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I INTRODUÇÃO 

 

Caro Estudante,  

Na busca de constante aperfeiçoamento e atualização, e objetivando facilitar 

seu dia a dia, apresentamos-lhe o Manual do Acadêmico. 

Neste manual, contemplam-se informações que o ajudarão a melhor direcionar 

suas atividades acadêmicas. 

Ressaltamos que as proposições estão de acordo com o Regimento da 

Instituição e com a fundamentação teórico-metodológica de sua Proposta 

Pedagógica. 

Essas estratégias materializam os princípios abaixo, que dão identidade às 

FIPGuanambi. 

 

MISSÃO  

A missão da instituição é formar profissionais éticos, solidários, criativos e 

capacitados para ingressarem no mercado de trabalho.   

  

VISÃO  

Sua visão é ser reconhecida como uma instituição que busca a vanguarda 

das transformações educacionais, assegurando a qualidade do processo ensino-

aprendizagem e das relações entre as pessoas.  

  

CRENÇAS  

I. Exercício de transparência, confiança e valorização das pessoas.  

II. Competência de todos os envolvidos no trabalho.  

III. Integração com a comunidade.  

IV. Relações de parcerias.  

  

VALORES  

A Instituição, para a concretização de sua missão e visão, apresenta os 

seguintes valores:   
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I. Foco no Aluno: Acreditamos que nossos alunos vão criar as bases para que a 

nossa visão se concretize. Eles serão sempre a nossa maior prioridade;  

II. Gente é Tudo pra Gente: A única forma de uma marca se tornar referência é 

por meio das pessoas, de suas equipes. Elas vão atender nossos alunos com 

o compromisso de entregar o melhor serviço e experiências de aprendizado;  

III. Espírito Empreendedor: Somos orientados para atingir objetivos de uma 

forma única, integrada. Incentivamos nossas equipes a fazer a sua parte, 

sendo responsáveis por projetos e resultados;  

IV. Ser apaixonado: Acreditamos que a vida é incrivelmente cheia de 

oportunidades. Por isso, tome as rédeas e busque o equilíbrio necessário 

entre a vida profissional e pessoal;  

V. Inovação: Inovamos através de disrupção, da tecnologia e da criatividade. Os 

problemas em geral não têm uma única resposta certa. Testar e experimentar 

sempre nos levará para novas oportunidades;  

VI. Qualidade: Acreditamos que o caminho para o crescimento e a 

sustentabilidade de um negócio está em seus elevados padrões de qualidade. 

Temos orgulho dos serviços que prestamos a nossos alunos e que vão 

beneficiar suas carreiras, tornando-os melhores profissionais.  

  

OBJETIVOS  

As Faculdades Integradas Padrão – FIPGuanambi têm por objetivo:  

  

I. Oferecer ensino de qualidade, tendo como foco o aluno, a valorização dos 

colaboradores, o comprometimento e a responsabilidade;  

II. Estimular o conhecimento dos contextos emergentes da sociedade, em 

particular os nacionais e regionais, para que sejam prestados serviços 

especializados à comunidade, estabelecendo com esta uma relação de 

reciprocidade;   

III. Promover e incentivar a formação continuada dos colaboradores docentes e 

não docentes da Instituição, ajudando a desenvolver habilidades e 

competências, aumentando a satisfação pessoal e o relacionamento 

interpessoal da equipe;  
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IV. Estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do 

pensamento reflexivo;  

V. Formar profissionais aptos à inserção em setores profissionais da (s) área (s) 

de conhecimento do (s) curso (s) da Instituição e à participação no 

desenvolvimento da sociedade brasileira;  

VI. Incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando ao 

desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da criação e difusão da cultura 

de modo a desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive;  

VII. Promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que 

constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber por meio do 

ensino, da publicação ou de outras formas de comunicação;  

VIII. Suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional;  

IX. Estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, prestando 

serviços profissionais de alta qualidade à comunidade;  

X. Promover a extensão, aberta à participação da comunidade externa, visando 

à difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da 

pesquisa científica e tecnológica geradas na Instituição;  

XI. Promover o intercâmbio científico e cultural com as demais instituições de 

ensino superior e a cooperação com entidades que visem ao 

desenvolvimento de atividades de interesse comum.  

 

II INFORMAÇÕES ACADÊMICAS 

 

PERÍODO LETIVO E CALENDÁRIO ACADÊMICO  

O calendário acadêmico tem por finalidade a previsão dos dias e períodos 

destinados à realização de atividades acadêmicas curriculares nos estabelecimentos 

da Instituição, aplicando-se às atividades docentes e discentes, com o suporte do 

segmento técnico-administrativo.  

Considera-se como dia letivo aquele em que são oficialmente ministradas 

aulas ou atividades integrantes do currículo, em que se registre a presença dos 

discentes e docentes.  

Os dias letivos previstos no calendário acadêmico podem ser suspensos 

somente em decorrência de situações imprevisíveis que justifiquem tal medida, 
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ficando sujeitos à compensação em carga horária correspondente.  

O ano letivo regular, independentemente do ano civil, tem a duração de 200 

(duzentos) dias letivos anuais, divididos em 2 (dois) semestres letivos de 100 (cem) 

dias, excluído o tempo reservado para exames finais.  

 

HORÁRIO 

O curso de medicina funciona em horário integral. Portanto, o estudante deve 

estar disponível para frequentar aulas e atividades práticas segundo sua grade 

horária.  

 

MATRÍCULA 

A matrícula é feita em regime semestral. 

O estudante deve renovar sua matrícula a cada período letivo. É importante 

observar as datas e as normas divulgadas previamente. 

O estudante que não renovar sua matrícula será considerado desistente, ou 

seja, perderá direito à vaga e, portanto, à continuidade de seu curso. 

Para renovar sua matrícula, o estudante deverá estar em dia com o 

pagamento do semestre letivo. A matrícula do estudante somente terá efeito após o 

pagamento da 1ª parcela do semestre de referência. 

 

SISTEMA INTRANET 

O estudante deverá consultar seu aproveitamento escolar e frequência no 

decorrer do semestre somente via Internet, fazendo uso da senha cadastrada no 

primeiro acesso. Caso o estudante perca ou esqueça sua senha, deverá solicitar a 

2ª via pelo portal do aluno ou presencialmente, na Secretaria Acadêmica. 

Ao final de cada semestre, o estudante deverá imprimir seu boletim e 

conferir seu resultado final. Caso haja alguma divergência, o estudante deverá 

procurar o professor ou coordenador de seu curso, antes do encerramento do 

semestre letivo. 

 

PAGAMENTO DA SEMESTRALIDADE ESCOLAR 

Parcelas - As parcelas da semestralidade são pagas por meio de boleto 

bancário, cartão de débito e/ou crédito. Caso o estudante tenha algum problema na 
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emissão do boleto, via Intranet, deverá procurar o Setor de Atendimento Financeiro, 

para solucioná-lo. 

Pagamento - Até a data de vencimento fixada no boleto, o pagamento 

poderá ser efetuado em qualquer agência bancária. Após o vencimento, somente 

nas agências do Banco Itaú. Após a data de vencimento, haverá incidência de 

correção, multa e juros, conforme previsto no Contrato de Prestação de Serviços 

Educacionais. Após o vencimento, incide, também correção monetária. 

 

APROVEITAMENTO DE ESTUDOS  

É facultada a solicitação de Aproveitamento de Estudos aos Acadêmicos que 

estejam regularmente matriculados no Curso de Graduação em Medicina das FIP 

GUANAMBI. 

O Aproveitamento de Estudos é o resultado do reconhecimento da 

equivalência de disciplinas/unidades curriculares, ou de conteúdos de 

disciplinas/unidades curriculares, do Curso de Graduação em Medicina das FIP 

GUANAMBI, com aquela cursada em cursos de graduação em outra Instituição de 

Ensino Superior (IES) ou na própria Instituição. 

