, são componentes do 

Núcleo Docente Estruturante do Curso de Medicina da FAMEG: 
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Nº de 
ordem  

Professor  Titulação  Regime de 
Trabalho  

01  Almir de Araújo Penaforte Júnior  Especialista  TI  

02  Antonio Oliveira da Silva Filho  Especialista  TP  

03  Jose Adelson Alves do Nascimento Junior  Doutor  TP  

04  Régia Maria Batista Leite  Doutora  TP  

05  Renata De Freitas Fischer Vieira  Doutora  TI  

06  Sanielly Jonhara Torres Silva  Mestre  TP  

 

 

3.2. Coordenador do Curso 

   

  A Coordenadoria de Curso será exercida por Professor Almir 

de Araújo Penaforte Júnior, indicado pelo Diretor Geral, com formação 

específica requerida para o curso e com titulações acadêmicas. O 

mandato do Coordenador será por tempo indeterminado. De acordo com 

o Regimento Interno da FAMEG, são atribuições do Coordenador de 

Curso: 

I. Coordenar as atividades de ensino de graduação; 

II. Estabelecer uma agenda semanal para atendimento dos alunos de graduação; 

III.Estabelecer mecanismos de acompanhamento pedagógico dos 

alunos de graduação; 

IV. Estabelecer uma agenda semanal para atendimento dos docentes; 

V. Estabelecer mecanismos de acompanhamento e avaliação das 

atividades dos docentes; 

VI. Estabelecer mecanismos de acompanhamento e avaliação das 

atividades de ensino de graduação; garantir a organicidade da 

matriz curricular do curso; articular teorias e práticas nas integrações 

entre as áreas básicas e a área profissional; 

VII. Aprovar, no início de cada semestre letivo, o planejamento 

pedagógico dos componentes curriculares do curso; 

VIII.Organizar e manter atualizado um banco de dados com os 

programas das disciplina/módulo/unidades do curso, incluindo 

semestre/ano de oferta, carga horária teórica, carga horária prática, 

ementa, programa, referências bibliográficas atualizadas, 

metodologia de ensino, critérios de avaliação e docente(s) 
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responsável(eis); 

IX. Propor, antes do início de cada semestre letivo, à Direção 

Acadêmica, o horário de aulas de cada período do curso, articulados 

com os demais cursos da IES; 

X. Propor ações que visem a melhoria da qualidade do ensino de 

graduação, incluindo práticas pedagógicas inovadoras; 

XI. Realizar a Proposta de Disciplina/módulo/unidades com o 

acadêmico durante a efetivação da matrícula no âmbito do curso, 

articulado com a Secretaria Acadêmica e demais setores envolvidos; 

XII. Exercer o poder Disciplina/módulo/unidades no âmbito de sua competência; 

XIII. Cumprir prazos referentes a recursos e processos acadêmicos; 

XIV.Propor à Direção Acadêmica, convênios para viabilizar estágios 

curriculares ou extracurriculares do respectivo curso; 

XV.Supervisionar e notificar a Direção Acadêmica e ao Departamento 

de Pessoal a frequência dos docentes integrantes do curso, nas 

diferentes atividades acadêmicas de responsabilidade dos mesmos; 

XVI. Apresentar à Diretoria Acadêmica proposta de projetos de ensino; 

XVII. Apresentar  à Coordenadoria de Pesquisa, Extensão  e

 Pós-Graduação proposta de projetos de pesquisa, de extensão e 

de pós-graduação. 

XVIII. Apresentar à Diretoria Acadêmica proposta de programas 

curriculares e extracurriculares que visem o crescimento 

acadêmico do aluno; 

XIX.Exercer outras atribuições que lhe sejam conferidas ou delegadas 

pelos Órgãos Superiores da FAMEG; 

XX.Representar a FAMEG; por designação da Diretoria Acadêmica, em 

eventos internos e externos relacionados à atividade de graduação; 

e 

XXI. Propor à Diretoria Acadêmica mudanças ou reformas curriculares, 

conforme disposto nas normas gerais do Ensino de Graduação da 

Faculdade. 

 

A Coordenação de Curso é exercida pelo Professor Almir de Araújo Penaforte 
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Júnior, Médico, Especilista em Cirurgia Geral, Cirurgia de Cabeça e Pescoço e 

Cirurgia Crânio-Maxilo-Facial, em regime de trabalho em Tempo Integral. Possui 

larga experiência na área médica, com passagem no Hospital Univertário Lauro 

Wanderley – Universidade Federal da Paraíba, Santa Casa da Misericórdia de São 

Paulo, Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo, com complementação da formação acadêmica e 

profissional no Memorial Hospital for Cancer and Allied Diseases- Memorial Sloan-

Kettering Cancer Center - Nova York- EUA e no Hospital Universitario 12 de Octubre 

– Madrid- ES. Atua também como membro do Conselho Fiscal da Unimed Agreste 

Meridional Cooperativa de Trabalho Médico.  

