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CURSO DE MEDICINA 

 

    1. ODEPARTAMENTO DE MEDICINA UNITAU 

 

1.1 HISTÓRICO E LEGISLAÇÃO 

O Departamento de Medicina da Universidade de Taubaté (UNITAU) é instituição 

formadora de médicos há 52 anos. Nesse período de estabelecida tradição, centenas de novos 

médicos se formaram pela instituição, passando a atuar expressivamente nas várias 

especialidades e serviços médicos da Região Metropolitana do Vale do Paraíba, Estado de São 

Paulo, Brasil e exterior. 
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O Departamento de Medicina da UNITAU originou-se daFaculdade de Medicina de 

Taubaté (FMT), criada pela Lei Municipal nº 701, de 22 de abril de 1963.  

Em 26 de maio de 1964, a FMT passou a ser uma AutarquiaMunicipal pela Lei nº 812.  

A Faculdade de Medicina de Taubaté foi autorizada a funcionar no dia 30 de janeiro de 

1967, pelo Decreto Estadual nº 47.701/67, promulgado pelo governador do Estado de São 

Paulo (parecer do Conselho Estadual de Educação, CEE623/68 e indicações do CEE 679/60, 

59/72, 139/72 e 429/72) 

Na data de 16 de setembro de 1971, aPrefeitura Municipal de Taubaté passou a ser a 

primeira mantenedora da FMT,segundo pareceres CEE 235/71 e CFE 680/71 (CFE=Conselho 

Federal de Educação).   

Foi aprovada a transferência de mantenedora da Faculdade de Medicina de Taubaté 

para a Irmandade de Misericórdia de Taubaté, no dia 20 de abril de 1971 (Lei 1.272, em 

Escritura de Doação). 

A Faculdade de Medicina de Taubaté foi transformada em entidade autárquica com 

personalidade jurídica e patrimônio próprio pela Lei 1.032 de 11 de dezembro de 1967.Essa 

concessão de uso da área edificada ficou assegurada pelo prazo de 20 anos, nos termos do 

Decreto - Lei Complementar nº 9, de 31 de dezembro de 1969 (Lei Orgânica dos Municípios).  

A Faculdade de Medicina de Taubaté foi reconhecida pelo Decreto Federal nº 

72.457/73, de 11 de julho de 1973, publicado no Diário Oficial da União (DOU) em 12 de julho 

de 1973. 

Realizou-se a transferência da Faculdade de Medicina de Taubaté para a Universidade 

de Taubaté por meio do Parecer CFE 305/82, passando a faculdade a denominar-se 

Departamento de Medicina UNITAU. 

A última renovação de reconhecimento do Curso de Medicina da Universidade de 

Taubaté ocorreu em 18/05/2016 (Portaria CEE/GP nº151). 
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1.2 OBJETIVO GERAL CURSO DE MEDICINA UNITAU 

Proporcionar a fundamentação científica necessária e indispensável à formação 

médica, não se limitando apenas aos aspectos físicos e biológicos, mas abrangendo o homem 

em sua totalidade, dotando o futuro profissional médico do domínio de conteúdos e 

habilidades que possibilitem conhecer o homem em seu ambiente natural, na família e no seu 

local de trabalho, desenvolvendo atividades que visem à promoção da saúde e do bem-

estar,àprevenção, ao diagnóstico e ao tratamento adequado das doenças. 

 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS CURSO DE MEDICINA UNITAU 

1) Formar o profissional médico com embasamento sólido em conhecimentos teóricos e 

práticos que o habilitem a exercer a Medicina com qualidade e eficiência; 

2) Desenvolver atividades de ensino compatíveis com padrões éticos e técnico-científicos 

atualizados; 

3) Desenvolver ações de extensão universitária junto à comunidade, por meio de proje-

tos/programas específicos, de modo a garantir treinamento em ações de promoção da 

saúde e prevenção das doenças, fortalecendo o compromisso profissional e social do 

aluno durante sua formação; 

4) Estimular a elaboração e a organização do pensamento científico, por meio do desen-

volvimento de trabalhos de pesquisa, por meio de programas de iniciação científica, 

principalmente sob a orientação de docentes com linhas de pesquisas cadastradas na 

Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação ou em órgãos de fomento à pesquisa; 

5) Capacitar o aluno para desenvolver atividades de pós-graduação lato sensu, objetivan-

do a possibilidade de empreender sua especialização após a graduação; 

6) Incentivar e orientar o aluno a buscar informações e a aprender continuamente. 
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1.4 INFRAESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE MEDICINA UNITAU  

SALAS DE AULA 

O Departamento de Medicina UNITAU conta com dez salas de aula para 60 alunos no 

Campus do Bom Conselho. Além disso, estão disponíveis cinco salas no Centro de Estudos, 

quatro para 40 alunos e uma para 50 alunos e mais duas salas de aula para 20 alunos nos 

Serviços de Dermatologia e Ortopedia, respectivamente dentro do Hospital Municipal 

Universitário, onde os alunos realizam atividades práticas de várias disciplinas do curso. 

