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Cenários de Prática Conveniados

Cenários de Prática Próprios

     CENTRO CIRÚRGICO

Descrição do Cenário de Prática Tipo

Centro cirúrgico que oferece atenção em procedimentos
cirúrgicos de baixa, média e alta complexidade, no cenário de
ensino, pesquisa da UFU. Possibilita a prática de diferentes
profissões envolvidas nesta modalidade de atenção.

atenção

     PRONTO SOCORRO

Descrição do Cenário de Prática Tipo

O serviço prestado por esta unidade é especializado e atende a
demanda local e regional em todas as especialidade e com corpo
de profissionais especializados, além de docentes envolvidos com
o ensino e a pesquisa.

atenção



     UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA

Descrição do Cenário de Prática Tipo

As UTIs do HC/UFU estão equipadas e preparadas para o
atendimento a pacientes que requerem o atendimento intensivo,
desde o neonato até adultos em diferentes necessidades e
realidades. Possibilita a inserção de graduandos e pós graduandos
em suas atividades teórico-práticas de aprendizado.

atenção

     PROGRAMA DE INTERNAÇÃO E ATENDIMENTO DOMICILIAR

Descrição do Cenário de Prática Tipo

Os programas PID e PAD desenvolvem atividades de
atendimento e de internação domiciliar, completando assim o
circulo da assistência oferecida pela UFU. Possibilita enorme
variedade de experiências que contribuem efetivamente na
formação do acadêmico e de pós graduandos.

atenção

     UNIDADES DE INTERNAÇÃO

Descrição do Cenário de Prática Tipo

Unidades de internação que prestam atenção em nível terciário e
que tem como tripé o ensino, a pesquisa e a extensão.

atenção

Projeto Pedagógico

Área(s) de Temática, de Concentração e Profissional(is)

VAGAS

Área de Concentração: Atenção em Oncologia

Área Temática: Apoio Diagnóstico e Terapêutico / Especialidades Clínicas / Especialidades Cirúrgicas

Ano: 2010

Profissão Vagas Solicitadas



Serviço Social 1

Psicologia 1

Enfermagem 1

Nutrição 1

Odontologia 1

Ano: 2011

Profissão Vagas Solicitadas

Serviço Social 1

Ano: 2012

Profissão Vagas Solicitadas

Serviço Social 1

Ano: 2013

Profissão Vagas Solicitadas

Serviço Social 1

Justificativa

Na Região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba – Estado de Minas Gerais – com
aproximadamente 2.500.000 habitantes, definida por 61 municípios, que tem sido lembrada pelo
importante papel que cumpre no desenvolvimento econômico e social de Minas Gerais e do País,
existem cursos de graduação das diferentes profissões da área de saúde, que formam profissionais,
com formação generalista, para o Sistema de Saúde. Tais profissionais representam uma grande
clientela para o Programa de Residência proposto neste Projeto. Os cursos de especialização lato
senso ofertados tanto em instituições públicas quanto privadas, nas diversas áreas em que os
profissionais de saúde podem atuar ainda não são suficientes. Os poucos que existem atendem
precariamente às necessidades de capacitação e formação dos profissionais já inseridos na rede,
porém pode ser verificada uma lacuna importante no que se refere à oferta de formação para recém
graduados, onde obtenham competência profissional em nível técnico, ético e político para o
exercício no âmbito de atuação que é preconizado pelo SUS. O Hospital de Clínicas da
Universidade Federal de Uberlândia é um hospital geral, universitário, com 510 leitos, com os
serviços de diagnóstico, de tratamento e de apoio necessários ao atendimento de seus usuários, que
presta atendimento nas diferentes especialidades médicas, principalmente relacionadas com as
áreas de concentração propostas neste projeto. Assim, possui todos os recursos necessários para
implantação do Programa de Residência Multiprofissional: a infra-estrutura de serviços e os
recursos humanos capacitados. A Universidade Federal de Uberlândia, que tem o Hospital de
Clínicas como um órgão suplementar, possui os cursos de graduação das seis áreas do
conhecimento envolvidas neste Projeto (Enfermagem, Nutrição, Fisioterapia, Psicologia,
Odontologia e Educação Física), com corpo docente capacitado para participar do Programa
proposto. Estes cursos, além das atividades de ensino, desenvolvem de forma efetiva e constante,
as atividades de pesquisa e de extensão, o que colabora significativamente com sua capacidade
para o desenvolvimento do Programa proposto. Além da Universidade Federal de Uberlândia o
programa contará com a participação de professores do Curso de Farmácia do Centro Universitário
do Triângulo – UNITRI, o que dará a sustentação necessária para o desenvolvimento da Área de
Nutrição Clínica. Os serviços da Rede Municipal e Estadual de Saúde também possuem a estrutura
e os recursos humanos necessários para o desenvolvimento das práticas de saúde Coletiva prevista,
que permitirão a integração multiprofissional e a formação do residente com uma visão dos
diferentes níveis de atenção à saúde. O programa de Residência Multiprofissional permitirá a
formação de profissionais especialistas que virão suprir as carências da rede de atenção à saúde,
que não encontra no mercado de trabalho, profissionais devidamente capacitados para atuar nas
áreas de concentração proposta neste projeto. Assim, a criação deste Programa é relevante para a