 

 
3.2. Corpo Docente do Curso 

 
 

Sabe-se que uma unidade geradora de conhecimento, como 

é uma instituição de ensino superior, não pode ser regida por um poder 

centralizador e autoritário. Por isso, a gestão da FAMEG será 

compartilhada com todos os atores institucionais. Talvez o ator que 

exerça maior contribuição nesse processo sejam os professores. São 

eles que, através de diversos mecanismos, atuarão ativamente na 

gestão educacional, sugerindo e agindo de forma autônoma e proativa. 

A formalização desse comportamento está explícita no Regimento, 

através da composição do Conselho Superior, dos Conselhos de Curso, 

da Comissão Própria de Avaliação – CPA, dentre outras comissões que 

possam a vir integrar a gestão da IES. 

O corpo docente tem representação, com direito à voz e voto, 

no Conselho Superior, na forma do Regimento. 

A FAMEG é uma instituição que está alinhada às políticas 

nacionais da educação superior, e que tem como um dos seus objetivos 

fortalecer seu corpo docente no que tange à titulação, tempo de 

dedicação e experiência acadêmica no magistério superior e experiência 

profissional, seu quadro de docentes privilegiados aspectos 

mencionados, sempre na perspectiva de expansão. 

A contratação de docentes será feita através do setor de 
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Recursos Humanos, num diálogo permanente com a Direção Geral e 

Coordenação Acadêmica da FAMEG em consonância com os valores 

institucionais e as exigências legais para o exercício da docência no 

ensino superior. 

Um dos principais objetivos é o aumento de docentes com 

títulos obtidos nos programas stricto sensu: mestrado e doutorado, 

reconhecidos pela CAPES. Todos os docentes são contratados e 

regidos pela CLT. 

Como critério básico de renovação e ampliação ou 

consolidação do quadro docente e tutores nos cursos ou pela 

necessidade de substituição integral ou eventual de docente, a FAMEG 

obedecerá ao regime das leis trabalhistas (Consolidação das Leis do 

Trabalho - CLT) e o Acordo Coletivo Sindical observados os critérios e 

normas internas e as especificidades do Plano de Carreira, registrado e 

homologado pela respectiva Delegacia Regional de Trabalho. 

Os requisitos de titulação devem atender a legislação vigente, 

é exigida a titulação mínima de especialista (pós-graduação lato sensu), 

com preferência para a contratação de mestres e doutores, em especial 

aqueles com experiência profissional acadêmica e não acadêmica 

comprovadas. 

Os candidatos serão submetidos a análise curricular, entrevista 

e aula expositiva avaliada por banca examinadora. O professor com o 

melhor desempenho será selecionado para o cargo. Serão observados, 

ainda, no processo seletivo, a formação e a experiência didática e 

profissional na área específica para a vaga. 

O processo para admissão do professor para área acadêmica 

ocorrerá por demanda informada pelo coordenador de cada curso e 

autorizada pela Direção Geral, mediada pelo Departamento de Recursos 

Humanos que convida os candidatos à participar do processo seletivo 

cujos critérios divulgados em cada processo incidem sobre a formação, 

o currículo e a capacidade didático-pedagógica. Planeja-se incluir nos 

processos seletivos os egressos dos cursos da FAMEG, vinculados ao 

banco de talentos da instituição ou por meio de editais de seleção. 

A contratação de pessoal será realizada conforme as 



28 
 

demandas da IES. A contratação será feita numa das seguintes 

categorias: professor especialista (aquele que possui título de 

Especialista, obtido em programa de pós-graduação lato sensu de 

instituição credenciada ou reconhecida nos termos da lei); professor 

mestre (aquele que possui título de Mestre, obtido em instituição 

credenciada ou reconhecida nos termos da lei); professor doutor (aquele 

que possui título de Doutor obtido em instituição credenciada ou 

reconhecida nos termos da lei). 

O enquadramento no sistema de referências e níveis é feito em 

função da análise documental apresentada pelo interessado, de acordo 

com regulamentação específica aprovada pelo Conselho Superior. A 

admissão de pessoal docente se faz por meio de contrato de trabalho 

celebrado com a Mantenedora, mediante aceitação dos termos da política 

de recursos humanos da FAMEG. 