Poderá a Coordenação do Curso de Medicina das FIP GUANAMBI 

reconhecer o Aproveitamento de Estudos para Acadêmicos que já se encontrem 

matriculados, nas condições: estabelecidas no Regimento da IES. 

 

Não serão deferidos requerimentos de Aproveitamentos de Estudos de disciplinas: 

 

I – cursadas em Instituições de Ensino Superior estrangeiras; 

II – cursadas em cursos distintos da Graduação em Medicina, salvo quando de 

parecer motivado da coordenação do curso e aprovação do Núcleo Docente 

Estruturante, e desde que não sejam referentes aos componentes relativos ao eixo 

de formação profissional; 

III – relativas ao Trabalho de Conclusão de Curso; 

IV – cursadas por meio de meios distintos das metodologias ativas de ensino e 

aprendizagem, salvo quando de parecer motivado da coordenação do curso e 

aprovação do Núcleo Docente Estruturante. 
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O prazo máximo que um componente curricular cursado pode ser analisado 

para aproveitamento, tanto na Instituição quanto fora dela, é de 6 (seis) anos, seja 

de conteúdos específicos, seja de conteúdos de conhecimento geral, contados da 

data de sua conclusão até a data do protocolo de solicitação de aproveitamento de 

estudos. 

O requerimento de aproveitamento de estudos será protocolado pelo 

Acadêmico interessado, junto à Secretaria Acadêmica, e encaminhada ao 

Coordenador de Curso, acompanhada da seguinte documentação: 

 

I – requerimento do interessado indicando a disciplina/unidade curricular para a qual 

deseja aproveitamento; 

II – Histórico Escolar, em original ou fotocópia autenticada, em que conste a 

disciplina/unidade curricular objeto da análise; 

III – documento que comprove o sistema de avaliação da Instituição de origem, 

contendo a tabela de conversão dos conceitos em notas, quando for o caso; 

IV – original ou cópia autenticada pela Instituição de origem do programa ou do 

plano de ensino da disciplina/unidade curricular cursada. 

 

O mesmo requerimento não poderá ser reapresentado para apreciação com 

fins de aproveitamento de estudos. 

 

CANCELAMENTO DE MATRÍCULA/ TRANSFERÊNCIA/ TRANCAMENTO 

 

CANCELAMENTO 

  O aluno poderá ter sua matrícula cancelada, com o consequente 

desligamento do quadro discente da Instituição, nas seguintes situações: 

1. A pedido do interessado;  

2. Para alunos calouros quando não houver formação de turmas por quantidade 

de alunos abaixo do mínimo para abertura de turmas, em cumprimento ao 

Edital de processo seletivo.  

 

                  O discente em situação de trancamento deve requerer o destrancamento 

da sua matrícula dentro do prazo explicitado para tal, observando-se os períodos 
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definidos no calendário acadêmico para a análise de sua solicitação, considerando 

as questões financeiras desse processo.  

O cancelamento da matrícula implicará no desligamento do aluno do quadro 

discente da Instituição. 

Documentos de comprovação de estudos realizados poderão ser requeridos, 

posteriormente ao ato de cancelamento. 

 

TRANCAMENTO 

O trancamento da matrícula é expediente válido para o discente interromper 

seus estudos, sem perder o vínculo com a Instituição, e pode ser requerido pelo 

próprio discente ou por seu responsável, no caso de menor de idade.  

O trancamento de matrícula em curso da Instituição é: 

1. É limitado a 1 (um) único semestre para o curso de Medicina, não sendo 

passível de renovação;  

2. É vedado aos alunos que se encontram no seu 1º (primeiro) semestre em 

curso na Instituição, com exceção de casos aprovados pelo CONSEPE. 

 

Ao realizar seu retorno ao curso o aluno fica condicionado a assumir a 

matriz curricular atual vigente.  

 

TRANSFERÊNCIAS 

O discente, seu responsável ou seu representante legal pode requerer a 

documentação exigida no processo de transferência para outra Instituição de 

Ensino. 

A Instituição pode aceitar transferência de discentes provenientes de outras 

Instituições de ensino, nos períodos estabelecidos no calendário acadêmico, desde 

que hajam vagas remanescentes, de acordo com edital a ser publicado no site. 

 A transferência pode ocorrer quando o discente provém do mesmo curso 

mantido por instituição nacional, autorizado ou reconhecido pelo MEC, feitas as 

necessárias adaptações curriculares na forma de estudo de caso, de acordo com a 

legislação vigente e as normas do presente Regimento.  

É vedada a transferência de curso de instituição estrangeira. 

No caso de aprovação/deferimento do processo de transferência, o aluno 
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fica condicionado a assumir a matriz curricular atual vigente. 

 Qualquer situação considerada especial, relativa a necessidades funcionais 

diferenciadas, será tratada em todas as suas particularidades pela Instituição, por 

meio dos órgãos competentes para tal, de acordo com as políticas estabelecidas 

para cada grupo de casos, devendo ser oferecidas todas as condições necessárias 

ao pleno desenvolvimento das atividades acadêmicas, de acordo com a legislação 

nacional em vigor.  

Não são consideradas necessidades funcionais diferenciadas: gestação, 

maternidade e horários de trabalho do discente 

 

FREQUÊNCIA 

O estudante deverá frequentar, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) 

das atividades programadas para cada semestre letivo, sendo reprovado caso 

não atinja esse limite. 

 

REGIME DOMICILIAR 

O Regime Domiciliar é concedido como forma de compensação de ausência 

às aulas, por meio de estudos autônomos, por parte dos alunos, referentes aos 

conteúdos ministrados durante o período de afastamento, abrangendo tão somente 

disciplinas teóricas. As atividades práticas, realizadas em laboratórios ou em campo; 

estágios profissionais curriculares e extracurriculares, realizados em ambientes 

externos à Instituição; e atividades de Internato, não podem ser substituídos por 

Regime Domiciliar. 

Será possibilitado Regime Domiciliar ao aluno(a) que enquadrar-se em uma 

das seguintes situações, comprovada por laudo médico: a) Alunos portadores de 

afecções congênitas ou adquiridas, infecções, traumatismos ou outras condições 

que impeçam temporariamente a frequência às aulas, para laudos médicos a partir 

de 15 (quinze) dias, com o tempo máximo podendo ser avaliado conforme 

necessidade ocasionado pelo tipo de doença (CID) constante no laudo, definido pelo 

Colegiado de curso; b) Alunas gestantes, a partir do 8º (oitavo) mês de gestação e 

durante 90 (noventa) dias.  

Para os casos de atestados/laudos médicos inferiores a 15 dias não serão 

considerados abonos/justificativas de faltas, devido estarem sendo contemplados no 
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percentual de faltas de até 25% em que o aluno tem direito adquirido.  

Para a concessão do Regime Domiciliar, o aluno ou seu representante deverá, no 

prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data do impedimento, abrir 

solicitação de Regime Domiciliar na Secretaria Geral da IES.  

 

O requerimento deverá ser instruído por “Laudo Médico”, em original e sem rasuras, 

constando: 

 

I- O período de afastamento necessário, contendo a data de início e término; 

II- data provável do parto, no caso de gestante; 

III- “Laudo Médico” referente à impossibilidade de frequência às aulas; 

IV- Diagnóstico codificado nos termos do Código Internacional de Doenças; local 

e data de expedição do documento; 

V- Assinatura, identificação do nome e número da inscrição profissional. 

 

A concessão de Regime Domiciliar, não desobriga o aluno da realização das 

avaliações previstas no programa de disciplina, bem como da prova suplementar e 

exame final. As avaliações deverão ser realizadas nas dependências da instituição, 

durante ou após o gozo do Regime Domiciliar.  

 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO  

O sistema de avaliação dos cursos de graduação está definido e detalhado 

em resolução específica, aprovada pelos órgãos colegiados e executivos da IES, 

disponíveis no site da instituição. 