sociedade de Uberlândia e região, pois além de formar profissionais que serão absorvidos
rapidamente pelo mercado de trabalho, contribuirá para a melhoria da assistência à saúde da
população e com o desenvolvimento das instituições onde trabalham. Assim, a aprovação deste
Programa de Residência Multiprofissional proposto pelo Hospital de Clínicas da Universidade
Federal de Uberlândia, trará grandes benefícios: para o Sistema de Saúde do Município de
Uberlândia e da Região do Triângulo Mineiro que terá, disponível no mercado, profissionais
capacitados como especialistas em áreas onde hoje existem deficiências; para o Hospital de
Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia que alcançará melhorias no atendimento aos seus
usuários e cumprirá de forma mais efetiva o seu papel de Hospital Universitário; para os
profissionais que terão a oportunidade de melhorar sua formação e melhor contribuir com a
assistência em áreas específicas; para a Universidade e seus Cursos de Graduação envolvidos que
terão a oportunidade de crescimento e de cumprir mais efetivamente seu papel de órgão formador
de recursos humanos e; principalmente para os usuários do Sistema Único de Saúde que poderão
receber assistência de profissionais com melhor competência. Nas últimas décadas é notório e
facilmente verificável o desenvolvimento científico das áreas do conhecimento envolvidos neste
projeto, principalmente após a criação dos cursos de mestrado e doutorado que a cada ano crescem
em número e qualidade. A realização de pesquisas científicas cresce a cada dia com a participação
dos profissionais nos diversos cenários de atuação. A divulgação dos trabalhos de pesquisa é cada
vez mais intensa com a realização de diferentes eventos científicos e a criação de periódicos
específicos de cada área. Este crescimento científico colabora de forma significativa para o
aprimoramento do ensino nos Cursos de Graduação e de pós-graduação existentes. A criação do
Programa proposto permitirá, além dos benefícios já citados, o desenvolvimento científico das
profissões envolvidas, pela produção de novos conhecimentos e pelo crescimento do mercado de
trabalho. A iniciativa de criação do Programa de Residência Multiprofissional é justificada
também porque, além de ser uma solicitação das instituições integrantes do Sistema de Saúde, é
também uma iniciativa e proposta do Ministério da Saúde, através da Diretoria de Hospitais
Universi

Objetivos

Objetivo Geral

Formar profissionais de saúde, especialistas na área de concentração, com visão
humanista, reflexiva e crítica, qualificado para o exercício na especialidade
escolhida, com base no rigor científico e intelectual, pautado em princípios éticos,
conhecedor dos diferentes cenários da rede de saúde, capazes de atuar com
competência na área específica de formação.

Objetivos Específicos

O Programa de Residência Multiprofissional em Saúde do Hospital de Clínicas da
Universidade Federal de Uberlândia, deverá ainda capacitar o profissional para: •
Atuar com competência na área específica de especialização, nas ações de
prevenção, promoção, recuperação e reabilitação da saúde dos usuários do serviço; •
Planejar e executar, no seu âmbito de atuação, a assistência ao usuário no ambiente
hospitalar; • Atuar na promoção da saúde, de acordo com os princípios do Sistema
Único de Saúde (SUS); • Atuar na administração do processo do trabalho, e da
assistência no âmbito de sua atuação em hospital geral, ambulatório e rede básica de
saúde; • Atuar na Pesquisa, desenvolvendo estudos de caráter científico e intelectual.
• Atuar como educador e preceptor de residentes de sua área profissional,
trabalhando com dinamismo e postura crítica frente a realidade; • Atuar como
educador consciente de seu papel na formação dos cidadãos, orientando e mediando
o ensino; • Atuar interdisciplinarmente como educador e membro da equipe de



saúde; • Aprender continuamente tanto na sua formação como na sua prática
profissional.

Articulação com políticas de saúde pactuação com o gestor de saúde

Articulação com políticas de saúde

A definição das Áreas de Concentração do Programa deve considerar as demandas
locorregionais e a capacidade operacional da instituição. A análise das demandas
locorregionais permitirá a definição das áreas onde existe a necessidade de
profissionais com formação específica e que não estão disponíveis no mercado de
trabalho. A capacidade operacional da Instituição definirá se ela possui toda
infra-estrutura necessária, em termos de recursos humanos, equipamentos, estrutura
física e outros, para o bom aproveitamento do residente. A articulação com os
Gestores Estadual e Municipal e com o Controle Social, através da Comissão de
Acompanhamento de Contratos do Hospital, é importante, pois na criação e
organização das áreas de concentração e dos campos comuns de prática, devem ser
consideradas as demandas do Sistema de Saúde, para que o egresso tenha uma
formação que lhe permita visualizar a organização e o funcionamento deste sistema.

Pactuação com Gestor Local de Saúde

Nome Representante: GLADSTONE RODRIGUES DA CUNHA FILHO
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDEFunção Representante:

 GLADSTONE RODRIGUES DA CUNHA FILHONome Gestor Local:
 Função Gestor Local:

 15/10/2009Data de assinatura:
 PACTO DA GESTÃO MUNICIPAL COM O PROGRAMATipo de Documento:

DE RESIDENCIA DO HCUFU
Descrição do documento de pactuação:

A GESTÃO MUNICIPAL, ATRAVÉS DE SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE, AUTORIZA A UTILIZAÇÃO DE SEUS ESPAÇOS INSTITUCIONAIS
PELA RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE, DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA, NAS ÁREA DE
ENFERMAGEM, NUTRIÇÃO, PSICOLOGIA, ODONTOLOGIA,
FISIOTERAPIA, EDUCAÇÃO FÍSICA E FARMÁCIA, CONSTANDO DE 24
RESIDENTES, NOS ANOS DE 2010 E 2011.

Parcerias

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,
HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA E CENTRO UNIVERSITARIO DO
TRIANGULO