Os professores que integram o quadro docente do Curso de 

Medicina da FAMEG possuem as seguintes titulações, com a proporção 

que segue abaixo: 

- Especialistas - 3 professores (25%)  

- Mestres - 4 professores (33%)   

- Doutores – 5 professores (42%)  

 

Em relação ao regime de trabalho, segue abaixo a seguinte 

proporção: 

- Horistas - 0 professor (%)   

- Tempo parcial - 5 professores (25%)   

- Tempo integral - 7 professores (58%)  

 

Do quadro total, 8 (oito) docentes possuem cinco ou mais anos 

de experiência profissional, o que corresponde a 67% do quadro total. E 

11 (onze) possuem experiência profissional no Magistério superior, o que 

corresponde a 91% do quadro total.  
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DOCENTE  TITULAÇÃO 
REGIME TEMPO DE 

VÍNCULO  

ALMIR DE ARAÚJO PENAFORTE JÚNIOR ESPECIALIZAÇÃO INTEGRAL 06 

ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA FILHO ESPECIALIZAÇÃO PARCIAL 06 

BELARMINO SANTOS DE SOUZA JÚNIOR MESTRADO PARCIAL 06 

ERNANDO GOUVEIA LIMA FILHO MESTRADO PARCIAL 06 

GEVANIO BEZERRA DE OLIVEIRA DOUTORADO INTEGRAL 06 

ISABELLA MEDEIROS DE OLIVEIRA MESTRADO PARCIAL 06 

JOSÉ ADELSON ALVES DO NASCIMENTO DOUTORADO INTEGRAL  06 

LEANDRO TEIXEIRA DOS SANTOS DOUTORADO INTEGRAL 06 

RÉGIA MARIA BATISTA LEITE DOUTORADO INTEGRAL 06 

RENATA DE FREITAS FISCHER VIEIRA DOUTORADO INTEGRAL 06 

RODRIGO AGRA BEZERRA DOS SANTOS ESPECIALIZAÇÃO PARCIAL 06 

SANIELLY JONHARA TORRES SILVA MESTRADO INTEGRAL 06 

 
 
 

 

4. INFRAESTRUTURA FÍSICA E INSTALAÇÕES ACADÊMICAS 
 

A FAMEG oferece um espaço amplo com dependências 

necessárias ao funcionamento de qualidade. Conta com espaços 

modernos e confortáveis, incluindo áreas externas, espaços que 

favorecem a convivência no contexto da Instituição, na medida em que 

proporcionam um ambiente agradável e acolhedor. 

As áreas internas, com infraestrutura de excelência, estão 

distribuídas em (ver Quadro abaixo) com os espaços necessários à 

operacionalização do seu curso e com proposta de melhorias, de modo a 

cumprir suas finalidades educativas e sociais, conforme previsto no PDI. 

 

GRUPO m² Qtd de Espaços 

Sala Descanso Alunos 27,64 01 

Sala Descanso Funcionários 52,00 01 

Ouvidoria  11,17 01 

CPA 11,17 01 

NAPED 14,36 01 

COPPEXI 15,93 01 

Coord. Estágio / Internato 15,93 01 
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Coord. Curso 12,22 01 

Coord. Adjunta do Curso 12,22  01 

Sala dos Professores 

Núcleo de Experiência Discente - NED 

40,16 

7,00 

01 

01 

Laboratório de Informática 1 51,92  01 

Laboratório de Informática 2 31,94  01 

Gabinete dos Professores T.I  21,00  06 

Sanitários Femininos  51,71  04 

Sanitários Masculinos  51,71  04 

Auditório                                                                      168,53                  01 

Secretaria Geral                                                            62,53                   01 

Reprografia Acadêmica                                                 14,07                   01 

Laboratório de Técnicas Cirúrgicas                               77,47                   01 

Laboratório de Anatomia                                               62,23                   01 

Consultórios                                                                  40,08                   05 

Laboratórios de Simulação                                           33,44 02 

Laboratório Multidisciplinar 01                                      88,63                   01 

Laboratório Multidisciplinar 02                                      54,43                   01 

Sala dos Técnicos de Laboratórios 16,00  01 

Salas de Aula                                                                   386,04                   06 

Biblioteca 319,08                  01 

Área Administrativa                                                     336,14                  01 

Cantina                                                                        346,31                  01 

 

Ressalta-se que a infraestrutura física da FAMEG está 

adequadamente adaptada aos conceitos mais modernos de atendimento 

para a INCLUSÃO, pois o planejamento e construção dos espaços e a 

instalação de equipamentos na IES já consideram todos os aspectos 

necessários à inclusão e conforto das pessoas com deficiência, 

atendendo às normas estabelecidas na legislação brasileira.  

