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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
Colegiado do Curso de Graduação em Medicina

Avenida Para, 1720 - Bairro Umuarama, Uberlândia-MG, CEP 38400-902
Telefone: 34 3225-8604 - Bloco 2U - Sala 23

  

PLANO DE ENSINO

1. IDENTIFICAÇÃO

Componente Curricular: A�vidades Sensoriais, Reflexivas e Forma�vas IV
Unidade Ofertante: FAMED
Código: FAMED31404 Período/Série: 4º Turma: MA e MB 

Carga Horária: Natureza:
Teórica: 45 Prá�ca:  Total: 45 Obrigatória:(x) Opta�va: ( )

Professor(A): Tânia Maria da Silva Mendonça Ano/Semestre: 2020 - 1ª etapa AAR
E

Observações:  

 

2. EMENTA

Aspectos psicossociais da relação médico-paciente. Jogo de papéis. Relações de transferência e contra-transferência.
O nascimento da clínica e do hospital. Principalismo. San�dade de vida. O valor da vida. Qualidade de vida.

3. JUSTIFICATIVA

Os conteúdos a serem trabalhados são importantes para a aquisição de
competências gerais como o julgamento crí�co, a capacidade reflexiva e a atuação
profissional pautada em princípios é�cos e responsabilidade social. O componente
curricular em tela possibilita, aos estudantes, a aproximação com as humanidades
médicas e, assim, o reconhecimento da importância do saber ser médico, ar�culado
com o saber (tratado no componente curricular “Medicina Integrada I”) e o saber
fazer (tratado nos componentes curriculares “Saúde Individual IV” e “Saúde Cole�va
IV”).
Para tal, é necessário o desenvolvimento das seguintes competências:
1. Raciocínio crí�co para resolução dos principais dilemas morais em Medicina.
2. Produção de narra�vas reflexivas sobre o papel do médico, relação médicopaciente, processo saúde-adoecimento.
3. Compreensão do processo saúde-adoecimento-cuidado, da relação médicopaciente e do papel do médico na
perspec�va histórica, social e cultural.
4. Comunicação interpessoal na perspec�va da medicina centrada na pessoa.
5. Capacidade de trabalho em equipe.

4. OBJETIVO

Obje�vo Geral:

Sublinhar o processo de cons�tuição da Medicina como campo mul�disciplinar (sobretudo como dialógico com as
ciências humanas) por meio da análise da construção histórica, cultural e social do papel do médico e da discussão
dos dilemas contemporâneos que envolvem a prá�ca médica que atravessam a formação do estudante de Medicina.

Obje�vos Específicos:

1. Examinar a dimensão psicossocial da relação médico-paciente nos vários níveis de cuidado à saúde.

2. Relatar os determinantes históricos da nova concepção do processo saúde/adoecimento/cuidado no século XVIII.

3. Inves�gar as relações entre saúde, valor da vida e qualidade de vida.

4. Analisar cri�camente os princípios bioé�cos clássicos e o princípio de sacralidade da vida.

5. Valorizar habilidades comunica�vas e afe�vas.

 

5. PROGRAMA
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5.1. Relação médico-paciente

1. Jogo de papéis: relações de transferência e contratransferência.

2. Habilidades de comunicação: anamnese em um encontro di�cil.

5.2. História da Medicina

1. A Revolução Francesa e a Medicina na Europa: uma nova visão do processo saúde/adoecimento/cuidado.

2. Os hospitais durante os séculos XVIII e XIX. O nascimento da clínica.

5.3. Bioé�ca

1. Abordagem de problemas morais e Medicina.

2. Principialismo.

3. Bioé�ca e Religião. Qualidade de vida.

5.4. Medicina e Ciências Humanas

1. Literatura e Medicina.

MATÉRIA DE REVISTA: A Doutora (Daniela Pinheiro).

 

 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

 

 

SEMANA

 

MÓDULOS

ATIVIDADES ASSÍNCRONAS

PREVISTAS1

PONTUAÇÃO/
CARGA-
HORÁRIA2

ATIVIDADES
SÍNCRONAS

PREVISTAS3

 

CARGA-
HORÁRIA

 

12/08/2020

INÍCIO DO SEMESTRE

LETIVO

 

-

 

-

 

-

 

-

 

 

1ª

Habilidade de Comunicação

- Apresentação do ASRF IV
Remoto/regras de
convivência no ambiente
virtual.

