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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 V

Unidade Ofertante: FAMED
Código: FAMED31504 Período/Série: 5º Turma: M

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

Professor(A): Mariana Hasse
David Araújo Júnior Ano/Semestre: 2020 - 1ª etapa AAR

E

Observações: Observações:serão desenvolvidas a�vidades síncronas às quartas-feiras das 16h00 às 18h30 e assíncr
onas conforme cronograma abaixo.

 

2. EMENTA

Grupos opera�vos em Medicina. Processos de aprendizagem e de trabalho. Medicina cien�fica. Especialização do
saber médico. Valor da ação moral. Julgamento moral.

3. JUSTIFICATIVA

As a�vidades desenvolvidas são fundamentais para o desenvolvimento do julgamento crí�co, da capacidade
reflexiva e da atuação profissional pautada em princípios é�cos e responsabilidade social dos estudantes. O
componente curricular em tela possibilita aproximação com as humanidades médicas e, assim, o reconhecimento
da importância do saber ser médico (a�tudes), ar�culado com o saber técnico (conhecimento) e o saber
fazer (habilidades). 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 médico-paciente, processo saúde-
adoecimento.
3. Compreensão do processo saúde-adoecimento-cuidado, da relação médico-paciente 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 os aspectos psicodinâmicos que envolvem os pequenos grupos.

2. Apontar a importância do trabalho em grupo como fase preparatória para o trabalho em equipes médicas e/ou
de saúde.

3. Empregar a par�cipação a�va dos alunos em pequenos grupos de trabalho.

4. Iden�ficar as ansiedades �picas associadas aos processos de aprendizagem e/ou de trabalho.

5. Relatar as implicações do desenvolvimento cien�fico na prá�ca médica no final do século XIX e demonstrar o
processo histórico de especialização do saber médico.

6. Explicar como as principais epidemias influenciaram a construção de polí�cas públicas brasileiras.
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7. Inves�gar os fundamentos do julgamento moral dos principais problemas morais em Medicina.

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

 

5. PROGRAMA

5.1. Relação médico-paciente.

a. Habilidades de comunicação: conversas di�ceis em medicina

 

5.2. História da Medicina

a. A Medicina Cien�fica (1860-1920).

b. As epidemias e as respostas da área médica (teoria dos germes): sífilis, tuberculose, febre amarela.

 

5. 3. É�ca Médica / Bioé�ca

a. Código de É�ca Médica:

            Princípios Fundamentais

            Direitos dos Médicos

            Responsabilidade Profissional

            Relação com Pacientes e Familiares

 

5.4. Medicina e Ciências Humanas

a. Exibição de documentário seguida de discussão: “Carta para além dos muros”. Direção: André Canto, 2019(93
minutos).

b. Leitura do livro “A Journal of the Plague Year”, de Daniel Defoe (1665).

 

CRONOGRAMA E ATIVIDADES AVALIATIVAS

 

Semana Módulo
A�vidades
assíncronas
previstas

Carga
Horária

A�vidades
síncronas
previstas

Carga
Horária A�vidade avalia�va Pontuação

1ª
semana

 

1º Módulo:
história das
grandes
epidemias

 

Cadastro e
ambientação
na plataforma
– Microso�
Teams®.

 

2h30

Encontro
virtual na
plataforma
Microso�
Teams® para
apresentação
e discussão
do Plano de
Ensino e
pactuação
das regras de
convivência.

 

Dia:
12/08/2020

Horário:
16h00 –
18h30

2h30

A�vidade:
Preenchimento do
perfil com foto na
plataforma
(individual).

Data de início:
10/08/2020

Horário de início:
08h00

Data de término:
18/08/2020

Horário de término:
23h59

5 pontos



01/09/2020 SEI/UFU - 2155448 - Plano de Ensino

https://www.sei.ufu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2434472&infra_siste… 3/8

2ª
semana

Visitas
virtuais a
museus
universitários
de medicina e
exposições
que abordem
o tema das
grandes
epidemias.

 

Assis�r ao
documentário
“Carta para
além dos
muros” de
André Canto.

 

Sugestões:
filme “Sonhos
tropicais”
(André
Sturm)e
Webnário “As
epidemias na
história”
(UNFPA)

3h30 Encontro
virtual na
plataforma
Microso�
Teams® para
roda de
conversa
sobre o tema
pesquisado.

 

Aula com
prof. Dr. Lucas
Melo (EERP-
USP): “aids:
uma
epidemia de
significação”.

 

 

Dia:
19/08/2020

Horário:
16h00 –
17h30

1h30 A�vidade: Resenha
crí�ca sobre o tema
abordado no
documentário“Carta
para além dos
muros” e palestra
do prof. Lucas
(pequeno grupo).

Data de início:
17/08/2020

Horário de início:
08h00

Data de término:
25/08/2020

Horário de término:
23h59

15 pontos

3ª
semana

Elaboração de
uma narra�va
que aborde:
interfaces
entre as
epidemias
estudadas e a
que estamos
vivendo;
como está
sendo essa
vivênciapara
você; o que
viver essa
pandemia
ensina como
futuro/a
profissional.