Diretrizes Pedagógicas



Na estruturação deste Programa de Residência Multiprofissional, a Comissão encarregada de
elaborá-lo, partiu dos pressupostos apresentados pelo Programa de Residência Integrada
Multiprofissional em Atenção Hospitalar dos HUs Federais e de outros considerados importantes
para o alcance de bons resultados. A Integração Academia-Serviço é fundamento primordial, pois
para que o alcance dos objetivos propostos para o programa, será necessária a articulação e
comunicação constante entre residentes, preceptores do serviço e tutores docentes. Esta articulação
permitirá, dentre várias outras coisas, o planejamento e o acompanhamento das atividades teóricas
e práticas, de ensino e de pesquisa, da forma que possibilite os melhores resultados. A Integração
Multiprofissional e a atenção individualizada são essenciais para uma assistência integral ao
usuário. Assim, na construção deste Projeto Pedagógico optou-se por uma organização que permite
a integração dos conhecimentos dos diferentes profissionais envolvidos, de forma a proporcionar
ao residente uma visão da totalidade do ser Humano e o atendimento integral de suas necessidades
individuais. Pensando nisto, as atividades de assistência ao usuário a serem desenvolvidas pelos
residentes do curso, serão desenvolvidas no mesmo ambiente e por todos os residentes das
diferentes profissões participantes. Além disso, sempre que possível, as atividades teóricas comuns
às diferentes áreas de concentração serão realizadas conjuntamente. A valorização e a participação
nos Programas e Políticas de Estado também é um fator importante considerado nesta proposta.
Assim, na escolha das áreas de concentração optou-se por aquelas que possam ajudar no
desenvolvimento dos programas e fortalecimento das políticas dos Ministérios da Educação e da
Saúde. O conhecimento da Rede de Serviços de saúde e do caminho percorrido pelo usuário
durante na solução de seu problema também é fundamental para a formação do residente deste
Programa. Por isto, na estruturação deste Programa, os residentes deverão participar de cenários de
prática extra-hospitalares como o Programa de saúde da Família, Programas de Reabilitação
Física, Programas de Atenção e de Internação domiciliar, dentre outros. A utilização de estratégias
pedagógicas que estimulem o crescimento pessoal e profissional do residente é de fundamental
importância. Assim, os métodos utilizados e as ações pedagógicas devem articular o saber; o saber
fazer e o saber conviver, visando desenvolver o aprender a aprender, o aprender a ser, o aprender a
fazer, o aprender a viver juntos e o aprender a conhecer que constituem atributos indispensáveis à
formação de um profissional capaz de atuar num ambiente de multidisciplinaridade. Neste sentido,
o estímulo às dinâmicas de trabalho em grupos, por favorecerem a discussão coletiva e as relações
interpessoais é uma das estratégias a serem utilizadas. Outro princípio que sempre estará presente e
direcionando as ações a serem realizadas em todos os momentos é a valorização das dimensões
éticas e humanísticas. Isto permitirá o desenvolvendo, no residente e em todos os envolvidos,
atitudes e valores orientados para a cidadania e para a solidariedade. A Educação Permanente é
uma estratégia indispensável ao desenvolvimento dos serviços de saúde. A Residência
Multidisciplinar, enquanto estratégia de educação permanente traz a oportunidade da
aprendizagem em equipe inserida na realidade concreta dos serviços de saúde. Neste contexto,
ressaltamos a possibilidade de que o processo de trabalho seja potencialmente construído e
reconstruído, buscando articular o conhecimento interdisciplinar e a prática multiprofissional e
intersetorial, nas diferentes áreas de atuação. O cumprimento destes princípios e fundamentos, que
nortearam a organização do currículo, garantirá ao Programa a qualidade que se pretende e o
alcance das competências e habilidades previstas no perfil estipulado para o egresso.

Processo seletivo

O ingresso ao Programa de Residência Multiprofissional do Hospital de Clínicas da Universidade
Federal de Uberlândia se dará através de processo seletivo realizado conforme edital elaborado
especificamente com esta finalidade, amplamente divulgado. Poderão ser candidatos às vagas de
cada área de concentração do Programa todos os profissionais com graduação na área específica da
vaga, formados há no máximo 2 anos, até a data de início das atividades do programa, que se dará
no inicio do mês de fevereiro de cada ano. A matrícula será realizada pela Universidade Federal de
Uberlândia, conforme as condições e datas previamente divulgada no edital anteriormente
mencionado.



Avaliação discente

Avaliações periódicas conforme legislação vigente e realizadas por diferentes formatos: portfólio,
avaliação inter-pares, auto-avaliação, avaliação cognitiva.

Auto-avaliação do programa

A avaliação das das diferentes áreas de concentração (programas) se dará ao final de cada
trimestre, com data estipulada no calendário de atividades, conduzida pelo coordenador do
Programa de Residência Multiprofissional do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de
Uberlândia. Nela serão levantados os pontos positivos e negativos, bem como elencadas as ações a
serem desenvolvidas para correção dos problemas e para melhoria do aprendizado. A avaliação do
Programa Geral de Residência Multiprofissional do Hospital de Clínicas da Universidade Federal
de Uberlândia será realizada no ultimo mês de cada semestre, com data estipulada no calendário de
atividades, conduzida pelo coordenador deste Programa. Nela, também, serão levantados os pontos
positivos e negativos, elencadas as ações a serem desenvolvidas para correção dos problemas e
para melhoria do aprendizado. As atividades avaliativas a serem desenvolvidas são as seguintes: 
AVALIAÇÃO DOCENTE: Avaliações periódicas conforme determinação da COREMU:
portfólio, avaliação inter-pares, auto-avaliação, avaliação discente, produção profissional. 
AVALIAÇÃO DO PROGRAMA: Avaliações periódicas conforme determinação da COREMU o
Interna: Avaliação discente e docente: questionário auto-informe não identificado e grupos focais o
Externa: Analisar a visibilidade institucional do programa, os convênios firmados, os programas
implantados e desenvolvidos e a participação da população na construção dos programas de saúde,
o impacto na comunidade e os indicadores de saúde

Infra-estrutura

Instalações

Instalações da Secretaria Municipal de Saude (SMS) e do Hospital de Clínicas de
Uberlandia/UFU

Salas

Sala da COREMU, salas de aula da UFU e da SMS

Estudo

Salas das bibliotecas e laboratórios de informática da UFU.

Equipamentos



Existentes na SMS e no HC/UFU além dos laboratórios de informática

Biblioteca e Periódicos

3 bibliotecas da UFU, contendo livros e periódicos para utilização por acadêmicos
dos cursos de graduação e pós-graduação.

Corpo Docente-Assistencial

Núcleo Docente-Assistencial Estruturante

Docente CPF Formação / Titulação

Anna Claudia
Yokoyama Dos Anjos

71915710634 Especialização - Oncologia / 2002
Graduação - Enfermagem / 1992
Especialização - Enfermagem Clínica e Cirúrgica / 1994
Mestrado - Enfermagem Fundamental / 2005
Doutorado - Enfermagem Fundamental / 2010

Juliana Pena Porto 06513008603 Mestrado - Apoio Diagnóstico e Terapêutico / Especialidades
Clínicas / Especialidades Cirúrgicas / 2008

Monica Rodrigues Da
Silva

05900551865 Mestrado - Saúde Mental / 2001

Arthur Velloso
Antunes

28519779620 Mestrado - ADMINISTRAÇÃO EM ENFERMAGEM / 1993
Doutorado - ADMINISTRAÇÃO EM ENFERMAGEM /
1997
Graduação - Enfermagem / 1979

Celia Regina Lopes 59606240959 Doutorado - Fisiologia Experimental / 2005
Mestrado - Intensivismo / 2003