Para tanto, conta com uma infraestrutura física com rampas de 

acesso, piso tátil, telefones, banheiros adaptados, bebedouros, carteiras 
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adaptadas e outros, ressaltando-se que são observadas, ainda, as 

condições de acesso e software às pessoas com deficiência visual e 

auditiva, sinalização ambiental (inclusive em Braile) e divulgação em lugar 

visível das regras de atendimento prioritário. 

 

Salas de aula - área total: 391,00M²: Salas destinadas às aulas, com 

quadros em 360º e aplicação de uma metodologia inovadora, sendo: 

projeção de mídias em até 06 pontos da sala, mesas escrevíveis, assentos 

acolchoados, equipamentos de som com a possibilidade de microfones sem 

fio ou de lapela, com móveis planejados para APG – Aprendizagem em 

Pequenos Grupos e MARC – Método de Aprendizagem em Raciocínio 

Clínico. Todos os espaços atendem às normas de segurança e 

acessibilidade arquitetônica. 

 

Auditório - área total: 168,00m²: O Auditório dispõe em um amplo espaço 

climatizado, aparelhos multimídia, sonorização e com poltronas acolchoadas 

e braços escamoteável, usado principalmente para realização de eventos 

acadêmicos e institucionais entre outros. Totalizando 100 lugares, podendo 

ser adaptado aos diversos cenários dependendo da dinâmica solicitada. 

 

Sala de professores - área total: 40,00m²: Dispondo de uma ampla e 

moderna, localizada em ponto estratégico do campus, pois está próxima as 

salas de aula, apoio docente que é suporte a todas as demandas referentes 

às salas de aula, horários, equipamentos, reservas e logística do professor, 

NAPED, CPA, auditório e gabinetes de professores T.I. e entre outros. 

Equipada com móveis planejados, mesas de reuniões, cadeira de 

massagem, sofá, estações de trabalho, computadores e impressora 

conectada em rede. Tudo em ambiente climatizado, com sanitários 

próximos, computadores e impressoras conectados em rede e escaninhos 

individuais. Todo o espaço atende às normas de segurança e acessibilidade 

arquitetônica. 
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Espaço de trabalho para docentes em tempo integral - área total: 

40,00m²: A Faculdade de Medicina de Garanhuns, disponibiliza para todos 

os professores contratados em regime de trabalho de tempo integral um 

espaço para desenvolvimento e planejamento de suas atividades 

acadêmicas, sendo gabinetes/salas equipadas com móveis planejados, 

estação de trabalho e atendimento, ambiente climatizado, computadores e 

impressoras conectados em rede. Todos os espaços atendem às normas de 

segurança e acessibilidade arquitetônica. 

 

ESPAÇOS PARA ATENDIMENTO AOS DISCENTES 

 

Sala do coordenador - área total: 16,00m²: No intuito de oferecer agilidade 

nas demandas administrativas e acadêmicas, as salas da coordenação de 

curso ficam em um complexo que permitem a interação dos coordenadores 

com a direção acadêmica, sala de atendimentos das coordenações, sala do 

NDE bem como com suas secretárias que auxiliam nas demandas do dia-a-

dia. Todos os gabinetes equipados com móveis planejados, estação de 

trabalho e atendimento, ambiente climatizado, com sanitários próximos, 

computadores e impressoras conectados em rede. Todos os espaços 

atendem às normas de segurança e acessibilidade arquitetônica. 

 

Núcleo de Experiência Discente - NED - área total: 52,00m²: Estrutura 

montada para atendimento e apoio dos acadêmicos, este setor traz diversos 

benefícios que auxiliam nas dúvidas sobre o que considerar na escolha da 

carreira e quais os diferenciais devem ser procurados. Com foco na saúde 

mental e no aprendizado dos alunos, a Faculdade de Medicina de 

Garanhuns conta com o Núcleo de Experiência Discente – NED, com o 

objetivo de garantir todo o suporte necessário e melhorar a qualidade do 

ensino-aprendizagem. Diagnosticando por meio de procura espontânea ou 

encaminhada, as dificuldades de aprendizagem dos alunos, organizando 

encontros, praticando momentos de reflexão sobre a prática educacional e 

auxiliando na solução de problemas, baseado na leitura da realidade e 

interpretação de sua etiologia (causas e origens) e seu estado e sua 
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evolução. Investimento no diálogo como principal ferramenta para detectar 

problemas, escuta, observação e busca de informações reais, com o objetivo 

de encontrar a abordagem adequada em cada situação. 

 

Coordenação de laboratórios e sala dos técnicos - área total: 16,00m²: 

Sob responsabilidade técnica de um profissional habilitado como 

Coordenador dos Laboratórios da área da saúde, a Faculdade de Medicina 

de Garanhuns conta ainda com técnicos auxiliares treinados por cursos e 

treinamentos periódicos para a entrega de um excelente funcionamento e 

entrega de serviços de qualidade aos docentes e discentes. Equipada com 

móveis planejados, computador, impressora conectada em rede. 