Ao final do semestre, será aprovado o aluno que perfizer a nota mínima 

determinada em resolução, além de apresentar o mínimo de 75% (setenta e cinco 

por cento) de frequência às aulas.  

O sistema de avaliação e de frequência necessária para aprovação no 

Internato em Medicina será definido em regulamento próprio. 

 Em qualquer caso de reprovação, a Instituição poderá oferecer disciplinas 

em horário especial, inclusive fora do calendário acadêmico regular, a fim de 

oferecer oportunidade de regularização de situação acadêmica para os discentes, 

desde que seja viável seu oferecimento. 
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Após a aplicação das atividades avaliativas, os professores têm o prazo de 7 

(sete) dias para devolver aos discentes as atividades corrigidas.  

O aluno tem o prazo máximo de 2 (dois) dias letivos para solicitar revisão de 

prova junto à Secretaria Geral.  

Para o curso de Medicina, que tem avaliações, após sua aplicação, 

arquivadas na IES, o aluno tem direito de solicitação de vista de prova, que ocorrerá 

de acordo com resolução própria aprovada por NDE e colegiado de curso.  

 

2ª CHAMADA OU AVALIAÇÃO SUBSTITUTIVA 

Todos módulos de todos os eixos terão provas de 2ª chamada ou avaliação 

substitutiva das avaliações cognitivas e práticas de todos os eixos, em acordo com 

os regimentos das IES. 

O aluno que perder alguma avaliação por motivo justificado terá que solicitar 

o serviço de segunda chamada, pagando taxa correspondente. Tal requerimento 

será analisado pela coordenação do curso e, caso apresente motivo justificado em 

lei, o aluno terá direito à reavaliação. 

O prazo para dar entrada no requerimento de segunda chamada é de, no 

máximo, setenta e duas horas (72) horas após a aplicação da avaliação, e deve 46 

ser acompanhado de atestado médico ou outro que justifique sua ausência no dia da 

avaliação. 

 

EXAME FINAL OU ESPECIAL 

Previsto somente para os módulos dos eixos SOI e MEP. Todos os outros 

módulos dos eixos IESC/Comunidades, HAM, Clínicas Integradas e Clínicas 

Cirúrgicas não terão exame final ou especial. 

Para todos aqueles que não conseguirem alcançar o mínimo de 70% (setenta 

por cento) de aproveitamento, será oferecida uma, Prova Final, em data pré-

estabelecida no calendário escolar, desde que o estudante tenha um desempenho 

mínimo de 40%.    

 

            A avaliação do semestre letivo  
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1. N1 e Integradora dos 1º, 2º, 3º, 4º períodos serão nacionais, com calendário 

único para todas as unidades, do 1º ao 4º períodos. 

 

1. Sistemas Orgânicos Integrados I, II, III, IV e V (SOI) 

SOI 

Média: 70 

Tipo de avaliação Pontos Obs.: 

Conhecimentos, 

Habilidades e 

Atitudes 

Teste de proficiência 10  

N1 específica 15    

Integradora 20   

Avaliação processual 

(não programada)  

10 Três vezes (3 + 4 + 3) – 

Para as avaliações valendo 

3,0 pontos recomenda-se: 6 

questões, sendo 2 

dissertativas e 4 objetivas. 

Para a avaliação valendo 4,0 

pontos recomenda-se: 8 

questões sendo 2 

dissertativas e 6 objetivas. 

Possibilidade de outras 

formas de avaliação 

acordadas nas IES. 

TICs 5   

Avaliação Diária na 

APG 

18 2 avaliações parciais de 9 

pontos 

Avaliações em 

Multiestações 

15 1ª Avaliação Multiestação – 

7,5 pontos 

2ª Avaliação Multiestação – 

7,5 pontos  

Avaliação Diária nos 

Laboratórios 

7 6 pontos – 2 avaliações 

parciais de 3 pontos. Pós-

teste (MAPE): aplicado via 

plataforma CANVAS, 
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apenas para os alunos 

presentes na aula prática.  

1 ponto – avaliações diárias 

das práticas. 

Observação: 

Para IES com 1 turno de 

práticas: aplicar o pós-teste 

até 24 horas após o término 

da aula prática.  

Para IES com mais de um 

turno de práticas: aplicar o 

pós-teste até 24 horas após 

o último dia de aula prática 

da semana.   

Tempo de disponibilização 

de cada pós-teste: 

Considerar 3 minutos para 

resolução de cada questão.  

Total   100   

 

2. Integração Ensino-Serviço-Comunidade I, II, III, IV e V (IESC) 

IESC 

Média: 70 
Tipo de avaliação Pontos Obs.: 

Conhecimentos, 

Habilidades e 

Atitudes 

Teste de proficiência 10 
 

N1 específica 15   

Integradora 20   

Avaliação Diária 15   

Encontro 

Interdisciplinar 
25 

15: Acompanhamento e 

elaboração 

10: Apresentação/Retorno à 

comunidade 

Logbook/Diário de 15   
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Campo 

Total   100   

Cada período terá ferramentas diferentes para avaliar a atividade interdisciplinar  

1º: Relato de experiência 

2º: Projeto de Intervenção  

3º: Projeto Terapêutico Singular 

4º a 8º: a definir por cada etapa (cada escola definirá a forma mais adequada): projeto 

de intervenção, projeto associado ao TCC etc. 

 

 Integração Ensino-Serviço-Comunidade VI, VII, VIII (IESC) 

IESC 

Média: 70 
Tipo de avaliação Pontos Obs: 

Conhecimentos, 

Habilidades e 

Atitudes 

Teste de proficiência 10 
 

N1 específica 15   

Integradora 25   

Avaliação Diária 10   

Encontro 

Interdisciplinar 
25 

15: Acompanhamento e 

elaboração 

10: Apresentação/Retorno à 

comunidade 

Logbook/Diário de 

Campo 
15   

Total   100   

Cada período terá ferramentas diferentes para avaliar a atividade interdisciplinar  

4º a 8º: a definir por cada etapa (cada escola definirá a forma mais adequada): projeto 

de intervenção, projeto associado ao TCC etc. 

 

3. Métodos de Estudo e Pesquisa I e II (MEP) 

MEP 

Média: 70 
Tipo de avaliação Pontos Obs.: 

Conhecimentos, 

Habilidades e 

Teste de proficiência 10 
 

N1 específica 15   
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Atitudes Integradora 20   

Apresentação/Qualificação 

do projeto 
10 

Apresentação do Projeto 

(MEP I) 

Qualificação do Projeto 

(MEP II) 

Projeto de pesquisa 30   

Avaliação diária 15   

Total   100   

 

4. Habilidades e Atitudes Médicas I, II, III, IV, V (HAM) 

HAM 

Média: 70 
Tipo de avaliação Pontos Obs.: 

Conhecimentos, 

Habilidades e 

Atitudes 

Teste de proficiência 10 
 

N1 específica 15   

Integradora 20   

Avaliação Diária 35 

15: conhecimento aplicado 

(sugestões: fórum, vídeo, 

atividade em ambiente virtual 

– Canvas). Sugestão: OSCE 

virtual 

20: habilidades e atitudes 

(Instrumento de avaliação) 

OSCE 20 

1x, no final (conhecimentos 

aplicados em 

habilidades e atitudes) 

Total   100   

*OSCE 5 integrando com Clínica Cirúrgica I 

 

Habilidades e Atitudes Médicas VI, VII e VIII (HAM) 

HAM 

Média: 70 
Tipo de avaliação Pontos Obs: 

Conhecimentos, Teste de proficiência 10 
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Habilidades e 

Atitudes 

N1 específica 15   

Integradora 25   

Avaliação Diária 30 
conhecimento aplicado em  

habilidades e atitudes 

OSCE 20 

1x, no final (conhecimentos 

aplicados em 

habilidades e atitudes) 

 

Total  100  

 

5. Clínica Integrada I, II e III (CI) 

CI 

Média: 70 
Tipo de avaliação Pontos Obs.: 