Liliane Parreira
Tannus Gontijo

57794006600 Doutorado - Saúde Coletiva / 2007

Maria Cristina De
Moura Ferreira

03767967820 Mestrado - Médico-Cirúrgica / 1996
Doutorado - Enfermagem Médico-Cirúrgica / 2002

Preceptores

Preceptor CPF Formação / Titulação
Área
Profissão

Carga
Horária
Semanal

Ana Paula
Mendonca
Lucas

64124878168 Especialização - Apoio
Diagnóstico e Terapêutico /
Especialidades Clínicas /
Especialidades Cirúrgicas / 2007

Enfermagem 30

Celia Fabricio
De Souza
Rezende

05739911621 Graduação - Enfermagem / 2003
Especialização - Docencia e
Educação Superior / 2004
Especialização - Especialidades
Clínicas / 2007

Enfermagem 36

Durval
Veloso Da
Silva

18908314687 Graduação - Enfermagem / 1985 Enfermagem 36

Ediane Da
Silva

88387003549 Graduação - Enfermagem / 2003
Especialização - Gestão Hospitalar
no SUS / 2008
Especialização - Gerenciamento /
2009

Enfermagem 36

Eliane
Margarida

79396445649 Especialização - GESTÃO
HOSPITALAR / 2007

Enfermagem 0



Xavier Da
Silva

Especialização - EDUCAÇÃO EM
SAÚDE / 2004
Especialização -
ADMINISTRAÇÃO
HOSPITALAR / 1996

Fernanda De
Oliveira
Coelho
Castilho

04714026640 Graduação - Enfermagem / 2003 Enfermagem 36

Francisco
Angelim Da
Costa Neto

03430660688 Graduação - Enfermagem / 2006 Enfermagem 36

Gleine Lopes
Naves

04633029665 Graduação - Enfermagem / 2004 Enfermagem 30

Iolanda Alves
Braga

03457588627 Mestrado - CIENCIAS DA
SAUDE / 2011

Enfermagem 36

Livia De
Paula Peres

07649926605 Graduação - Enfermagem / 2006
Especialização - Docência em
Educação Superior / 2010

Enfermagem 36

Lucineia De
Souza

03158714663 Graduação - Enfermagem / 2007 Enfermagem 36

Maria
Aparecida
Ribeiro De
Almeida

06264969850 Especialização - biossegurança em
Acupuntura / 2005
Especialização - Atenção
Básica/Saúde da Família e
Comunidade / 2005

Enfermagem 36

Patricia
Ferreira
Batista

04696295680 Graduação - Enfermagem / 2006 Enfermagem 36

Patricia
Menezes
Pereira

29051662823 Graduação - Enfermagem / 1999
Especialização - docencia em
educação profissional técnica
saude / 2003

Enfermagem 36

Wilma Da
Silva Nunes

41654668168 Especialização - Atenção
Básica/Saúde da Família e
Comunidade / 2007
Especialização -
DESENVOLVIMENTO
GERENCIAL DE UNIDADES
BÁSICAS / 2003

Enfermagem 36

Giovana Rita
Lucas

57302502668 Especialização - Gerontologia
Social / 2000
Graduação - Serviço Social / 1993

Serviço Social 0

Joana Darc
Dos Santos

52308855649 Mestrado - CIÊNCIAS DA
SAUDE / 2005

Serviço Social 0

Monica
Caldeira
Medeiros
Freitas

71338160672 Especialização - Supervisão
escolar / 2009

Serviço Social 30

Nida
Bernadete
Mattar
Accetti

33534810872 Especialização - Politica de
Serviço Social / 1989

Serviço Social 30

Sandra Dalvi
Quintaes De
Morais

78039495768 Especialização - gestão hospitalar
no sus / 2008
Especialização - gestão e
desenvolvimento de recursos
humanos / 2002

Serviço Social 30

Cizelene Do
Carmo
Faleiros
Veloso

03599801630 Graduação - Odontologia / 1999
Mestrado - SAÚDE
HUMANA-ODONTOLOGIA /
2010

Odontologia 30

Marcus Alves 13874918653 Graduação - Odontologia / 1974 Odontologia 30



Da Rocha Especialização -
ODONTOLOGIA / 1977

Adriana
Pereira De
Sousa

04359367600 Mestrado - Psicologia da Saúde /
2005
Graduação - Psicologia / 2000

Psicologia 0

Erika Finotti
Wutke

52496821620 Graduação - Psicologia / 1986
Mestrado - Atenção Básica/Saúde
da Família e Comunidade / Saúde
Coletiva / 2009

Psicologia 30

Fernanda
Goncalves
Correia

06903701648 Graduação - Psicologia / 2007
Especialização - comportamento e
gestão / 2011

Psicologia 30

Joana Darc
Dos Santos

52308855649 Mestrado - CIÊNCIAS DA
SAUDE / 2005

Psicologia 0

Jodi Dee
Hunt Ferreira
Do Amaral

75579022620 Graduação - Psicologia / 1996
Mestrado - Imunologia e
Parasitologia / 2001

Psicologia 0

Marcia De
Oliveira Prata

50196243653 Especialização - Atenção
Básica/Saúde da Família e
Comunidade / 2000

Psicologia 30

Amanda
Torido Santos

05608142675 Graduação - Nutrição / 2006 Nutrição 30

Dalila
Cristina De
Almeida

78941733634 Especialização - Apoio
Diagnóstico e Terapêutico /
Especialidades Clínicas /
Especialidades Cirúrgicas / 2005

Nutrição 30

Luciana
Araujo
Junqueira

06247372680 Mestrado - CIENCIAS DA
SAUDE / 2010

Nutrição 0

Luzimarcia
Mosquini
Dias

40907368204 Graduação - Nutrição / 1995 Nutrição 30

Renata
Paniago
Andrade De
Lucia

04057241604 Mestrado - CIENCIAS DA
SAÚDE / 2009

Nutrição 0

Thamiris
Almeida
Gonzaga

08320947650 Graduação - Nutrição / 2009
Especialização - nutrição clínica /
2011

Nutrição 30

Tutores

Tutor CPF Formação / Titulação
Área
Profissão

Carga
Horária
Semanal

Erika
Finotti
Wutke

52496821620 Graduação - Psicologia / 1986
Mestrado - Atenção Básica/Saúde
da Família e Comunidade / Saúde
Coletiva / 2009