4h00

Encontro
virtual na
plataforma
Microso�
Teams® para
discussão e
fechamento
do módulo

Dia:
26/08/20206

Horário:
16h00 –
17h30

1h00

A�vidade: Narra�va
(individual).

Data de início:
24/08/2020

Horário de início:
18h30

Data de término:
06/10/2020

Horário de término:
23h59

20 pontos

4ª
semana

2º Módulo:
comunicação
de no�cias
di�ceis

Par�cipação
no Fórum on-
line para
responder à
questão: o
que é
importante
para a
comunicação
de no�cias

3h00 Encontro
virtual na
plataforma
Zoomcom
Layla Silva
Gomes sobre
comunicação
de no�cias
di�ceis.

Dia:
02/09/2020

2h00 A�vidade:
 Par�cipação no
fórum (individual).

Data de início:
26/08/2020

Horário de início:
18h30

Data de término:
01/09/2020

10 pontos
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di�ceis em
saúde?

Horário:
16h00 –
18h00

Horário de término:
23h59

5ª
semana

 

Avaliação de
dilema é�co
referente à
comunicação
de no�cias
di�ceis.

2h30

Encontro
virtual na
plataforma
Microso�
Teams® para
discussão e
fechamento
do módulo.

Dia:
09/09/2020

Horário:
16h00 –
18h30

2h30

A�vidade: Análise
do dilema é�co
(pequenos grupos).

Data de início:
02/09/2020

Horário de início:
18h30

Data de término:
08/09/2020

Horário de término:
23h59

10 pontos

6ª
semana

2º Módulo:
comunicação
de no�cias
di�ceis

 

3º Módulo:
documentos
escritos

A�vidade em
pequenos
grupos para
elaboração de
um script de
entrevista
para
comunicação
de no�cias
di�ceis de
acordo com o
protocolo
Spikes.

3h30

Encontro
virtual na
plataforma
Microso�
Teams® para
a�vidade em
pequenos
grupos para
elaboração de
questões de
aprendizagem
(módulo 3).

Dia:
16/09/2020

Horário:
16h00 –
17h30

1h30

A�vidade: Entrega
dos scripts
(pequenos grupos).

Data de início:
09/09/2020

Horário de início:
18h30

Data de término:
15/09/2020

Horário de término:
23h59

10 pontos

7ª
semana

3º Módulo:
documentos
escritos

Responder às
questões de
aprendizagem
(pequeno
grupo).

3h00

Encontro
virtual na
plataforma
Microso�
Teams® para
apresentação
das questões,
discussão das
respostas
(pequenos
grupos) e
fechamento
do módulo.

Dia:
23/09/2020

Horário:
16h00 –
18h00

2h00

A�vidade: Questões
de aprendizagem
respondidas
(pequenos grupos).

Data de início:
16/09/2020

Horário de início:
18h30

Data de término:
23/09/2020

Horário de término:
12h00

15 pontos

8ª
semana

4º Módulo:
Medicina e

Elaboração da
resenha

5h00 ------ --- A�vidade: Entrega
da resenha crí�ca

15 pontos
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Ciências
Humanas

crí�ca do livro
“A Journal of
the Plague
Year”, de
Daniel Defoe

do livro “A Journal
of the Plague Year”
(individual).

Data de início:
12/08/2020

Horário de início:
18h30

Data de término:
06/10/2020

Horário de término:
23h59

9ª
semana Finalização

Finalização de
a�vidades
avalia�vas e
avaliação do
componente
curricular

2h00

Encontro
virtual na
plataforma
Microso�
Teams® para
revisão de
a�vidades
avalia�vas e
avaliação do
componente
curricular.

Dia:
07/10/2020

Horário:
16h00 –
18h30

3h00

A�vidade:
Preenchimento do
instrumento de
avaliação do
componente
curricular
(individual)

Data de início:
30/09/2020

Horário de início:
23h59

Data de término:
07/10/2020

Horário de término:
23h59

-----

1- As a�vidades assíncronas deverão ser entregues conforme prazos es�pulados no cronograma, impreterivelmente.

2 - Caso ocorram problemas na plataforma digital, os docentes u�lizarão outras ferramentas de comunicação.

3 – Os docentes responderão dúvidas em horário previamente combinado.

4 – Um link para o documentário será disponibilizado e ficará disponível para quem quiser assis�r no dia 17/08/2020 das 14h às 18h.

6. METODOLOGIA

O conteúdo programá�co da disciplina será desenvolvido por meio da plataforma Microso� Teams®
(h�ps://www.microso�.com/pt-br/microso�-365/microso�-teams/free).

Serão realizadas a�vidade assíncronas e síncronas, descritas no cronograma abaixo.Serão desenvolvidas a�vidades
em pequenos grupos para elaboração de questões de aprendizagem a par�r de disparadores (obras ar�s�cas, casos
clínicos e no�cias) e rodas de conversa.

7. AVALIAÇÃO

A assiduidade será avaliada com as entregas das a�vidades assíncronas dentro dos prazos es�pulados no
cronograma e com lista de presença nos encontros síncronos.