Conhecimentos, 

Habilidades e 

Atitudes 

Teste de proficiência 10 
 

N1 específica 15   

Integradora 25   

Não programada  5 

Duas vezes, 2,5 pontos cada 

(sugestão: avaliação, mapa 

conceitual) 

TICs 5 Duas parciais de 2,5 pontos 

OSCE 20 

1x, no final (conhecimentos 

aplicados em 

habilidades e atitudes) 

Avaliação Observada 

no Ambiente de 

Prática (AOAP) 

10 
 

MARC 10  Duas parciais de 5 pontos 

Total   100   

*OSCE/OSPE integrado: HAM, Clínica Cirúrgica e Clínica Integrada 

 

6. Clínica Cirúrgica I (CC) 
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CC 

Média: 70 
Tipo de avaliação Pontos Obs.: 

Conhecimentos, 

Habilidades e 

Atitudes 

Teste de proficiência 10 
 

N1 específica 15   

Integradora 20   

OSPE 20  
1x, no final (conhecimentos 

aplicados) 

Avaliação prática 

20 Rubricas 

15 

Logbook (CANVAS) – 

laboratório de práticas – com 

presença do monitor e/ou 

técnico do laboratório 

obrigatoriamente, checagem 

e registro no Canvas 

Total   100   

OSCE/OSPE integrado: HAM, Clínica Cirúrgica e Clínica Integrada 

Clínica Cirúrgica II (CC) 

 

CC 

Média: 70 
Tipo de avaliação Pontos Obs.: 

Conhecimentos, 

Habilidades e 

Atitudes 

Teste de proficiência 10 
 

N1 específica 15   

Integradora 25   

OSPE 20 
1x, no final (conhecimentos 

aplicados) 

Avaliação prática 

diária 

(DOPS – observação 

direta de habilidades 

em procedimentos) 

 

30 
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Total   100   

  

Clínica Cirúrgica III e IV (CC) 

CC 

Média: 70 
Tipo de avaliação Pontos Obs.: 

Conhecimentos, 

Habilidades e 

Atitudes 

Teste de proficiência 10 
 

N1 específica 15   

Integradora 25   

OSPE (CC 3 e 4) 20  
1x, no final (conhecimentos 

aplicados) 

Avaliação prática 

diária 
20 

 

RCC (raciocínio 

clínico cirúrgico) 
10 

Avaliação do 

desenvolvimento dos passos 

do RCC (instrumento de 

avaliação no Canvas) 

Total   100   

*OSCE/OSPE integrado: HAM, Clínica Cirúrgica e Clínica Integrada 

 

TESTE DE PROGRESSO INSTITUCIONAL 

O Teste de Progresso Institucional será aplicado: 

 Uma vez por semestre por semestre. 

 Nas áreas: Básico, Clínica Médica, Clínica Cirúrgica, Pediatria, Ginecologia e 

Obstetrícia, Saúde Coletiva/Medicina de Família e Comunidade 

 120 questões 

 Item: Texto-base + Enunciado + 5 Alternativas 

o Questão de múltiplas escolhas 

 Complementação simples 

 Interpretação 

 Asserção-razão 

 Resposta múltipla (múltiplas estações) 

 Verdadeiro ou Falso 
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o Interpretação de textos, gráficos e figuras 

Valor: 

 Na Matriz de Medicina, 10 pontos em todos os módulos. 

 

N1 E NÃO PROGRAMADAS DE CADA IES 

Itens com 4 alternativas 

Sugeridas duas questões dissertativas 

 

SISTEMA DE PROMOÇÃO E PROGRESSÃO 

 

Eixo SOI 

 É aprovado no módulo o estudante com média final igual ou superior a 70 e 

frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento).  

 É reprovado no módulo o estudante com média final inferior a 70 e/ou 

frequência inferior a 75% (setenta e cinco por cento).  

 Deve fazer Exame Especial o estudante com média parcial igual ou superior a 

40 e inferior a 70 e frequência mínima de 75%. Será aprovado com Exame 

Especial o estudante que obtiver média aritmética (nota da média final + nota 

do exame especial) igual ou superior a 60. Em caso de não comparecimento 

ao Exame Especial, a nota respectiva a ser atribuída ao mesmo é 0 (zero).  

 

EIXO MEP 

 É aprovado no módulo o estudante com média final igual ou superior a 70 e 

frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento).  

 É reprovado no módulo o estudante com média final inferior a 70 e/ou 

frequência inferior a 75% (setenta e cinco por cento).  

 Deve fazer Exame Especial o estudante com média parcial igual ou superior a 

40 e inferior a 70 e frequência mínima de 75%. Será aprovado com Exame 

Especial o estudante que obtiver média aritmética (nota da média final + nota 

do exame especial) igual ou superior a 60. Em caso de não comparecimento 

ao Exame Especial, a nota respectiva a ser atribuída ao mesmo é 0 (zero).  

 

Eixo HAM 
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 É aprovado no módulo o estudante com média final igual ou superior a 70 e 

frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento).  

 É reprovado no módulo o estudante com média final inferior a 70 e/ou 

frequência inferior a 75% (setenta e cinco por cento).  

 Para os módulos do eixo de Habilidades e Atitudes Médicas não são 

previstos os regimes de Exame Especial e de Dependência.  

 

Eixo IESC/Comunidades 

 É aprovado no módulo o estudante com média final igual ou superior a 70 e 

frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento).  

 É reprovado no módulo o estudante com média final inferior a 70 e/ou 

frequência inferior a 75% (setenta e cinco por cento).  

 Para os módulos do eixo de IESC/Comunidades não são previstos os 

regimes de Exame Especial e de Dependência.  

 

Eixo Clínicas Integradas 

 É aprovado no módulo o estudante com média final igual ou superior a 70 e 

frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento).  

 É reprovado no módulo o estudante com média final inferior a 70 e/ou 

frequência inferior a 75% (setenta e cinco por cento).  

 Para os módulos do eixo de Clínicas Integradas não são previstos os 

regimes de Exame Especial e de Dependência.  

 

Eixo Clínicas Cirúrgicas 

 É aprovado no módulo o estudante com média final igual ou superior a 70 e 

frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento).  

 É reprovado no módulo o estudante com média final inferior a 70 e/ou 

frequência inferior a 75% (setenta e cinco por cento).  

 Para os módulos do eixo de Clínicas Cirúrgicas não são previstos os 

regimes de Exame Especial e de Dependência.  

 

Sistema de Progressão no Curso 
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1. para ingressar no 6º período, o aluno deverá ter sido aprovado em todos 

os módulos anteriores 

2. para ingressar no Internato, o aluno deverá ter sido aprovado em todos 

os módulos anteriores 

 

III PROPOSTA PEDAGÓGICA 

O curso utiliza estratégias ancoradas em métodos ativos de ensino-

aprendizagem, preferencialmente em pequenos grupos, nos quais a motivação, a 

problematização, a interdisciplinaridade e a vivência prática no sistema de saúde 

permitem uma individualização da experiência educacional do aluno. 

Essas estratégias aplicadas no curso promovem o aprender a aprender, no 

qual se desenvolve a autonomia do aprendizado e o raciocínio crítico-reflexivo, e 

parte-se do conhecimento prévio sobre o tema em busca da solução dos problemas 

e situações de saúde que enfrentará no dia a dia da futura profissão. Além disso, 

incentiva o desenvolvimento das habilidades de metacognição. 

O outro pressuposto das metodologias ativas é o aprender fazendo, por meio 

da integração teoria-prática, desde o início do curso, em todos os módulos. 

 

EIXO DE SISTEMAS ORGÂNICOS 

Nos módulos de Sistemas Orgânicos Integrados serão aplicadas as seguintes 

estratégias de ensino-aprendizagem: 

 Palestras. 

 Aprendizagem em Pequeno Grupo (APG). 

 Práticas integradas (demonstração, treinamento/retreinamento, experimentos, 

simulação, games, entre outros). 

 Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC).  

 

PALESTRAS 

Serão desenvolvidas no formato de exposições em método ativo, mesas-

redondas e conferências, uni ou multiprofissionais e integradoras. Os objetivos são 

introduzir o estudante em uma nova área do conhecimento da qual não detenha 

conhecimentos prévios ou resumir e ordenar uma área de conhecimento que os 
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estudantes tenham estudado, mas cuja complexidade possa ser esclarecida pela 

participação de um ou mais especialistas. 

 

APRENDIZAGEM EM PEQUENO GRUPO (APG) 

É um método de aprendizagem centrado no estudante e desenvolvido em 

pequenos grupos, que tem uma situação-problema como elemento disparador do 

aprendizado e integrador do conhecimento. 

O pequeno grupo é composto de 8 a 10 estudantes e o professor é o 

mediador do processo de ensino-aprendizagem.  A dinâmica do grupo atende a 

sequência dos 9 (nove) passos.  Os passos de 1 a 6 ocorrem em um APG, o passo 

7 é desenvolvido em diversos cenários de aprendizagem, tais como biblioteca, 

laboratórios, comunidade, palestras, entre outros. Os passos 8 e 9 são 

desenvolvidos no APG subsequente. 

O tempo de duração do APG é de aproximadamente 2h30min, subdivido em 

1h15min para o passo 8 e 1h15min para os passos 1, 2, 3, 4, 5, e 6. Finalizar a 

atividade do APG com o passo 9. 

 

Método dos 9 Passos 

1- Leitura do problema - termos desconhecidos 

2 - Definir o problema (formular questões) 

3 - Analisar o problema baseado em conhecimentos prévios (levantar 

hipóteses) 

4 - Resumir as conclusões 

5 - Formular objetivos de estudo 

6 - Socialização dos objetivos de estudo 

7 – Autoaprendizagem 

8 - Dividir conhecimentos com o grupo 

9 - Avaliação formativa (fechamento e abertura) 

 

PRÁTICAS INTEGRADAS 

São desenvolvidas nos laboratórios morfofuncionais integrados e aplicação de 

diversas estratégias de ensino-aprendizagem. 
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TIC 

Considerada um dos pilares nos processos de ensino e aprendizagem, 

mobiliza compreensões, saberes e habilidades específicas de diversos campos do 

conhecimento. Norteada em teorias de aprendizagem significativa, trabalha os 

conhecimentos de maneira relacionada aos aspectos pedagógicos e de conteúdo. 

Abrange uma seleção do recurso tecnológico que melhor desenvolve os objetos de 

aprendizagem, levando em conta a metodologia a ser utilizada, a faixa etária dos 

estudantes e o contexto educacional no qual está inserido, e são disponibilizados 

vários recursos educacionais para complementação da aprendizagem. 

 

MÓDULOS DE HABILIDADES E ATITUDES MÉDICAS 

As Habilidades e Atitudes Médicas, que se iniciam no primeiro semestre do 

curso de medicina, propõem-se a desenvolver, no estudante, todas os predicados 

desejáveis ao bom exercício da medicina: capacidade propedêutica e semiológica, 

aliadas a habilidades de comunicação humana e atitude de responsabilidade para 

com a saúde do outro e da comunidade. Trata-se de um eixo de aprendizagem 

longitudinal, que se consolida a cada semestre letivo, ao longo dos 4 anos do ciclo 

pré-internato. 

Nos primeiros quatro anos, o estudante será sistematicamente apresentado as 

técnicas de exame físico, de execução de procedimentos propedêuticos e de 

enfrentamento de circunstâncias de estresse emocional e de conflitos de 

comunicação. Aprenderá por meio de uma matriz em espiral, que permitirá iniciar o 

treinamento em ambiente simulado, mediante o Laboratório de Habilidades e 

Simulação Realística, que o ajuda a desenvolver a autoconfiança e segurança para 

com o contato com o paciente, progredindo para o ambiente domiciliar, institucional, 

ambulatorial e hospitalar. 

O módulo de Habilidades permitirá que o aluno, ainda na faculdade, familiarize-

se tanto com os aspectos básicos da profissão, quanto com os atendimentos 

hospitalares de urgência/emergência, como o ATLS (Advanced Trauma Life Suport) 

e o ACLS (Advanced Cardiac Life Suport), PALS, NALS, ALSO. 
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CONHECIMENTOS, HABILIDADES E ATITUDES ASSOCIADOS AO EIXO 

HABILIDADES E ATITUDES MÉDICAS DO 1º AO 8º PERÍODO 

 Aplicar para a tomada responsabilidades legais inerentes à profissão e ao 

estudante de Medicina. 

 Comunicar-se de forma ética e humanizada com o paciente e seus familiares, 

colegas, instituições, comunidade e mídia. 

 Interagir com outros profissionais envolvidos nos cuidados com o paciente, 

por meio de trabalho em equipe. 

 Ler e interpretar textos científicos em língua estrangeira: inglês. 

 Analisar os fundamentos da estrutura e funções do corpo humano na 

avaliação clínica. 

 Avaliar determinantes e fatores de risco relacionados aos agravos da saúde e 

sua interação com o ambiente físico e social. 

 Realizar com proficiência a anamnese e a consequente construção da história 

clínica, bem como dominar a arte e a técnica do exame físico. 

 Interpretar dados de anamnese a partir das narrativas valorizando aspectos 

econômicos, sociais e ocupacionais. 

 Aprender a aprender e ter responsabilidade compromisso com a sua 

educação permanente. 

 Realizar procedimentos clínicos indispensáveis para todas as fases do ciclo 

de vida. 

 Cuidar da própria saúde física e mental e buscar seu bem como médico. 

 Avaliar as medidas de Segurança do Paciente e promover sua aplicação em 

todos os níveis de atenção à saúde. 

 Aplicar as normas de Biossegurança. 

 Aplicar a Medicina Baseada em Evidências para o raciocínio clínico e tomada 

de decisões compartilhadas. 

 

EIXO DE  INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO-COMUNIDADE (IESC) 

A Integração Ensino-Serviço-Comunidade ocorrerá nas oito primeiras fases 

do curso, totalizando 600 horas de atividades teóricas e práticas. Pautado nas 

diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), as atividades educacionais estão 
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voltadas para o desenvolvimento dos conhecimentos, habilidades e atitudes 

relacionados ao cuidado e enfrentamento das necessidades de saúde do indivíduo, 

da família e da sociedade, por meio das ações de promoção da saúde; à prevenção 

e tratamento das doenças e agravos; e à reabilitação. Desta forma, este eixo visa 

contribuir para o acesso universal e equitativo, individual e coletivo, aos serviços de 

saúde. 

Os módulos contemplam temas teóricos e práticos ligados à promoção da 

saúde e prevenção de doenças, na ótica da atenção primária à saúde, sob 

orientação docente e supervisão direta de preceptores especialistas. No 9º e 10° 

períodos os alunos passam a conviver em tempo integral, no âmbito do estágio 

curricular obrigatório, na realidade das unidades de atenção primária em saúde. 