-transferência,
contratransferência,
anamnese em encontro
di�cil.

 

 

 

 

 

Será
realizado
um
encontro
virtual na
plataforma
Microso�
Teams®

Dia: 12/08
(13h10
-15h40-
turma MA)
e 13/08
(14h50 –
17h40 –
turma MB)

 

 

 

3hs/aula

 

 

2ª

Habilidade de Comunicação

-transferência,
contratransferência,
anamnese em encontro
di�cil.

 

- Postagem de análise
crí�ca de ar�go (Ref4)

-1 parágrafo (cerca de 500
caracteres) / grupo

 

 

5 pontos
(análise
ar�go)/5

Será
realizado
um
encontro
virtual na
plataforma

 

 

3 hs/aula
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- Postagem da resposta das
questões de aprendizagem
(QA)

Data para postagem:

(MA) até 18/08/2020 às
23h59

(MB) até 20/08/2020 às
23h59

 

pontos
(respostas
QA) / (3
hs/aula)

Microso�
Teams®

Dia: 19/08
(13h10
-15h40-
turma MA)
e 20/08
(14h50 –
17h40 –
turma MB)

 

 

3ª

Habilidade de Comunicação

- transferência,
contratransferência,
anamnese em encontro
di�cil

Postagemde análise crí�ca
de ar�go(Ref 2)

-1 parágrafo (cerca de 500
caracteres) / grupo

Data para postagem:

(MA) até 25/08/2020 às
23h59

(MB) até 26/08/2020 às
23h59

 

 

 

10 pontos/ (3
hs/aula)

Será
realizado
um
encontro
virtual na
plataforma
Microso�
Teams®

Dia: 26/08
(13h10
-15h40-
turma MA)
e 27/08
(14h50 –
17h40 –
turma MB)

 

 

3 hs/aula

 

 

4ª

História da Medicina

- O Nascimento do Hospital

Postagem de análise crí�ca
de ar�go (Ref 1)

Data para postagem:

(MA) até 01/09/2020 às
23h59

(MB) até 02/09/2020 às
23h59

-1 parágrafo (cerca de 500
caracteres) / grupo

 

 

 

5 pontos/ (3
hs/aula)

Será
realizado
um
encontro
virtual na
plataforma
Microso�
Teams®

Dia: 02/09
(13h10
-15h40-
turma MA)
e 03/09
(14h50 –
17h40 –
turma MB)

 

 

3 hs/aula

 

 

5ª

História da Medicina

- O Nascimento do Hospital

-Postagem da resposta das
questões de aprendizagem

 

-5 pontos/ (3
hs/aula)

Será
realizado
um
encontro
virtual na
plataforma
Microso�
Teams®

Dia: 09/09
(13h10
-15h40-
turma MA)
e 10/09

 

 

3 hs/aula

- Postagem do Por�ólio
Reflexivo(dupla)

Data para postagem:

(MA) até 08/09/2020 às
23h59

(MB) até 09/09/2020 às
23h59

-40 pontos
(por�ólio)
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(14h50 –
17h40 –
turma MB)

 

 

 

6ª

História da Medicina

- O Nascimento do Hospital

Postagem(grupo)da
proposta de

  apresentação de uma

  exposição de material
coletado em Museus
Virtuais de Medicina ou
outros sites que será
apresentada no momento

 síncrono e disponibilizada
no Moodle.

Data para postagem:

(MA) até 15/09/2020 às
23h59

(MB) até 16/09/2020 às
23h59

 

 

 

10 pontos/ (3
hs/aula)

Será
realizado
um
encontro
virtual na
plataforma
Microso�
Teams®

Dia: 16/09
(13h10
-15h40-
turma MA)
e 17/09
(14h50 –
17h40 –
turma MB)

 

 

3 hs/aula

 

 

7ª

É�ca/Bioé�ca/Humanidades

- Abordagem de problemas
morais

 

Postagem de síntese da
metodologia de análise de
um dilema é�co.  (Ref. 5)
(grupo)

Data para postagem:

(MA) até 22/09/2020 às
23h59

(MB) até 23/09/2020 às
23h59

 