 

COPPEXI - área total: 16,00m²: Por ser um órgão executivo responsável 

pelas políticas e promoção a melhoria da qualidade do ensino, pós-

graduação, pesquisa e extensão e internacionalização. A coordenação 

subsidia por meio da ajuda de custo para a participação em eventos 

científicos a docentes e discentes, oportunizando a estas condições de 

aprofundamento e/ou aperfeiçoamento de seus conhecimentos científicos, 

tecnológicos e profissionais, essas bolsas são extensivas às monitorias. 

Vale destacar ainda as Ligas Acadêmicas que apesar de serem são 

entidades estudantis autônomas, apolíticas e sem fins lucrativos, são 

auxiliadas para que possam desenvolver projetos e ações como objetivo a 

ampliação do trinômio ensino, pesquisa e extensão em caráter 

multidisciplinar, complementando, assim, a formação acadêmica. A 

COPPEXI normatiza as atividades das ligas dos cursos de graduação da 

instituição, de acordo com as instruções contidas nos Projetos Pedagógicos 

dos cursos de graduação (PPC). 

 

Estágio e Internato - área total: 16,00m²: Sala para serviços 

administrativos e acadêmicos exclusivos aos internos do curso de medicina. 

Atendimento em horário diferenciado maior comodidade de professores e 

alunos. Equipada com móveis planejados, computador, impressora 

conectada em rede. Tudo em um ambiente especialmente preparado para o 
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atendimento às demandas acadêmicas dos internos. 

 

Ouvidoria - área total: 11,00m²: É o espaço de acolhimento para receber, 

examinar e encaminhar, aos setores competentes, todas as sugestões, 

reclamações, críticas, elogios e denúncias, através canais de atendimento 

por email, telefone e presencial, gerando relatórios sigilosos e informações 

com o objetivo de aperfeiçoar o processo de trabalho dentro da IES. 

 

Secretaria geral acadêmica - área total: 62,00m²: Operacionaliza todas as 

atividades ligadas à vida acadêmica do aluno, desde seu ingresso até sua 

conclusão/colação de grau e expedição do Diploma.  

 

Reprografia- área total: 14,00m²: Os serviços de reprografia e papelaria 

utilizados na Faculdade são terceirizados para a Papelaria e Copiadora. Os 

serviços prestados sempre se caracterizaram pela qualidade no atendimento 

ao cliente, qualidade das fotocópias já mantém atualizada a tecnologia em 

máquinas fotocopiadoras, variedade dos serviços prestados, cumprimento 

dos prazos de forma adequada, limpeza do ambiente, espaço físico grande, 

tempo de atendimento rápido, auxílio na finalização e impressão dos 

trabalhos e antecedência do material deixado pelos professores. 

Seu amplo balcão e seu sistema de atendimento minimiza e até quase que 

elimina as filas proporcionando um atendimento de excelência aos alunos. 

A reprodução de documentos fica condicionada à Lei dos Direitos Autorais 

(Lei nº 9.610/1998). 

 

ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA E DE ALIMENTAÇÃO 

 

Cantina - área total:  300,00m²: Espaço destinado aos discentes e 

colaboradores da Faculdade de Medicina de Garanhuns.  

 

Sala de descanso funcionários - área total:  50,00m²: A sala de descanso 

é um espaço destinado aos colaboradores da Faculdade de Medicina de 

Garanhuns. Seu principal objetivo é promover um tempo de relaxamento, 
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fazendo com que voltem às suas atividades revigorados. Dessa forma essas 

salas contribuem para o bem-estar da equipe, com ganhos consequentes na 

criatividade dos colaboradores. 

 

Sala de descanso alunos - área total: 52,00m²: Faculdade de Medicina de 

Garanhuns proporciona aos seus acadêmicos com passam grande parte do 

dia na IES uma sala com bancos, pufs e almofadas em um ambiente 

climatizado e uma bela vista pelas janelas de vidro. Relaxados, esses 

acadêmicos voltam para suas tarefas e rendem mais, tanto do ponto de vista 

quantitativo quanto qualitativo. 

 

LABORATÓRIOS, AMBIENTES E CENÁRIOS PARA PRÁTICAS 

DIDÁTICAS 

 

Laboratório de Anatomia - área total: 62,00m²: serve de apoio ao 

aprendizado morfológico macroscópico dos órgãos dos diferentes Sistemas 

do Organismo. Possui estrutura física dotada de sala de cubas, sala de 

preparo de peças anatômicas, além da sala de aula prática. Dispõe de vários 

equipamentos, modelos anatômicos, modelos orgânicos, mobiliário e 

bancadas acessíveis. 