 

Campus do Bom Conselho UNITAU 
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LABORATÓRIOS 

O Departamento de Medicina UNITAU dispõe de 16 laboratórios no Campus do Bom 

Conselho:  

01) Laboratório de Habilidades (simulação), vinculado ao próprio departamento; 

02) Laboratório de Técnica Cirúrgica, vinculado ao próprio departamento; 

 

03) Laboratório de Enfermagem, vinculado ao Departamento de Enfermagem; 

04) Laboratório de Anatomia, vinculado ao Instituto Básico de Biociências (IBB); 

05) Laboratório de Biologia Molecular, vinculado ao IBB; 

06) Laboratório de Bioquímica, vinculado ao Instituto Básico de Biociências (IBB); 
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07) Laboratório de Farmacologia/Fisiologia, vinculado ao Instituto Básico de Biociên-

cias (IBB); 

 

08) Laboratório de Histologia, vinculado ao Instituto Básico de Biociências (IBB); 

09) Laboratório deImunologia, vinculado ao Instituto Básico de Biociências (IBB); 

10) Laboratório deMicrobiologia, vinculado ao Instituto Básico de Biociências (IBB); 

 

11) Laboratório de Parasitologia, vinculado ao Instituto Básico de Biociências (IBB); 
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12) Laboratório de Patologia, vinculado ao Instituto Básico de Biociências (IBB);

 

13) Laboratório de Microscopia (duas salas), vinculado ao Instituto Básico de Biociên-

cias (IBB); 

 

14) Laboratório de Experimentação Animal, vinculado ao Instituto Básico de Biociên-

cias (IBB); 

15) Laboratório de Informática, disponível para todos os alunos do Campus do Bom 

Conselho; 

16) Biotério, vinculado ao Instituto Básico de Biociências (IBB). 
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BIBLIOTECAS 

Estão disponíveis para os alunos do Departamento de Medicina UNITAU utilizarem 

duas bibliotecas: 

01) Biblioteca do Campus do Bom Conselho, disponível para todos os departamentos 

do referido campus; 

02) Biblioteca do Hospital Municipal Universitário de Taubaté.  

As bibliotecas são de acesso livre e específicas para os Cursos da Área de Biociências.  

O horário de funcionamentoda Biblioteca do Campus do Bom Conselho é de 2ª a 6ª 

feira, das 8:00 às 21:45h, eaos sábados, das 8:00 às 11:30h. 

 

Para a utilização da Biblioteca do Campus do Bom Conselho os alunos contam com o 

auxílio de 3 bibliotecárias e 3 auxiliares de biblioteca.  

Na Biblioteca do Campus do Bom Conselho, os alunos têm a possibilidade de utilizar 

espaços para estudo individual ou em grupos (2 salas de estudo em grupos e 1 sala de estudo 

individual com estações de estudo). 

Também na Biblioteca do Campus do Bom Conselhoexiste um Laboratório de 

Informática/Espaço Digital Santander Universidades. 

A Biblioteca do Campus do Bom Conselho possui ainda o Centro Especial de 

Atendimento Bibliográfico (CEAB) para portadores de necessidades especiais, contendo uma 
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máquina de escrever em Braille, uma impressora em Braille e um computador específico para 

o setor. 

A seguir, discriminam-se dados sobre o acervo da Biblioteca do Campus do Bom 

Conselho UNITAU, no 2º semestre do ano de 2019. 

TIPO DE ACESSO AO ACERVO Livre 

É ESPECÍFICA PARA O CURSO Sim 

TOTAL DE LIVROS DA BIBLIOTECA Títulos: 8.842Volumes: 30.235 

TOTAL DE LIVROS ESPECÍFICOS PARA O CURSO (nº) Títulos: 2.161Volumes: 7.776 

PERIÓDICOS ESPECÍFICOS PARA O CURSO (Nº) Títulos: 304     Volumes: 12.941 

CONSULTA (PERIÓDICOS) Total: 208 

EMPRÉSTIMO (LIVROS) Total: 57.204 

CONSULTA (LIVROS) Total: 3.591 

 
 

Detalhes do acervo podem ser encontrados na biblioteca online: 

http://sibi.unitau.com.br/sophia_web/index.html (software Sophia Biblioteca), onde o aluno 

pode também realizar reservas e renovações de empréstimos de livros.  