 

Conhecimentos, Habilidades e Atitudes do IESC 

• Aplicar os princípios do SUS na prática em saúde; 

• Entender a saúde como direito, garantindo a integralidade e a equidade do 

cuidado em nível individual, familiar e coletivo, valorizando a diversidade 

biológica, étnico-racial, de gênero, de orientação sexual, socioeconômica, 

política, ambiental, cultural e demais aspectos que compõem a diversidade 

humana; 

• Aplicar técnicas de cuidado clínico com enfoque no indivíduo, em todas as 

faixas etárias; 

• Aplicar na prática profissional os princípios da medicina baseada em 

evidências; 

• Avaliar ações de gestão que promovam e garantam o bem-estar individual e 

da coletividade; 

• Promover a interação com outros profissionais e instituições envolvidos nos 

cuidados com o paciente, por meio de trabalho em equipe e em rede; 

• Analisar a dinâmica das políticas de saúde, do mercado de trabalho e gestão 

da clínica; 

• Avaliar determinantes e riscos relacionados aos agravos da saúde e sua 

interação com o ambiente; 
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• Vivenciar o sistema de saúde vigente no país, considerando a atenção 

integral da saúde em um sistema regionalizado e hierarquizado de referência 

e contrarreferência, as redes de atenção à saúde e o trabalho em equipe; 

• Analisar a legislação e as políticas de saúde; 

• Aplicar as políticas de educação ambiental, em direitos humanos e de 

educação das relações étnico-raciais e o ensino de história e cultura afro-

brasileira, africana e indígena; 

• Aprender a aprender e ter responsabilidade e compromisso com a sua 

educação permanente; 

• Aplicar, para a tomada de decisão, os princípios morais, éticos e bioéticos 

com responsabilidades legais inerentes à profissão e ao estudante de 

Medicina; 

• Atuar na saúde do indivíduo nos diversos ciclos de vida, considerando seu 

contexto familiar e comunitário; 

• Aplicar planos terapêuticos, considerando a gestão do cuidado e os conceitos 

de clínica ampliada. 

• Construir a interdisciplinaridade. 

 

EIXO DE MÉTODOS DE ESTUDOS E PESQUISA (MEP) 

As disciplinas de métodos de ensino, pesquisa e extensão foram agregadas 

no módulo de Métodos de Estudo e Pesquisa para melhor compreensão do 

processo e princípios da metodologia científica, possibilitando a leitura crítica de 

artigos técnico-científicos e a participação na produção de conhecimentos, por meio 

de discussões sobre a qualidade da literatura científica disponível. O ensino 

centrado no aluno como elemento ativo (principal) no processo de aprendizagem, é 

o objetivo primordial dos módulos. É incentivada pelo docente a solução de 

situações-problema, particularmente por meio da utilização sistemática de 

metodologias ativas, com ênfase no estímulo à autoaprendizagem e à busca da 

solução de questões levantadas individualmente ou nas discussões em grupo. 

Os módulos de Métodos de Estudo e Pesquisa serão ministrados do 1o ao 2o 

Período do curso e os conhecimentos, habilidades e atitudes serão desenvolvidos 

em níveis crescentes de complexidade ao longo dos períodos. Cada módulo está 

integrado longitudinalmente e verticalmente entre eles e os módulos de Habilidades 
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e Atitudes Médicas, Sistemas Orgânicos Integrados e Integração Ensino-Saúde-

Comunidade. 

  

Conhecimentos, Habilidades e Atitudes Associadas ao Eixo de Métodos de Estudo e 

Pesquisa: 

 

 Conhecer diferentes ferramentas de aprendizagem ativa e seu papel na 

formação do médico e do currículo do curso; 

 Compreender métodos de ensino, pesquisa e extensão; 

 Aplicar os princípios da metodologia científica na produção de conhecimentos 

e pesquisa; 

 Exercer a Medicina utilizando embasamento científico e baseada em 

evidências científicas; 

 Desenvolver a capacidade para delinear estudos quantitativos e qualitativos; 

 Analisar, de forma crítica, as produções científicas e a participação na 

produção de conhecimentos; 

 Exercer a Medicina utilizando embasamento científico e baseada em 

evidências científicas; 

 Desenvolver habilidades de comunicação científica: verbal, não-verbal, 

escrita, leitura e domínio de tecnologias de comunicação e informação; 

 Integrar técnicas e tecnologias que possibilitam a análise de informações 

científicas voltadas à resolução de problemas clínicos e de saúde de acordo 

com a realidade epidemiológica local; 

 Desenvolver a capacidade para avaliar, analisar e discutir dados científicos 

com base na bioestatística; 

 Desenvolver habilidades para tomada de decisão e a atuação em equipe 

dentro dos princípios morais, éticos e bioéticos. 

 

IV SERVIÇOS 

 

BIBLIOTECA 

A Biblioteca reúne o acervo bibliográfico destinado ao ensino e à pesquisa. 
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A Biblioteca é aberta a acadêmicos, professores e funcionários, de 7h às 

21h30, funcionando initerruptamente de segunda-feira a sexta-feira e aos sábados 

das 7h às 13 horas. 

Nas dependências da Biblioteca não é permitido fumar ou consumir alimentos 

nem usar telefone celular ou similares.   

 

SERVIÇOS PRESTADOS AOS USUÁRIOS  

 

Empréstimo domiciliar:  

• Alunos e funcionários: por 07 (sete) dias, na quantidade de 05 (cinco) livros, 

por vez, e 02 (dois) materiais de multimídia, por 07 (sete) dias. 

• Monitores: quantidade de 7 (sete) livros, por 7 (sete) dias e 2 (dois) materiais 

de multimídia, pelo prazo de 07 (sete) dias. 

 

Sugestão de aquisições de livros: via ouvidoria ou em contado direto com a 

biblioteca, professores ou coordenadores de curso. 

Reserva in loco e pela internet: é efetuada somente para obras que estejam 

emprestadas, A partir da devolução da obra, ela ficará à disposição por 24 horas. O 

usuário que não retirar a obra reservada, dentro desse prazo, terá sua reserva 

cancelada automaticamente. A reserva é intransferível. 

Renovação in loco e pela Internet: é permitida a renovação da obra, desde que 

não haja reserva para ela. As renovações in loco são realizadas mediante senha 

cadastrada, desprezando qualquer outra identificação. A renovação on-line é 

permitida até duas vezes; os comprovantes de empréstimo assinados in loco são 

válidos para posteriores renovações das obras. 

 

Serviços prestados/formas de acesso e utilização às bases de dados:   

 Plataforma UptoDate 

 Bibliomed 

 Medline Complete 

 Biblioteca virtual Minha Biblioteca (sem limite de usuário) 

 E-books 

 Atendimento às pesquisas 
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 Catalogação na fonte 

 Exposições e amostras 

 Orientação sobre normalização 

 Capacitação/Treinamento aos Usuários 

 Empréstimo Especial Delivery Drive Thru para atender as demandas dos 

alunos em circunstâncias extraordinárias.  

 

Para realizar o empréstimo delivery de alguma obra, basta acessar diretamente 

e/ou acessar a lista de obras impressas disponíveis, por meio do catálogo on-line, no 

site da Biblioteca FIPGbi pelo endereço: https://www.fip-qbi.edu.br/biblioteca/. — 

Consulta ao Acervo. Após a escolha, o usuário deve encaminhar mensagens via e-

mail, constando o título da obra, além do endereço e do nome completo do 

solicitante.  

A entrega e a devolução do livro são feitas pelos porteiros na Guarita da 

Instituição. Para garantir a segurança dos usuários, os livros são higienizados e 

colocados na quarentena por 5 dias antes de retornam ao acervo. 

         

LABORATÓRIOS  

Para utilização dos vários laboratórios, o acadêmico deve seguir as normas 

próprias de cada um e apresentar-se para as aulas usando a vestimenta apropriada. 

 

SALA DE INFORMÁTICA  

Possui computadores multimídia com aplicativos que prestam suporte às 

exigências curriculares e acesso pleno à Internet. Podem utilizar-se da Sala de 

Informática todos os usuários, devidamente identificados, sendo-lhes exigido:  

a) submeter-se às normas definidas para a utilização da Sala de Informática; 

b) deixar os equipamentos nas mesmas condições em que encontraram; 

c) trazer materiais de consumo, tais como formulários, CDs, pen drive, papel 

sulfite etc., uma vez que não haverá empréstimo de qualquer tipo de material; 

d) comunicar ao funcionário que acompanha o uso das salas de informática, 

fora do horário das aulas, aos docentes e/ou professores, em horário de aulas, 

qualquer problema técnico nos equipamentos; 
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WIFI 

As FIPGuanambi oferecem a seus estudantes o serviço de internet sem fio, 

que tem como função permitir o acesso à informação a qualquer instante. Além 

disso, o usuário garante flexibilidade e mobilidade, pois pode acessar a Internet de 

qualquer parte do campus. 