 

Laboratório Multidisciplinar 1 e 2 - área total: 130,00m²: a prática no 

âmbito laboratorial permite que os discentes possam firmar seus 

conhecimentos oriundos da teoria. Facilitando assim, o desenvolvimento de 

habilidades inerentes a sua formação profissional. Com isso, para a 

realização das atividades, os Laboratórios Multidisciplinares dispõem de 

vários equipamentos, vidrarias mobiliário e bancadas acessíveis. 

 

Laboratórios de Habilidades (Consultórios) – área total: 40,8m2: O 

laboratório tem o objetivo de familiarizar o estudante com as técnicas 

voltadas para o desenvolvimento da comunicação e de destrezas manuais, 

possibilitando atividades práticas em que tais habilidades se tornem 

possíveis. Realizam-se, neste labotatório, atividades de compreensão de 
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exames físicos e procedimentos médicos. Neste laboratório, simulam-se 

procedimentos que se aproximam da realidade a partir de equipamentos 

como simuladores de ausculta cardíaca e pulmonar, torsos para RCP, talas, 

dentre outros equipamentos. Todos os materiais de insumo para a realização 

das práticas são oferecidos pela instituição. Nas aulas práticas, os alunos 

contam com auxílio de professores e técnicos especializados, dispondo de 

horários de estudo para revisão dos conteúdos.  

 

Laboratório de Técnicas Cirúrgicas - área total: 140,00m² funciona como 

modelo de simulação próximo da realidade em que o discente tem a 

possibilidade de executar técnicas operatórias e/ou prestar assistência ao 

paciente no período intraoperatório, construindo conhecimentos, para 

posterior execução, no setor em que estiver estagiando, supervisionado por 

um professor/preceptor. É um recurso instrucional que permite conhecer, 

experimentar, testar, repetir, errar e, sobretudo, corrigir, facilitando ainda o 

manuseio de todo o equipamento com liberdade. 

 

Laboratório e centro de simulação realísticas e habilidades - área total: 

71,00m²: Em uma das mais modernas instalações para educação médica, a 

Faculdade de Medicina de Garanhuns tem um complexo de Simulação 

Realística onde ocorre a metodologia de ensino-aprendizagem destinada à 

fixação do conhecimento teórico em relação à habilidades e competências 

exigidas para o exercício da medicina, tal qual previsto nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o curso de medicina. 

Neste Centro e laboratório de Simulação Realística e Habilidades são 

desenvolvidos desde as habilidades mais simples, como as mecânicas, até 

a mais complexa das habilidades:  a comunicação. Neste espaço, o 

estudante de medicina tem estímulos de ordem cognitiva, comportamental e 

mecânica. O aprendizado de habilidades e simulação realística, além de 

inovadora, mostrou-se muito mais eficiente quanto à fixação dos conteúdos 

pelos alunos de medicina. O treinamento em situações que simulam a 

realidade permite que os alunos aprendam a técnica correta para obterem 

melhor segurança e melhor desempenho durante as atividades práticas nos 
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estágios, proporcionando assim um atendimento de qualidade para a 

população. 

 

Infraestrutura física e tecnológica destinada à CPA - área total: 11,00m² 

Com um papel de destaque na organização e funcionamento da Faculdade 

de Medicina de Garanhuns, a CPA desenvolve através das suas ações, 

questionários e plano de ação juntamente com a Direção Geral estratégias 

para melhoria atendendo às solicitações como um instrumento de alta 

fidelidade da opinião da comunidade externa e interna na qual a IES está 

inserida. 

A sala ampla, com mesas de trabalho para a coordenação e membros da 

CPA, mesa de reuniões, armários planejados e localizada em ponto 

estratégico de fácil acesso. 

 

Biblioteca: infraestrutura e plano de atualização do acervo – área total: 

395,00m² 

Em um ambiente inovador, a biblioteca da Faculdade de Medicina de 

Garanhuns tem como função precípua o apoio técnico informacional e o 

estimulo ao ensino, a pesquisa e a extensão realizadas pelos docentes e 

discentes dos cursos oferecidos pela IES, bem como atende aos demais 

membro da comunidade externa, oferecendo consulta local de seu acervo.  

O livre acesso ao acervo físico das bibliografias, inclusive em Braile, 

possibilita uma maior visibilidade por parte dos usuários ao material do 

assunto de sua pesquisa e oferece condições elétricas e wi-fi para utilização 

de notebooks, smartphones e tabletes, para consulta ao acervo virtual, 

podendo esse também ser consultado fora do ambiente físico da biblioteca 

por meio do portal do aluno ou portal do professor, tudo gratuito e de fácil 

acesso. Em um ambiente inspirador e dinâmico, com iluminação apropriada 

e climatizado propiciam um maior conforto e convite ao estudo, a biblioteca 

conta com todos esses requisitos e prioriza pela equipe de funcionários a 

entrega de um serviço de alta qualidade aos seus usuários.  