Psicologia 1

Rodrigo
Sanches
Peres

29034919846 Graduação - Psicologia / 2001
Mestrado - psicologia / 2004
Doutorado - psicologia / 2008

Psicologia 1

Tommy
Akira
Goto

21523824808 Doutorado - Saúde Mental / 2007
Mestrado - filosofia/teologia / 2002

Psicologia 0

Cinara
Knychala
Muniz

69557039604 Graduação - Nutrição / 1991
Mestrado - Imunologia e
Parasitologia / 2005
Doutorado - Ciências / 2012

Nutrição 1

Elias Jose
Oliveira

67039618672 Graduação - Enfermagem / 2003
Mestrado - Imunologia e

Nutrição 0



Von
Dolinger

Parasitologia aplicadas / 2008

Luana
Padua
Soares

04701394637 Mestrado - Saúde Coletiva / 2005 Nutrição 0

Antonio
Francisco
Durighetto
Junior

92320708804 Doutorado - ODONTOLOGIA /
1981

Odontologia 0

Cizelene
Do Carmo
Faleiros
Veloso

03599801630 Graduação - Odontologia / 1999
Mestrado - SAÚDE
HUMANA-ODONTOLOGIA /
2010

Odontologia 2

Marcus
Alves Da
Rocha

13874918653 Graduação - Odontologia / 1974
Especialização - ODONTOLOGIA /
1977

Odontologia 1

Anna
Claudia
Yokoyama
Dos Anjos

71915710634 Especialização - Oncologia / 2002
Graduação - Enfermagem / 1992
Especialização - Enfermagem
Clínica e Cirúrgica / 1994
Mestrado - Enfermagem
Fundamental / 2005
Doutorado - Enfermagem
Fundamental / 2010

Enfermagem 1

Elias Jose
Oliveira
Von
Dolinger

67039618672 Graduação - Enfermagem / 2003
Mestrado - Imunologia e
Parasitologia aplicadas / 2008

Enfermagem 1

Maria
Angelica
Melo E
Oliveira

50779966600 Graduação - Enfermagem / 1995
Doutorado - Patologia / 2009

Enfermagem 2

Anna
Claudia
Yokoyama
Dos Anjos

71915710634 Especialização - Oncologia / 2002
Graduação - Enfermagem / 1992
Especialização - Enfermagem
Clínica e Cirúrgica / 1994
Mestrado - Enfermagem
Fundamental / 2005
Doutorado - Enfermagem
Fundamental / 2010

Serviço Social 1

Elias Jose
Oliveira
Von
Dolinger

67039618672 Graduação - Enfermagem / 2003
Mestrado - Imunologia e
Parasitologia aplicadas / 2008

Serviço Social 0

Rosamelia
Ferreira
Guimaraes

57495726768 Doutorado - ciencias sociais / 1998 Serviço Social 0

Docentes

Eixo Transversal do Programa

Docente CPF Formação / Titulação
Carga
Horária
Semanal

Anna
Claudia
Yokoyama
Dos Anjos

71915710634 Especialização - Oncologia / 2002
Graduação - Enfermagem / 1992
Especialização - Enfermagem Clínica
e Cirúrgica / 1994
Mestrado - Enfermagem Fundamental
/ 2005
Doutorado - Enfermagem
Fundamental / 2010

2

Arthur 28519779620 Mestrado - ADMINISTRAÇÃO EM 7



Velloso
Antunes

ENFERMAGEM / 1993
Doutorado - ADMINISTRAÇÃO EM
ENFERMAGEM / 1997
Graduação - Enfermagem / 1979

Celia
Regina
Lopes

59606240959 Doutorado - Fisiologia Experimental /
2005
Mestrado - Intensivismo / 2003

1

Elias Jose
Oliveira
Von
Dolinger

67039618672 Graduação - Enfermagem / 2003
Mestrado - Imunologia e Parasitologia
aplicadas / 2008

2

Juliana
Pena Porto

06513008603 Mestrado - Apoio Diagnóstico e
Terapêutico / Especialidades Clínicas
/ Especialidades Cirúrgicas / 2008

2

Liliane
Parreira
Tannus
Gontijo

57794006600 Doutorado - Saúde Coletiva / 2007 2

Marineia
Crosara De
Resende

88877418672 Graduação - Psicologia / 1996
Doutorado - Ciencias Humanas -
Psicologia / 2006

1

Monica
Rodrigues
Da Silva

05900551865 Mestrado - Saúde Mental / 2001 1

Eixo Transversal da Área de Concentração

Docente CPF Formação / Titulação
Área de
Concentração

Carga
Horária
Semanal

Anna
Claudia
Yokoyama
Dos Anjos

71915710634 Especialização - Oncologia /
2002
Graduação - Enfermagem /
1992
Especialização - Enfermagem
Clínica e Cirúrgica / 1994
Mestrado - Enfermagem
Fundamental / 2005
Doutorado - Enfermagem
Fundamental / 2010

Atenção em
Oncologia

2

Cizelene
Do Carmo
Faleiros
Veloso

03599801630 Graduação - Odontologia /
1999
Mestrado - SAÚDE
HUMANA-ODONTOLOGIA
/ 2010

Atenção em
Oncologia

2

Luana
Padua
Soares

04701394637 Mestrado - Saúde Coletiva /
2005

Atenção em
Oncologia

0

Maria
Angelica
Melo E
Oliveira

50779966600 Graduação - Enfermagem /
1995
Doutorado - Patologia / 2009

Atenção em
Oncologia

2

Ricardo
Wagner
Machado
Da Silveira

48496499634 Graduação - Psicologia / 1990
Mestrado - CIENCIAS
HUMANAS/PSICOLOGIA /
1996
Doutorado - CIENCIAS
HUMANAS/PSICOLOGIA /
2006
Doutorado - CIENCIAS
HUMANAS/PSICOLOGIA /
2006