 

VI OUTRAS INFORMAÇÕES 

 

MONITORIA 

As atividades de monitoria são desenvolvidas em vários conteúdos 

disciplinares e oferecem aos estudantes uma oportunidade extra de aprendizagem.  

Em cada semestre, após definição consensual com os professores e o 

desempenho dos estudantes, define-se a necessidade de apoio de monitorias para 

os estudantes. Todos os estudantes interessados em participar do processo devem-

se inscrever para processo seletivo, após publicação do Edital, cujo objetivo é 

identificar o estudante mais apto para auxiliar seus pares na construção do 

conhecimento em atividades de orientação e encontros extraclasse, mediante apoio 

docente e orientações específicas. 

Os estudantes que desenvolvem as atividades de monitoria recebem 

certificados pela participação, com discriminação da carga horária envolvida. 

 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

O Programa de Iniciação Científica é administrado pela pela Coordenação de 

pós-graduação, Pesquisa, Extensão, Inovação e Internacionalização – COPPEXII. 

 

 

São objetivos do Programa de Iniciação Científica: 

a) Despertar a vocação científica e incentivar talentos potenciais entre 

estudantes de graduação, mediante sua efetiva participação em projetos de 

iniciação científica, introduzindo-o nos domínios dos diferentes campos do 

conhecimento científico e filosófico. 

b) Estimular o desenvolvimento do pensamento científico e da criatividade 

decorrentes das condições criadas pelo confronto direto com problemas de 
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pesquisa. 

c) Despertar uma nova mentalidade em relação às atividades de investigação. 

d) Preparar os discentes participantes do Programa de Iniciação Científica 

para o acesso à pós-graduação. 

e) Fomentar a produção acadêmica dos discentes desta Instituição de Ensino. 

 

São requisitos para a inscrição: 

I. Ser discente regularmente matriculado junto a curso de graduação das 

FIPGUNAMBI. 

II. Não estar cursando o primeiro ou o último período da graduação. 

III. Possuir disponibilidade para dedicação ao Projeto de Iniciação Científica 

com jornada mínima de 10 (dez) horas mensais, em turno diferente daquele 

em que esteja matriculado, inclusive no período das férias escolares. 

 

Documentos solicitados: 

I. Currículo Lattes (Modelo Lattes - CNPq), atualizado do candidato com 

comprovação; 

II. Declaração de compromisso (Anexo II), assinada, emitida pelo discente, de 

estar ciente do Regulamento do Programa de Iniciação Científica e da 

disponibilidade de dedicação ao Projeto de Iniciação Científica de, no mínimo, 

8 (oito) horas mensais, em turno diferente daquele em que esteja matriculado 

e no período das férias escolares. 

III. Histórico escolar do(a) estudante ou declaração da secretaria com as notas 

do último semestre; 

IV. Comprovante de matrícula; 

V. RG e CPF do estudante; 

VI. Carta de interesse. 

 

O número de vagas para Iniciação Científica será divulgado em Edital. 

 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) 

 O TCC é de natureza teórico e empírica, em que o estudante aprofunda os 

conhecimentos sobre o tema escolhido, com o intuito de rever a bibliografia 
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produzida até a atualidade, analisar criticamente os conceitos de vários autores e 

propor ou apontar novos conceitos que elucidam melhor o tema em questão, bem 

como apropriar da literatura para explicação da realidade. 

 O TCC deverá ser desenvolvido pelos acadêmicos regularmente matriculados 

no curso de Medicina, na disciplina obrigatória, denominada Trabalho de Conclusão 

de Curso I e II.  

No TCC I, o projeto será elaborado pelos acadêmicos, em dupla. Durante a 

construção do projeto os acadêmicos poderão ser acompanhados pelos professores 

que serão designados para a execução dele no TCC II. 

 No final do TCC I, a dupla, deverá ter seu projeto aprovado pelo seu 

orientador. 

 Durante o TCCII, os acadêmicos deverão desenvolver o projeto de TCC. E, 

apresentar produto final, um artigo científico, para uma banca de examinadores, 

composta pelo professor orientador e dois outros professores examinadores com 

titulação de mestre ou especialista no TCC II .  

 O projeto de TCC deve ter estrutura e corpo de acordo com as normas da 

ABNT -NBR vigentes. 

 O artigo científico deverá obedecer às normas da revista científica ao qual 

será submetido e estas deverão ser anexadas ao produto final. 

 A elaboração do TCC implicará em rigor metodológico e científico, 

organização e contribuição para a ciência, sistematização e aprofundamento do 

tema abordado, sem ultrapassar, contudo, o nível de graduação.  

Quando a pesquisa científica envolver seres humanos ou animais, 

o Projeto deverá, obrigatoriamente, ser submetido ao Comitê de Ética em 

Pesquisa. 

 

LIGAS ACADÊMICAS (LA) 

 As Ligas Acadêmicas (LA) são entidades estudantis autônomas, apolíticas e 

sem fins lucrativos e têm por objetivo ampliar o trinômio ensino, pesquisa e 

extensão em caráter multidisciplinar, complementando a formação acadêmica.  

 Qualquer aluno, devidamente matriculado em um curso de graduação das 

FIPGuanambi, poderá criar uma LA, mediante apresentação de Estatuto próprio e 

carta de aceite de um professor coordenador,  que serão analisados e deferidos 
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pela COPPEXII e, posteriormente, pelo Colegiado de Curso, observando-se os 

pressupostos deste Regulamento. 

 A LA será de responsabilidade de um Professor orientador integrante do 

quadro de docentes das FIPGuanambi que possua o perfil acadêmico ligado à área 

do conhecimento à qual a LA se enquadra. 

A LA deve ser de caráter interdisciplinar, relacionada às grandes áreas de 

conhecimento dos cursos de graduação das FIPGuanambi e deverá estar 

credenciada junto a ABLAM. 

A LA deve possuir uma carga horária mínima de atividades de 8 (oito) horas 

mensais, distribuídas em atividades diversas, não ultrapassando a carga máxima 

de 100 horas anuais. 

A composição da LA deve contemplar um número mínimo de 6 (seis) e um 

número máximo de 10 (dez) membros, sendo este número passível de alterações, 

caso a COPPEXII julgue necessário. 

  A produtividade anual mínima da LA deverá ser de 1 (um) artigo científico 

submetido e/ou aceito em periódicos nacionais ou internacionais ou anais de 

eventos científicos; 1 (um) trabalho apresentado em evento científico da área e 1 

(um) projeto de extensão. 

  Essa produtividade será entregue juntamente com o relatório final de 

atividades ao término do ano letivo. 

 

PROJETOS DE EXTENSÃO 

Os Projetos de extensão constituem-se como um conjunto de atividades de 

caráter processual, contínuo, educativo, social, cultural, científico, tecnológico, com 

objetivo específico e prazo determinado. Os projetos poderão propor a execução 

de ações diversas, como projetos de pesquisa que envolvam a comunidade, cursos 

de extensão, prestação de serviços, eventos e outras atividades de socialização. 

A elaboração dos projetos de extensão deverá observar os editais internos 

de seleção publicados. 

Os projetos terão prazo de até 12 meses para serem executados, devendo 

os objetivos estar claramente definidos no projeto. 

As ações poderão abranger diversas áreas, como saúde, meio ambiente, 

educação, cultura, direitos humanos e justiça, tecnologia e produção, e trabalho, 
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tendo em vista o conhecimento e a melhoria de indicadores socioeconômicos da 

região. 

Para participar do projeto de extensão, o docente deve estar vinculado às 

FIPGBI e o discente estar regularmente matriculado junto a curso de graduação das 

FIPGBI e não deverá estar cursando o primeiro ou o último período da graduação. 

O discente deve possuir disponibilidade para dedicação ao projeto de 

extensão, em turno diferente daquele em que esteja matriculado, inclusive no 

período das férias escolares, caso necessário. 