 A Biblioteca da Faculdade de Medicina de Garanhuns está 

disponibilizada em uma área física de localização estratégica. 
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Salas de apoio de informática ou estrutura equivalente - área total: 

51,00m²: Seguindo a mesma linha de modernidade e método ativo de aulas, 

o laboratório de informática e pesquisa, fica estrategicamente situado dentro 

da biblioteca, para facilitar o estudo e a pesquisa dentro do acervo 

acadêmico. Dispondo de 22 máquinas desktops conectados em rede 

diferenciada, data-show e lousa, bem como equipamentos de uso 

preferencial para cadeirante e/ou mobilidade reduzida e com deficiência 

visual total, parcial e/ou momentânea, com equipamentos e programas 

especializados e certificados pelo governo federal. 

Em atendimento às normas e com a preocupação do conforto de seus 

usuários, a Faculdade de Medicina de Garanhuns tem em seus 

computadores e notebooks os programas DOSVOX e VLibras, Monitores de 

22” e teclados em Braile para acadêmicos com necessidades especiais. 

O Laboratório de Informática I possui 32 computadores equipados com 

webcam, placas de som, com as especificações abaixo:   

Marca:  Notebook Dell Vostro  

Processador: Core i5-1135G7 2,40 GHz   

Memória: 8GB DDR3   

Armazenamento:  SSD 220GB   

O Laboratório de Informática II possui 22 computadores com placas de som, 

com as seguintes especificações:   

   Marca:  Computador Dell Optiplex 3080M  

Processador: I3 10ª Geração   

Memória: 8GB   

Armazenamento:  256GB SSD W10 Pro  

Monitor: 22" Dell  

 

Instalações sanitárias - área total: 90,00m² 

A Faculdade de Medicina de Garanhuns em atendimento às normas e 

preocupada como conforto dos seus usuários, conta na sua infraestrutura 

uma bateria de banheiros e vestiários modernos e bem localizados, 

contando ainda com um moderno banheiro familiar. Valendo ressaltar que 

todos atendem às normas de acessibilidade da NBR 9050/2015.  



39 
 

5. BIBLIOTECA 

 
 

A Biblioteca da FAMEG apoiará nas funções de ensino, 

pesquisa e extensão, através da seleção, aquisição, organização, 

recuperação e disseminação da informação por meio da disponibilização 

de produtos bibliográficos (de forma física e/ou virtual) e prestação de 

serviços à comunidade acadêmica (de forma presencial e/ou via internet), 

responsabilizando-se pela organização e manutenção de todo o seu 

acervo. 

As instalações específicas da Biblioteca proporcionam um 

ambiente próprio para o estudo e a pesquisa bibliográfica, com espaços 

para leituras individuais e em grupos, para pesquisa pela Internet, 

consulta ao acervo, presencial ou remoto, além de prateleiras e móveis 

próprios para a guarda do acervo. 

A biblioteca está situada em um amplo espaço, baias para 

leitura/estudos individuais e salas para estudos em grupo e, demais 

informações constantes da tabela no PDI da IES. 

A Biblioteca é adequada ao número de usuários e aos fins a 

que se destina e obedece aos critérios de salubridade, ou seja, é 

climatizada, bem iluminada, limpa e segura. Além disso, este ambiente é 

adaptado às pessoas com necessidades especiais e possui nas suas 

proximidades equipamentos de proteção contra incêndio. 

A Biblioteca possui uma área apropriada, distribuídas da seguinte forma: 

-Espaço para leitura individual 

-Espaço para leitura em grupo 

-Espaço para acervo 

-Espaço para leitura em geral 

-Espaço para processamento técnico 

-Espaço preferencial para pessoas com necessidades especiais 

O responsável pela Biblioteca da IES é uma bibliotecária com 

registro no conselho profissional (CRB). Além disso, possuirá outros 

assistentes e estagiários para realizar o atendimento ao público em geral, 

que permite o funcionamento da Biblioteca, atendendo também a 

comunidade externa, contribuindo, desta forma, com a socialização do 
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seu acervo a todos os interessados. 