 

 

5 pontos/ (3
hs/aula)

Será
realizado
um
encontro
virtual na
plataforma
Microso�
Teams®

Dia: 23/09
(13h10
-15h40-
turma MA)
e 24/09
(14h50 –
17h40 –
turma MB)

 

 

3 hs/aula

 

 

8ª

É�ca/Bioé�ca/Humanidades

- Abordagem de problemas
morais

 

Postagem de análise de um
caso clínico. (grupo  )

Data para postagem:

(MA) até 29/09/2020 às
23h59

(MB) até 30/09/2020 às
23h59

 

 

 

5 pontos/ (3
hs/aula)

Será
realizado
um
encontro
virtual na
plataforma
Microso�
Teams®

Dia: 30/09
(13h10
-15h40-
turma MA)
e 01/10
(14h50 –
17h40 –
turma MB)

 

 

3 hs/aula

 

 

É�ca/Bioé�ca/Humanidades - Postagemde respostas de
a�vidade avalia�va final

 

 

Será
realizado
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9ª - Abordagem de problemas
morais

incluindo a reportagem “A
Doutora” (Ref. 4). (grupo) 

Disponível no link
(encurtador.com.br/jxCU10)

 

Data para postagem:

(MA) até 06/10/2020 às
23h59

(MB) até 07/10/2020 às
23h59

 

- A�vidade
Avalia�va 10
pontos

(3 hs/aula)

um
encontro
virtual na
plataforma
Microso�
Teams®

Dia: 07/10
(13h10
-15h40-
turma MA)
e 08/10
(14h50 –
17h40 –
turma MB)

3 hs/aula

08/10/2020
_ Vista remota dos resultados das a�vidades avalia�vas (plataforma Moodle)

  _ FINAL DO SEMESTRE LETIVO

 

1- As a�vidades assíncronas deverão ser entregues no final de cada semana da etapa que está ocorrendo.

2 -Semanalmente serão organizados encontros síncronos de 3hs/aula com as turmas respeitando os turnos das
ofertas das disciplinas.

3- Caso ocorra problemas no Moodle e/ou no Microso� Teams o professor irá u�lizar outras ferramentas, como por
exemplo: o e-mail ins�tucional.

 

REGRAS DE CONVIVÊNCIA PARA O AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM

 

Antes do encontro virtual

Procure um local tranquilo para par�cipar do encontro, livre de ruídos ou distrações (cômodo com a porta
fechada, para evitar fluxo de pessoas, por exemplo). Se não for possível, prepare-se para u�lizar fones de ouvido
durante o encontro.

Teste seu microfone, câmera e internet antes de iniciar o encontro.

Vista-se adequadamente para o encontro com seus professores e colegas. Siga as mesmas recomendações de
quando você par�cipa de uma aula presencial.

Se você tem arquivos para compar�lhar durante o encontro, separe-os e deixe-os aberto em seu computador.

Procure entrar na plataforma alguns minutos antes do horário previsto para o início. Isso evita atrasos das
a�vidades por eventuais dificuldades ou problemas técnicos com a conexão.

 

Ao entrar na plataforma

Entre com o microfone no mudo e a câmera ligada. Isso é importante para não interromper a linha de
pensamento de quem está falando no momento da sua entrada, especialmente se você está um pouco
atrasado/a.

Não se esqueça de responder à lista de presença que ficará disponível na plataforma até 20 minutos após o
início do encontro.

 

Durante o encontro virtual

Mantenha seu microfone no mudo. Além de melhorar a conexão, você impede que barulhos aleatórios
dificultem a escuta dos colegas e professores.

Respeite a fala de seus colegas e professores. Não interrompa ou fale por cima quando outra pessoa está com o
microfone ligado. Para solicitar a fala, u�lize o recurso “levantar a mão” da plataforma ou inscreva-se no chat.
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Não u�lize o chat para as discussões em grupo. As discussões no chat assemelham-se a conversas paralelas
que, além de não incluírem as pessoas que estão com a fala, podem ser “esquecidas” para a construção do
conhecimento do grupo.