Atenção em
Oncologia

1

Rosamelia
Ferreira
Guimaraes

57495726768 Doutorado - ciencias sociais /
1998

Atenção em
Oncologia

0



Eixo Específico de Área Profissional

Docente CPF Formação / Titulação
Área de
Profissional

Carga
Horária
Semanal

Rosamelia
Ferreira
Guimaraes

57495726768 Doutorado - ciencias sociais /
1998

Serviço Social 1

Luciana
Araujo
Junqueira

06247372680 Mestrado - CIENCIAS DA
SAUDE / 2010

Nutrição 1

Rodrigo
Sanches
Peres

29034919846 Graduação - Psicologia / 2001
Mestrado - psicologia / 2004
Doutorado - psicologia / 2008

Psicologia 1

Cizelene
Do Carmo
Faleiros
Veloso

03599801630 Graduação - Odontologia /
1999
Mestrado - SAÚDE
HUMANA-ODONTOLOGIA
/ 2010

Odontologia 1

Marcus
Alves Da
Rocha

13874918653 Graduação - Odontologia /
1974
Especialização -
ODONTOLOGIA / 1977

Odontologia 1

Anna
Claudia
Yokoyama
Dos Anjos

71915710634 Especialização - Oncologia /
2002
Graduação - Enfermagem /
1992
Especialização - Enfermagem
Clínica e Cirúrgica / 1994
Mestrado - Enfermagem
Fundamental / 2005
Doutorado - Enfermagem
Fundamental / 2010

Enfermagem 2

Maria
Angelica
Melo E
Oliveira

50779966600 Graduação - Enfermagem /
1995
Doutorado - Patologia / 2009

Enfermagem 2

Matriz Curricular

1 Semestre

Eixo Transversal do Programa

Atividade Tipo Atividade Carga Horária

EDUCAÇÃO EM SERVIÇO Prática

ATIVIDADES TEÓRICAS DO NUCLEO
COMUM

Teórica ou teórica-prática

Eixo Transversal da Área de Concentração

Atividade Tipo Atividade Carga Horária

EDUCAÇÃO EM SERVIÇO Prática

2 Semestre

Eixo Transversal do Programa



Atividade Tipo Atividade Carga Horária

EDUCAÇÃO EM SERVIÇO Prática

ATIVIDADES TEÓRICAS DO NUCLEO
COMUM

Teórica ou teórica-prática

Eixo Transversal da Área de Concentração

Atividade Tipo Atividade Carga Horária

EDUCAÇÃO EM SERVIÇO Prática

3 Semestre

Eixo Transversal do Programa

Atividade Tipo Atividade Carga Horária

ATIVIDADE TEORICO-PRÁTICA ESPECIFICA Teórica ou
teórica-prática

EDUCAÇÃO EM SERVIÇO Prática

Eixo Transversal da Área de Concentração

Atividade Tipo Atividade Carga Horária

ATIVIDADE TEORICO-PRÁTICA ESPECIFICA Teórica ou
teórica-prática

Eixo Específico de Área Profissional

Psicologia

Atividade Tipo Atividade Carga
Horária

ATIVIDADES PRÁTICAS Prática

Nutrição

Atividade Tipo Atividade Carga
Horária

ATIVIDADE PRATICA Prática 1008

Serviço Social

Atividade Tipo Atividade Carga
Horária

ATIVIDADE PRATICA Prática 1008

Enfermagem

Atividade Tipo Atividade Carga
Horária

ATIVIDADES PRÁTICAS Prática

Odontologia



Atividade Tipo Atividade Carga
Horária

ATIVIDADES PRÁTICAS Prática

4 Semestre

Eixo Transversal do Programa

Atividade Tipo Atividade Carga Horária

ATIVIDADE TEORICO-PRÁTICA ESPECIFICA Teórica ou
teórica-prática

EDUCAÇÃO EM SERVIÇO Prática

Eixo Transversal da Área de Concentração

Atividade Tipo Atividade Carga Horária

ATIVIDADE TEORICO-PRÁTICA ESPECIFICA Teórica ou
teórica-prática

Eixo Específico de Área Profissional

Psicologia

Atividade Tipo Atividade Carga
Horária

ATIVIDADES PRÁTICAS Prática

Nutrição

Atividade Tipo Atividade Carga
Horária

ATIVIDADE PRATICA Prática 1008

Serviço Social

Atividade Tipo Atividade Carga
Horária

ATIVIDADE PRATICA Prática 1008

Enfermagem

Atividade Tipo Atividade Carga
Horária

ATIVIDADES PRÁTICAS Prática

Odontologia

Atividade Tipo Atividade Carga
Horária

ATIVIDADES PRÁTICAS Prática

Semana Padrão



Dia Manhã Tarde Noite

Segunda: EDUCAÇÃO EM SERVIÇO (ESTÁGIO) EDUCAÇÃO EM SERVIÇO (ESTÁGIO)

Terça: EDUCAÇÃO EM SERVIÇO (ESTÁGIO) CONTEÚDOS TEÓRICOS

Quarta: EDUCAÇÃO EM SERVIÇO (ESTÁGIO) CONTEÚDOS TEÓRICOS

Quinta: EDUCAÇÃO EM SERVIÇO (ESTÁGIO) CONTEÚDOS TEÓRICOS

Sexta: EDUCAÇÃO EM SERVIÇO (ESTÁGIO) EDUCAÇÃO EM SERVIÇO (ESTÁGIO)

Sábado: EDUCAÇÃO EM SERVIÇO (ESTÁGIO) CONTEÚDOS TEÓRICOS

Domingo: FOLGA (RODIZIANDO) FOLGA (RODIZIANDO)

Perfil do Egresso

Perfil Geral dos Egressos

Os profissionais, egressos do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde do Hospital de
Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, terão uma formação humanista, crítica e
reflexiva, com base no rigor científico e intelectual e pautada em princípios éticos. Deverá ser
conhecedor da Rede de Serviços de saúde e do caminho percorrido pelo usuário durante na solução
de seu problema, capaz de conhecer e intervir realidade concreta dos serviços de saúde, de atuar
com senso de responsabilidade social e compromisso com a cidadania, habilitado para o trabalho
em equipe e trabalho multiprofissional, capaz de reconhecer as necessidades do ser humano e,
consequentemente, prestar uma assistência individualizada e integral ao usuário.