A IES possui uma política para expandir e modernizar o espaço 

físico e acervo de sua Biblioteca, visando incorporar materiais de maneira 

clara, objetiva e sem desperdícios, além de viabilizar o crescimento 

racional e equilibrado do acervo. O instrumento estabelece uma série de 

critérios que permitem avaliar a coerência com a área temática da coleção 

em geral e a adequabilidade às necessidades dos usuários, tendo como 

prioridade a aquisição periódica de títulos e obras indicados como 

bibliografia básica e complementar para as disciplinas e demais 

componentes curriculares que compõem a matriz curricular constante no 

Projeto Pedagógico do Cursos Nesse sentido, a Biblioteca conta com a 

assinatura de periódicos especializados correntes e indexados, nacionais 

e estrangeiros especializados, estando atualizados nos últimos 3 (três) 

anos, e acesso abrangendo as principais áreas do curso. 

Os espaços físicos da Biblioteca são compatíveis com as 

condições de acesso para pessoas com necessidades especiais, 

conforme Decreto n° 5296/2004. 

A Biblioteca possui, ainda, regulamento próprio de 

funcionamento e gerenciamento do acervo, que pode ser apreciado 

quando necessário. 

 
5.1. Biblioteca: serviços e informatização 

 

 
- Serviços 

 

A Biblioteca oferece serviços de empréstimos, devoluções, 

renovações (presenciais e pelo portal), lista de reserva, acesso à base de 

dados, apoio na normalização da produção acadêmica, comutação 

bibliográfica. 

São  prestados os serviços de seleção e aquisição de material 

bibliográfico, levantamento bibliográfico, tratamento da informação, 

preparo para empréstimo e disseminação da informação. 

O acesso ao material bibliográfico ocorrerá por meio de 

catálogo informatizado ou ainda pela Internet. O aluno requisita, de modo 



41 
 

presencial, o título de interesse via funcionário administrativo (assistente 

da Biblioteca). 

Os serviços destinam-se, exclusivamente, aos discentes, 

docentes e funcionários da IES. Ao público externo é apenas reservado o 

direito a consulta interna. 

Estarão automaticamente inscritos na Biblioteca alunos, 

professores e funcionários da Instituição. Os usuários devem estar 

atentos às instruções gerais e aos avisos nos murais da Biblioteca e da 

IES e, respeitar o regulamento interno. 

Os empréstimos serão disponibilizados com prazos 

determinados e renováveis por igual período, conforme a necessidade do 

usuário. 

 

-Informatização 
 

A Biblioteca está integralmente informatizada, no que se refere 

à consulta ao acervo e aos recursos da pesquisa e empréstimo domiciliar. 

Conta com microcomputadores para consultas ao acervo, para a pesquisa 

informatizada e para o sistema de empréstimo. 

Disponível para seus usuários um sistema de levantamento 

bibliográfico através do catálogo informatizado (base de dados) e que 

funciona com as seguintes facilidades: 

- Acesso remoto para consultas/reservas do acervo; 

- Acervo eletrônico; 

- Consultas do acervo em terminais; 

- Controle de movimentação de acervo 

(empréstimo/consultas/cobrança) com relatórios estatísticos; 

- Integração com a área acadêmico-administrativa, 

possibilitando o efetivo controle na cobrança de livros não devolvidos; e 

Interligação com redes nacionais e internacionais (COMUT, IBICT, 

Internet) e outras bibliotecas cooperantes (empréstimos entre 

bibliotecas), além da rede interna (intranet). 
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- Internet 
 

O acervo é disponibilizado na Internet e oferece no próprio 

ambiente da Biblioteca, uma sala com computadores, onde o usuário 

poderá acessar e salvar suas pesquisas. 

A IES mantem ainda assinatura das seguintes bases de dados: 

- EBSCO (tendo dentro desta, Fonte Acadêmica, World Politics 

Review , Academic Search Premier); 

- Minha Biblioteca (com 8.834 títulos disponíveis). 

A Biblioteca conta com computadores, distribuídos para o 

atendimento, para a pesquisa do acervo e para a bibliotecária. Há rede 

WiFi para os alunos em todo o ambiente. 

Além dos terminais da Biblioteca para acesso à Internet, a 

comunidade acadêmica terá à sua disposição os terminais no laboratório 

de informática alocado num espaço dentro do setor, facilitando assim a 

pesquisa e o acesso do aluno ao acervo, sempre que for necessário. 

A atualização tecnológica desses equipamentos será realizada 

periodicamente, de acordo com o plano de informática determinado pelo 

setor de informática.  

Em atenção às pessoas com necessidades especiais, há 

instalado o software específico (DOS VOX - possibilita que pessoas cegas 

ou com baixa visão, com um baixo nível de escolaridade, se tornem 

capazes de utilizar o computador, trazendo assim muitos benefícios às 

suas vidas e VLIBRAS – que possibilita a pessoas surdas a utilização do 

computador e materiais impressos), teclados em Braille e fones de ouvido. 