Mantenha sua câmera ligada. Isso aumenta a efe�vidade da sua comunicação. As pessoas usam muitas pistas
não verbais para a comunicação, como o tom de voz e expressão facial. Só feche a câmera se a internet es�ver
muito ruim (isso deve ser a exceção no grupo) ou quando orientado/a pelos/as professores/as.

Esteja atento para a câmera ligada e comporte-se como se você es�vesse em uma aula presencial.

Se precisar se ausentar do encontro em algum momento, u�lize o chat como mensagem.

 DIREITOS AUTORAIS

Todo o material produzido e divulgado pelo docente, como vídeos, textos, arquivos de voz, etc., está protegido pela
Lei de Direitos Autorais, a saber, a lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, pela qual fica vetado o uso indevido e a
reprodução não autorizada de material autoral por terceiros. Parágrafo Único: responsáveis pela reprodução ou uso
indevido do material de autoria dos docentes ficam sujeitos às sanções administra�vas e as dispostas na Lei de
Direitos Autorais.

6. METODOLOGIA

Atendendo às recomendações do ar�go 70 da Resolução UFU para AARE. O conteúdo programá�co da disciplina será
desenvolvido por meio de um ambiente virtual de aprendizagem (AVA) oficial da UFU, o Moodle
(www.moodle.ufu.br/<<encurtador.com.br/alOW4>> chave de inscrição: asrf4), bem como da plataforma Microso�
Teams® (encurtador.com.br/hyOP3). U�lizaremos as seguintes estratégias pedagógicas: Aprendizagem baseada em
problemas com problema�zação em pequenos grupos e em plenária a par�r de leitura individual de
materiais disponibilizados nas plataformas citadas anteriormente. Elaboração de por�ólio. Drama�zação.

7. AVALIAÇÃO

1. Avaliação Discente

MÓDULO ATIVIDADE AVALIATIVA1 PONTUAÇÃO2

 

Habilidade de
Comunicação

 

- Postagem de análise crí�ca de ar�go.

- Postagem de resposta das questões de aprendizagem.

- Role Play (postagem da proposta e apresentação).

 

 

 

20 pontos

História da Medicina

- Postagem de análise crí�ca de ar�go.

- Resposta das questões de aprendizagem.

  - Apresentação de uma exposição “História do

     Hospital” (postagem da proposta e apresentação).

 

20 pontos

Abordagem de
Problemas Morais

 

 

- Postagem síntese da metodologia de análise.

   - Postagem de análise de um caso clínico.

  - Postagem de respostas de a�vidade avalia�va final incluindo o livro “A
balada de Adam Henry”.

 

 

 

20 pontos

Por�ólio Reflexivo
  - Postagem do Por�ólio Reflexivo (entrega 08/10/2020)

 
40 pontos

PONTUAÇÃO TOTAL 100,0

 

1     A assiduidade será avaliada com as entregas das a�vidades assíncronas dentro dos prazos es�pulados no quadro
em referência.
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2     A frequência será avaliada por meio lista de frequência que será passada até os primeiros 20 minutos do encontro
síncrono no Microso� Teams e nos úl�mos 10 minutos finais dele.

2     O aluno u�lizará o Moodle para o envio das a�vidades avalia�vas. Após o término da a�vidade será entregue
feedback aprecia�vo das a�vidades assíncronas e da par�cipação nos momentos síncronos.

 

8.2 Avaliação do Componente Curricular

1. Avaliação de cada encontro por meio de uma enquete de zero a 10 na plataforma Microso� Teams.

2. Instrumento de avaliação ao final do componente curricular proposto peloEixo ASRF.
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9. APROVAÇÃO

Aprovado em reunião do Colegiado realizada em: 21/08/2020

Coordenação do Curso de Graduação em Medicina

Documento assinado eletronicamente por Tânia Maria da Silva Mendonça, Professor(a) do Magistério Superior,
em 28/08/2020, às 14:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Luiz Carlos de Oliveira Júnior, Professor(a) do Magistério Superior, em
01/09/2020, às 13:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Rosângela Mar�ns de Araújo, Presidente, em 01/09/2020, às 15:24,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 2155447 e o código CRC
8A3E5AD5.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


01/09/2020 SEI/UFU - 2155447 - Plano de Ensino

https://www.sei.ufu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2434471&infra_siste… 8/8

Referência: Processo nº 23117.041861/2020-98 SEI nº 2155447