Perfil(is) Geral(is) dos Egressos da(s) Área(s) de Concentração

Atenção em Oncologia

Os profissionais devem possuir, também, competências técnico-científicas,
ético-políticas, sócio-educativas contextualizadas que permitam: • atuar com
competência profissional na sua área de concentração garantindo segurança e
qualidade na atenção ao usuário, eficiência na utilização dos recursos da instituição,
melhoria nos processos de trabalho e desenvolvimento científico de sua profissão; •
atuar profissionalmente, compreendendo a natureza humana em suas dimensões e
em suas expressões; • incorporar o conhecimento científico como instrumento de
interpretação profissional; • estabelecer novas relações com o contexto social,
reconhecendo a estrutura e as formas de organização social, suas transformações e
expressões; • desenvolver formação técnico-científica que confira qualidade ao
exercício profissional; • reconhecer a saúde como direito e condições dignas de vida
e atuar de forma a garantir a integralidade da assistência, entendida como conjunto
articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e
coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema; •
ser capaz de diagnosticar e solucionar problemas de saúde, de comunicar-se, de
tomar decisões, de intervir no processo de trabalho, de trabalhar em equipe e de
enfrentar situações em constante mudança; • reconhecer as relações de trabalho e sua
influência na saúde; • atuar como sujeito no processo de formação de recursos
humanos para atenção a saúde; • considerar a relação custo-benefício nas decisões
dos procedimentos na saúde; • assumir o compromisso ético, humanístico e social
com o trabalho multiprofissional em saúde. • promover estilos de vida saudáveis,
conciliando as necessidades tanto dos seus clientes/pacientes quanto às de sua



comunidade, atuando como agente de transformação social; • usar adequadamente
novas tecnologias de informação e comunicação para melhorar a assistência ao
usuário; • identificar as necessidades individuais e coletivas de saúde da população,
seus condicionantes e determinantes; • prestar assistência compatível com as
diferentes necessidades apresentadas pelo indivíduo, pela família no âmbito de sua
atuação; • gerenciar o processo de trabalho no âmbito de sua atuação com princípios
de Ética e de Bioética, com resolutividade tanto em nível individual como coletivo; •
planejar, implementar e participar dos programas de formação e qualificação
contínua dos trabalhadores de sua área de atuação; • desenvolver, participar e aplicar
pesquisas e/ou outras formas de produção de conhecimento que objetivem a
qualificação da prática profissional; • respeitar os princípios éticos, legais e
humanísticos da sua profissão; • interferir na dinâmica de trabalho institucional,
reconhecendo-se como agente desse processo; • participar da composição das
estruturas consultivas e deliberativas do sistema de saúde referentes a sua área de
atuação; • assessorar órgãos, empresas e instituições em projetos de saúde; • cuidar
da própria saúde física e mental e buscar seu bem-estar como cidadão e como
profissional; • reconhecer o seu papel social de atuação em atividades de política e
planejamento em saúde.

Perfis Específicos dos Egressos das Áreas Profissionais

Atenção em Oncologia

Área Profissional Decrição

Serviço Social Os residentes desta área participarão da assistência aos
pacientes e familiares atendidos no Ambulatório de
Oncologia e no setor de Internação Oncológica do Hospital
de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, bem
como nas Unidades de Atendimento da Secretaria
Municipal de Saúde, em situações de atendimento
ambulatorial e de internação, nestas situações deverão:
auxiliar o paciente e familiares no encaminhamento dos
problemas decorrentes do atendimento e integrar com os
demais membros da equipe de saúde para dar os
encaminhamentos necessários à soluções dos problemas
evidenciados. Assim, o residente deverá ser capaz de
prestar assistência ao paciente e familiares em atendimento
oncológico, bem como desenvolver competências para
aprimorar suas habilidades de integração com a equipe,
pacientes e familiares.

Psicologia O residente participará das ações de enfermagem em
oncologia desenvolvidas no ambulatório, nos setores de
internação, radioterapia, braquiterapia e cuidados paliativos
do Hospital de ClÍnicas da Universidade Federal de
Uberlândia. Nestas situações deverá: elaborar laudos,
pareceres técnicos e outras comunicações profissionais,
conhecer e intervir na psicodinâmica de pacientes e
familiares de ambulatório e internados, conhecer técnicas,
termos técnicos de tratamentos da clínica oncológica, fazer
diagnóstico de transtornos mentais associados ou não à
tumores e, fazer atendimentos individuais e em grupo em
cuidados paliativos. Assim, deverão desenvolver
competência para o atendimento aos diferentes tipos de
pacientes oncológicos em situações crônicas ou atendidos
nas situações de urgência, bem como aos seus familiares.

Enfermagem O residente participará das ações de enfermagem em
oncologia desenvolvidas no ambulatório, nos setores de



internação, radioterapia, braquiterapia e cuidados paliativos
do Hospital de ClÍnicas da Universidade Federal de
Uberlândia. Deverá desenvolver a Sistematização da
Assistência de Enfermagem através da utilização do
Processo de Enfermagem para pacientes portadores de
doenças oncológicas em tratamento ambulatorial ou em
regime de internação. Acompanhar as atividades do setor,
colaborando, sempre que possível, com a equipe de
enfermagem e demais profissionais que estejam atuando no
serviço. Participar das reuniões do serviço, sempre que
convidado, buscando conhecer o funcionamento, rotinas,
normas e outros assuntos inerentes e relevantes à profissão.
Participar ativamente do planejamento de atividades que
visem a melhoria da qualidade da assistência e das
condições de trabalho. Realizar trabalhos de educação
continuada em serviço para a equipe de enfermagem,
conforme necessidades levantadas no serviço. Prestar
assistência de enfermagem ao paciente nos diferentes graus
de complexidade em regime ambulatorial ou de internação.
O profissional especialista egresso desta área de
concentração deverá apresentar elevada habilidade
técnico-científico-profissional e ser capaz de: avaliar
adequadamente o paciente, reconhecer suas necessidades,
planejar corretamente os cuidados, implementar as ações
propostas e avaliar periodicamente as metas e objetivos
alcançados; prestar assistência de enfermagem com padrão
de excelência; coordenar uma equipe multidisciplinar de
atenção ao paciente oncológico; supervisionar a equipe de
enfermagem que atende ao paciente oncológico; propor
estratégias de atendimento as necessidades da população
atendida em um serviço de oncologia e capacidade de
análise crítica para a prescrição correta e individualizada da
assistência para populações especiais e; desenvolver
atividades de educação permanente em oncologia para a
equipe de enfermagem e outras profissões afins.

Nutrição O profissional especialista egresso desta área de
concentração deverá apresentar elevada habilidade
técnico-científico-profissional e ser capaz de: avaliar
adequadamente o paciente, reconhecer suas necessidades,
planejar corretamente os cuidados, implementar as ações
propostas e avaliar periodicamente as metas e objetivos
alcançados; prestar assistência com padrão de excelência;
propor estratégias de atendimento as necessidades da
população atendida em um serviço de oncologia e
capacidade de análise crítica para a prescrição correta e
individualizada da assistência a populações especiais e;
desenvolver atividades de educação permanente em
oncologia para a equipe de nutrição e outras profissões
afins.