Os processos de inscrição e de seleção dos projetos apresentados serão 

regulamentados por Edital, a ser publicado no início de cada semestre, pela 

Coordenação de Pesquisa e Extensão (COPPEXII). 

 

ATIVIDADES PRÁTICAS COMPLEMENTARES 

As Atividades Complementares deverão aprofundar o nível de conhecimento 

do aluno para além dos limites naturais do Curso, proporcionando a participação do 

aluno na construção do conhecimento com experiências inovadoras. 

O currículo do curso de Medicina atribui 210 horas de sua carga horária total 

para a realização de tais atividades, totalizando, que serão desenvolvidas ao longo 

da integralização do curso. 

Para a regulação e gestão das atividades complementares serão 

disponibilizada fichas de preenchimento ao aluno (Quadro 16) no site da IES para 

posterior validação do aproveitamento das horas pela Secretraria Acadêmica, 

mediante comprovação. No final do período letivo a secretária acadêmica 

encaminhará relatório das horas aproveitadas para a coordenação do curso apreciar 

e aprovar. Os dados apurados serão inseridos na intranet acadêmica. 

Cômputo de horas de atividades complementares 

 TIPO DE 

ATIVIDADE 

HORAS 

E
N

S
IN

O
 

Monitoria: atuação nas disciplinas inscritas no programa 

institucional de monitoria das FIP Guanambi. 

(Máximo: 60 

horas) 

Participação em avaliações formativas seriadas de 

interesse institucional aliadas às Diretrizes Curriculares 

Nacionais (Teste de Progresso). 

(10 h por 

evento, 

máximo: 60 
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horas). 

Cursos, palestras, seminários, fóruns, congressos de 

natureza acadêmica e profissional realizados pelas FIP 

Guanambi ou por outra Instituição de Ensino Superior – 

IES, com entrega de comprovação de participação. 

Reuniões com os acadêmicos representantes de turma 

convocadas pela Diretoria Acadêmica ou 

pelo Coordenador de Curso. 

 

 

(Até 10 horas 

por evento, 

Máximo: 50 

horas). 

 

 

Estágio extracurricular: com a finalidade de 

treinamento de competências e habilidades específicas 

do processo de formação em campo prático 

recomendado, com comprovação. 

(10h: estágio 

entre 50 e 99h / 

20h: estágio 

entre 100 e 199h 

/60 horas: estágio 

de 200h ou mais. 

Máximo: 60 

horas) 

Participação na organização de palestras, cursos e 

eventos científicos, com supervisão docente, mediante 

a comprovação da atividade realizada. 

(20 h por 

evento. 

Máximo: 40 

horas) 

 

 

Disciplinas optativas de outras áreas/cursos na própria 

IES ou em outra IES reconhecida pelo MEC. 

(1 h para cada 

h/a constante no 

Histórico ou 

comprovante. 

Máximo 40 

horas) 

 

 

Intercâmbio com IES nacionais ou estrangeiras em 

áreas afins ao Curso. 

(30 h: duração 

entre 100h / 50 h: 

duração de 200 

h ou mais. 
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Máximo: 80 

horas) 

  

 

Cursos livres de idiomas, habilidades de comunicação, 

oratória, informática, gestão, digitação ou outras áreas 

que podem contribuir para a carreira profissional. 

(1 hora para 

cada h/a 

constante no 

Histórico ou 

comprovante. 

Máximo 50 

horas) 

Total da carga horaria de Ensino mínima a ser 

cumprida 

(Mínimo = 50h) 

E
X

T
E

N
S

Ã
O

 

Prestação de serviços à comunidade local e ações que 

visem a melhoria da qualidade de vida da população, por 

meio de jornadas, campanhas de vacinação, exposições, 

feiras, stands e outros eventos, mediante comprovação 

por meio de 

relatório (constando carga horária). 

(1 h para cada 

hora de 

participação. 

Máximo: 50 

horas) 

Prestação de serviços à comunidade local, ministrando 

conteúdos em cursos de capacitação, tais como: 

primeiros socorros, alimentação, inclusão digital, 

gerenciamento de negócios, direito a cidadania, entre 

outros, inseridos no contexto de aprendizagem do 

próprio curso ou de interesse social, associação 

profissional ou entidade de reconhecida idoneidade, 

mediante a comprovação por relatório 

(constando carga horária). 

 

(Até 10 h por 

participação em 

cada curso. 

Máximo: 50 

horas) 

Realização de trabalho de consultoria, elaboração de 

projetos e estudos de campo, no âmbito do campo de 

formação profissional do curso, com orientação docente 

e mediante a entrega de relatório (constando carga 

(Até 15 h por 

participação em 

cada projeto. 

Máximo: 30 
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horária). horas) 

Participação e/ou realização de atividades de caráter 

eminentemente sócio comunitário efetuadas junto a 

diferentes entidades particulares beneficentes, 

humanitárias e filantrópicas, legalmente constituídas, 

visando o estímulo e exercício do voluntariado, mediante 

comprovação por meio 

de relatório referendado por profissional responsável. 

 

(4 h para cada 

participação. 

Máximo: 20 

horas) 

Cooperação em campanhas comunitárias (doação de 

sangue, doação de alimentos, roupas e outros) que 

favoreçam a qualidade de vida da população e que 

sejam vinculadas aos programas do município e/ou das 

FIP Guanambi ou de entidades governamentais/não- 

governamentais, mediante relatório referendado pelo 

profissional responsável. 

 

(4 h para cada 

participação. 

Máximo: 20 

horas) 

Participação efetiva em organização de evento cultural ou 

desenvolvendo atividades de teatro, música, canto, 

pintura, 

(1 h realizada 

corresponde a 1 

 artes plásticas, mediante comprovação por 

meio de certificado. 

h de atividade 

complementar. 

Máximo: 20 

horas) 

Total da carga horaria de Extensão mínima a ser 

cumprida 

(mínimo = 50h) 
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P
E

S
Q

U
IS

A
 

 

 

 

Iniciação Científica: participação em programa de 

pesquisa com orientação de docente devidamente 

aprovado pela Instituição, e participação em Ligas 

Acadêmicas. 

(30 h: 

participação em 

programa de 

pesquisa sob 

orientação / 10 h: 

participação em 

Ligas 

Acadêmicas. 

Máximo: 60 

horas) 

 

Apresentação de trabalhos científicos, inscritos sob a 

forma de pôster, como autor ou coautor, em eventos na 

própria IES. Entrega de fotocópia do certificado. 

(5 h por 

trabalho 

inscrito. 

Máximo: 20 

horas) 

 

Apresentação oral de trabalhos científicos realizados 

como autor ou coautor em eventos na própria IES ou 

em eventos fora da IES. Entrega de fotocópia do 

certificado. 

(10 h por 

trabalho 

realizado. 

Máximo: 40 

horas) 

Publicação de trabalho científico como autor ou coautor 

na forma de artigo, resenha, capítulo de livro, exceto 

publicação de resumos em anais de congressos, 

seminários ou outros eventos. Entrega de fotocópia 

comprovando a publicação. 

(50 h por 

trabalho 

publicado. 

Máximo: 100 

horas) 

Premiação de trabalho científico como autor ou coautor, 

na própria IES, em outra IES ou associação de classe. 

Entrega de fotocópia do certificado. 

(50 h por 

premiação. 

Máximo: 50 

horas) 

Participação como ouvinte em banca de defesa de 

Trabalho de Conclusão de Curso ou pós-graduação latu 

sensu/strictu sensu, mediante assinatura de lista de 

presença a ser 

(2 h por banca. 

Máximo 50 

horas) 
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encaminhada pela coordenação dos TCC´s. 

 

Depósito de patente. 

(50 h por 

patente. 

Máximo: 100 

horas 

Total da carga horaria de Pesquisa mínima a ser 

cumprida 

(mínimo = 50h) 

TOTAL GERAL 210h 
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