 

Avaliação Discente

  

Preenchimento perfil plataforma (individual) 5,0

Resenha crí�ca documentário (pequeno grupo) 15,0

Narra�va (individual) 20,0
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Par�cipação no fórum (individual) 10,0

Análise de dilema é�co (pequeno grupo) 10,0

Scripts de comunicação (pequeno grupo) 10,0

Questões de aprendizagem (pequeno grupo) 15,0

Resenha crí�ca do livro (individual) 15,0

Total 100,0

 

Critérios de avaliação – Resenha crí�ca do documentário e do Livro

CRITÉRIOS AVALIADOS
PONTOS

ATRIBUÍDOS*

PONTOS

OBTIDOS

1. Registra dados sobre o autor e/ou contexto histórico do filme ou livro 2,0  

2. Sinte�za aspectos relevantes do filme ou livro 3,0  

3. Analisa cri�camente os conflitos bioé�cos do filme ou livro 4,0  

4. Realiza busca qualificada de textos relacionados ao filme ou livro 2,0  

5. U�liza normas ABNT adequadamente 2,0  

6. Demonstra capacidade de síntese e expressão escrita (máximo 3000 caracteres
sem espaço) 2,0  

Total 15,0  

 

Critérios de avaliação – narra�va

CRITÉRIOS AVALIADOS
PONTOS

ATRIBUÍDOS*

PONTOS

OBTIDOS

1. Registra interfaces entre os contextos históricos estudados e o vivido
atualmente 6,0  

2. Apresenta experiência pessoal 5,0  

3. Analisa a experiência narrada 4,0  

4. Reflete sobre impacto na sua própria formação médica 6,0  

5. Realiza busca qualificada de textos relacionados ao tema   
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6. U�liza normas ABNT adequadamente 2,0  

7. Demonstra capacidade de síntese e expressão escrita (máximo 3000 caracteres
sem espaço) 2,0  

Total 25,0  

 

Critérios de avaliação – fórum

CRITÉRIOS AVALIADOS
PONTOS

ATRIBUÍDOS*

PONTOS

OBTIDOS

1. Obje�vidade ao tema proposto/pergunta 2,0  

2. Interage com discussões anteriores (feitas no próprio fórum ou em discussões
das aulas) 2,0  

3. Analisa cri�camente o problema proposto 2,0  

4. Cita ideia de outros autores e referência adequadamente 2,0  

5. Demonstra capacidade de síntese e expressão escrita 2,0  

Total 10,0  

 

8. BIBLIOGRAFIA

Básica

1. BEAUCHAMP, T. L. ; CHILDRESS, J. F. Princípios de É�ca Biomédica. São Paulo: Loyola, 2011.  

2.TIMERMAN, A. Histórias da AIDS. Belo Horizonte: Autên�ca, 2015.  

3. PENDLETON, D. et al. A nova consulta: desenvolvendo a comunicação entre médico e paciente. Trad: Anelise
Burmeister. Porto Alegre: Artmed, 2011.  

Complementar

Os discentes terão acesso a bibliografia e material de apoio na plataforma Microso� Teams®. Abaixo segue as
referências complementares u�lizadas:

 

1. Bumb M, Keefe J, Miller L, Overcash J. Breaking Bad News: An Evidence-Based Review of Communica�on Models
for Oncology Nurses. Clin J Oncol Nurs. 2017;21(5):573-580. doi:10.1188/17.CJON.573-580

2. Edwards KM, Hackell JM, AAP THE COMMITTEE ON INFECTIOUS DISEASES, THE COMMITTEE ON PRACTICE AND
AMBULATORY MEDICINE. Countering Vaccine Hesitancy. Pediatrics. 2016;138(3):e20162146

3. Henriques, C. (2018). A dupla epidemia: febre amarela e desinformação. Revista Eletrônica de Comunicação,
Informação e Inovação em Saúde, 12(1). doi:h�ps://doi.org/10.29397/reciis.v12i1.1513

4. Hochman G. Vacinação, varíola e uma cultura da imunização no Brasil. Ciênc. saúde cole�va [Internet]. 2011 Feb
[cited 2020 Aug 05]; 16(2):375-386. Available from: h�p://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_ar�ext&pid=S1413-
81232011000200002&lng=en.  h�ps://doi.org/10.1590/S1413-81232011000200002.

5. Rezende, JM. À sombra do plátano: crônicas de história da medicina [online]. São Paulo: Editora Unifesp, 2009.
408 p. ISBN 978-85-61673-63-5. Available from SciELO Books <h�p://books.scielo.org>.

https://doi.org/10.1590/S1413-81232011000200002
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6. Sampaio, AC, Silva MRF. Prontuários médicos: reflexo das relações médico-paciente. Revista Bioé�ca
2010;18(2):451- 68.

 

9. APROVAÇÃO

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

Coordenação do Curso de Graduação em Medicina

Documento assinado eletronicamente por Mariana Hasse, Professor(a) do Magistério Superior, em
28/08/2020, às 10:30, 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 15:26,
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 2155448 e o código CRC 733943A7.

Referência: Processo nº 23117.041861/2020-98 SEI nº 2155448

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