Disponibilizado acesso ao Portal de Periódicos CAPES http://www-periodicos-capes-

gov-r.ez258.periodicos.capes.gov.br/index.php?option%3Dcom_phome%26Itemid%3D68%26, 

em que o aluno pode acessar de sua residência o Portal pelo Acesso CAFe, utilizando o perfil 

de usuário e a senha da rede da UNITAU.  

 

 

http://sibi.unitau.com.br/sophia_web/index.html
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1.5 OUTROS AMBIENTES PEDAGÓGICOS 

O estágio obrigatório (internato) do Curso de Medicina UNITAU e as aulas práticas das 

disciplinas clínicas ou de disciplinas introdutórias à prática clinica são realizados nas seguintes 

unidades de saúde parceiras: 

01) Hospital Municipal Universitário de Taubaté (HMUT), gestão Prefeitura Municipal de 

Taubaté SP; 

02) Hospital Regional do Vale do Paraíba (HRVP), gestão Estado de São Paulo; 

03) Pronto Socorro Municipal de Taubaté, gestão Prefeitura Municipal de Taubaté SP; 

04) Instituto de Infectologia Emilio Ribas em São Paulo, Capital (administrado pela 

FMUSP); 

05) Hospital Municipal de São José dos Campos (administrado pela SPDM); 

06) Unidades Básicas de Saúde (UBS) do Munícipio de Taubaté SP; 

07) Unidades Básicas de Saúde (UBS) dos Munícipio de Pindamonhangaba SP. 

A Rede de Atenção Básica do município de Taubaté SP dispõe de 46 Unidades Básicas 

de Saúde, 01 Unidade Básica para atendimento domiciliar, 29 equipes de Saúde da Família, 15 

equipes de Saúde Bucal e 06 subnúcleos que complementam as equipes na área rural, 

consultório na rua, serviço de atendimento domiciliar (QUALIST), ligado à UBS I Fazendinha, 

também possui uma Academia da Saúde, Serviços de Vigilância em Saúde, bem como um 

Centro de Controle de Zoonoses e Controle de Animais Sinantrópicos. 
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As UBS do município têm como público-alvo os usuários residentes em Taubaté, 

independente de idade, sexo, raça e cor e atuam em território definido, realizando um 

conjunto de ações de saúde em ambiente individual e coletivo, relacionadas à promoção, 

prevenção, diagnóstico e tratamento. As unidades básicas de saúde do município realizaram 

uma média mensal de 137.505 atendimentos no ano de 2018. 

As unidades especializadas possuem atendimento nas áreas de Infectologia, Saúde da 

Mulher, Saúde do Adulto, Saúde da Criança, Saúde do Idoso, Distúrbios da Comunicação, 

Especialidades Odontológicas, Centros de Atenção Psicossocial (CAPS AD, CAPS II e CAPS i) e 

Unidade de Acolhimento. 

Os serviços de saúde do município na área de Urgência e Emergência possuem um 

Pronto Socorro Municipal, um Pronto Atendimento e duas unidades de Pronto Atendimento 

(UPA). 

O município de Taubaté possui ainda o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência: 

SAMU 192 Regional e sua Central de Regulação contando com 13 unidades móveis 

devidamente equipadas (05 unidades em Taubaté), realizando a cobertura para esse tipo de 

serviço em 08 cidades da região.  

Atualmente o município possui dois hospitais ligados ao SUS instalados, sendo um sob 

gestão municipal e outro sob gestão estadual, ambos atendem a RRAS 17, para onde são 

encaminhados atendimentos emergenciais de casos mais complexos que exijam internação 

hospitalar. Atualmente o município possui 393 leitos SUS. 

Fonte: Relatório Quadrimestral Secretaria de Saúde PMT 3º quad/2018 
Fonte: Ministério da Saúde/SAS. Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES). Acesso 10/2019 
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CONVÊNIOS  

 O Departamento de Medicina da UNITAU tem vigentes os seguintes convênios: 

01) Hospital Regional do Vale do Paraíba/Taubaté  

Proc. 113-17de 01 de dezembro de 2017 referente a estágio no Hospital Regional do 

Vale do Paraíba/Taubaté nos seguintes termos:  Termo de colaboração que entre si ce-

lebram a Universidade de Taubaté e a Sociedade Beneficiente São Camilo, Hospital Re-

gional do Vale do Paraíba, por meio de seus procuradores para estágio dos alunos de 

graduação e pós graduação da UNITAU, regularmente matriculados no Departamento 

de Medicina UNITAU, nos serviços de Oncologia, Cirurgia Cardíaca e Hemodinâmica, 

Emergência e Urgência Cirúrgica (Trauma), Imaginologia, Otorrinolaringologia e Labo-

ratório de Técnica Cirúrgica. 