Odontologia As atividades serão desenvolvidas junto a pacientes
oncológicos atendidos no serviço de oncologia do Hospital
de ClÍnicas da Universidade Federal de Uberlândia. Dentre
elas podemos citar: estudo e a aplicação integrada dos
aspectos clínicos, radiográficos e histopatológicos das
doenças buco-dentais de maior incidência no complexo
maxilo-mandibular; estudo e a aplicação dos métodos para
o diagnóstico diferencial das doenças estomatológicas e
oncológicas; fundamentos de diagnóstico diferencial das
doenças estomatológicas; apresentação e discussão de casos
clínicos; atendimento clínico de pacientes com doenças
estomatológicas – clínica de diagnóstico estomatológico;
estudo e a aplicação integrada dos aspectos clínicos,
radiográficos e histopatológicos das doenças que acometem
a boca, das manifestações bucais de doenças sistêmicas e;
recursos complementares laboratoriais e radiográficos
indicados em estomatologia. Assim serão desenvolvidas as
seguintes habilidades: compreensão dos mecanismos de
formação, utilização dos recursos semiológicos e
radiográficos e histopatológicos, para a definição do
diagnóstico, o prognóstico, a orientação terapêutica e
prevenção das doenças buco-dentais e oncológicas.



Serviço Social Os residentes desta área participarão da assistência aos
pacientes e familiares atendidos no Ambulatório de
Oncologia e no setor de Internação Oncológica do Hospital
de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, bem
como nas Unidades de Atendimento da Secretaria
Municipal de Saúde, em situações de atendimento
ambulatorial e de internação, nestas situações deverão:
auxiliar o paciente e familiares no encaminhamento dos
problemas decorrentes do atendimento e integrar com os
demais membros da equipe de saúde para dar os
encaminhamentos necessários à soluções dos problemas
evidenciados. Assim, o residente deverá ser capaz de
prestar assistência ao paciente e familiares em atendimento
oncológico, bem como desenvolver competências para
aprimorar suas habilidades de integração com a equipe,
pacientes e familiares.

Serviço Social Os residentes desta área participarão da assistência aos
pacientes e familiares atendidos no Ambulatório de
Oncologia e no setor de Internação Oncológica do Hospital
de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, bem
como nas Unidades de Atendimento da Secretaria
Municipal de Saúde, em situações de atendimento
ambulatorial e de internação, nestas situações deverão:
auxiliar o paciente e familiares no encaminhamento dos
problemas decorrentes do atendimento e integrar com os
demais membros da equipe de saúde para dar os
encaminhamentos necessários à soluções dos problemas
evidenciados. Assim, o residente deverá ser capaz de
prestar assistência ao paciente e familiares em atendimento
oncológico, bem como desenvolver competências para
aprimorar suas habilidades de integração com a equipe,
pacientes e familiares.

Serviço Social Os residentes desta área participarão da assistência aos
pacientes e familiares atendidos no Ambulatório de
Oncologia e no setor de Internação Oncológica do Hospital
de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, bem
como nas Unidades de Atendimento da Secretaria
Municipal de Saúde, em situações de atendimento
ambulatorial e de internação, nestas situações deverão:
auxiliar o paciente e familiares no encaminhamento dos
problemas decorrentes do atendimento e integrar com os
demais membros da equipe de saúde para dar os
encaminhamentos necessários à soluções dos problemas
evidenciados. Assim, o residente deverá ser capaz de
prestar assistência ao paciente e familiares em atendimento
oncológico, bem como desenvolver competências para
aprimorar suas habilidades de integração com a equipe,
pacientes e familiares.

Outras Informações

Tipo do Programa : Multiprofissional
 2010Ano de Criação:

 24Duração do curso em meses:
 60Carga horária semanal do curso:

 0Número de profissionais formados:

Residentes do processo



Número Atual de Residentes : 14

CPF/Residente Período/Ano Área
Concentração

Profissão Situação

11033729639 - MAIARA CHRISTINE DE BARROS
COUTO BARBOSA

R1 - 2013 Atenção em
Oncologia

Serviço
Social

Cursando

01436685605 - ELIENE DE FATIMA NONATO R2 - 2013 Atenção em
Oncologia

Serviço
Social

Concluído -
Aguardando
Certificado

01662913664 - GRASIELLE DE SOUSA IGIDIO R2 - 2012 Atenção em
Oncologia

Psicologia Cursando

04834237699 - KLEBER GALANTE SOUSA R2 - 2012 Atenção em
Oncologia

Psicologia Concluído -
Aguardando
Certificado

07852417604 - LARISSA SILVEIRA E SILVA R2 - 2013 Atenção em
Oncologia

Enfermagem Concluído -
Aguardando
Certificado

08921269657 - JANISE APARECIDA ROCHA VILETE R2 - 2013 Atenção em
Oncologia

Nutrição Concluído -
Aguardando
Certificado

09478882686 - THAIS REZENDE MENDES R2 - 2013 Atenção em
Oncologia

Enfermagem Cursando

09198129619 - MICHELE MARICE MARTINS R2 - 2013 Atenção em
Oncologia

Psicologia Cursando

06078233645 - EDUARDA DA COSTA MARINHO R2 - 2013 Atenção em
Oncologia

Nutrição Cursando

05402534640 - FERNANDA SILVA LIMA R1 - 2012 Atenção em
Oncologia

Serviço
Social

Desistente

07635781693 - AUDIR GIORDANO COELHO
GUIMARAES

R2 - 2012 Atenção em
Oncologia

Enfermagem Concluído -
Aguardando
Certificado

07311782627 - KEDSON DAVI MENDONCA JUNIOR R2 - 2013 Atenção em
Oncologia

Odontologia Concluído -
Aguardando
Certificado

01453855661 - MARIANA GUERRA PEREIRA R2 - 2012 Atenção em
Oncologia

Odontologia Concluído -
Aguardando
Certificado

01496257669 - GIZELLE MENDES BORGES R2 - 2012 Atenção em
Oncologia

Psicologia Concluído -
Aguardando
Certificado

Voltar