Hospital Regional do Vale do Paraíba– termo aditivo 

Termo aditivo ao PROC 113-17de 01 de dezembro de 2017, datado de 04 de junho de 

2018, referente a estágio no Hospital Regional do Vale do Paraíba/Taubaté, nos se-

guintes termos:  Termo de colaboração que entre si celebram a Universidade de Tau-

baté e a Sociedade Assistencial Bandeirante, Hospital Regional do Vale do Paraíba, por 

meio de seus procuradores, para inclusão de alunos de mais um curso da UNITAU na 

modalidade estágio na unidade hospitalar. 

Hospital Regional do Vale do Paraíba– termo aditivo 

Termo aditivo ao PROC 113-17,de 01 de dezembro de 2017, datado de 21 de novem-

bro de 2018, referente à prorrogação do prazo de vigência do convênio. 

 

02) Município de Taubaté e a Universidade de Taubaté  

Proc. 28-17de 22 de junho de 2017, referente a estágio nas unidades de saúde munici-

pais de Taubaté, nos seguintes termos:  convênio de cooperação mútua entre si cele-

bram o Município de Taubaté e a Universidade de Taubaté para estágio de estudantes 

de ensino técnico, graduação e pós graduação da UNITAU nas unidades de saúde mu-

nicipais. 
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Município de Taubaté e a Universidade de Taubaté  

Termo de prorrogação de convênio relativo ao Proc. 28-17,de 22 de junho de 2017, re-

ferente a estágio nas unidades de saúde municipais de Taubaté, por 12 (doze) meses a 

partir de 19 de junho de 2019. 

 

03) UNESP Botucatu  

Proc. 32-18, de 13 de agosto de 2018, referente ao convênio que entre si celebram a 

Universidade de Taubaté e a Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” 

(UNESP), por meio da Faculdade de Medicina de Botucatu / Estágio UNESP Botucatu. 

 

04) Universidade Federal do Cariri e a Universidade de Taubaté  

Proc. 65-18,de 10 de dezembro de 2018,termo de cooperação que entre si celebram a 

Universidade Federal do Cariri e a Universidade de Taubaté para a realização de está-

gio. 

 

05) Município de Taubaté e a Universidade de Taubaté 

Proc. 66-19, de 30 de abril de 2019, Convênio de Cooperação que entre si celebram o 

Município de Taubaté e a Universidade de Taubaté, objetivando a execução, operacio-

nalização da gestão e otimização dos serviços de saúde na Região Metropolitana do 

Vale do Paraíba, desenvolvidos no Hospital Universitário de Taubaté. 

 

06) Universidade de Taubaté e a Fundação do ABC – Faculdade de Medicina do ABC 

Proc. 69-18, vigente de 26/09/2019 até 25/09/2020, para estágio na Faculdade de 

Medicina termo de convênio que entre si celebram a Universidade de Taubaté e a 

Fundação do ABC – Faculdade de Medicina do ABC, visando à realização de estágio. 
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1.6 ANFITEATROS E SALAS DE REUNIÕES 

O Departamento de Medicina UNITAU conta com 2 anfiteatros, um localizado no 

Campus do Bom Conselho UNITAU e outro anfiteatro localizado no HRVP, distando 100 metros 

das instalações físicas da faculdade. 

O Departamento de Medicina UNITAU conta ainda com os seguintes espaços de 

trabalho e aprendizado: 

1) Sala de professores no Campus do Bom Conselho; 

2) Sala de reuniões no Campus do Bom Conselho; 

3) Salas de reuniões específicas em cada uma das Clínicas e Serviços do Hospital Municipal 

Universitário de Taubaté (Clínica Médica, Ginecologia e Obstetrícia, Pediatria, Dermato-

logia, Ortopedia); 

4) Salas de reuniões da Clínica Cirúrgica no Hospital Regional do Vale do Paraíba; 

5) Salas de reuniões do Serviço de Oftalmologia Hospital Regional do Vale do Paraíba. 
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1.7 RECURSOS DE APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO 

Os docentes do Departamento de Medicina têm disponíveis para utilização em salas de 

aula e laboratórios, projetores multimídia, notebooks e computadores, aparelho de televisão, 

DVD Player, microfone e amplificador de som.  

O Campus do Bom Conselho UNITAU encontra-se equipado com rede de internet wi-

fi,disponível para alunos, funcionários e professores da universidade, possibilitando o uso de 

novos recursos tecnológicos da comunicação para o acesso a bases remotas de dados, 

imprescindíveis para formação do acadêmico e para atuação em sua futura vida profissional. 

Ressalte-se também que cada laboratório do Campus do Bom Conselho UNITAU dispõe 

de recursos didático-pedagógicos específicos, que visam à aprendizagem como consequência 

direta da prática realizada. Assim, cadáveres, peças anatômicas, animais, materiais biológicos, 

microscópios, lâminas, soluções, microrganismos, meios de cultura, instrumentos cirúrgicos, 

dentre outros, auxiliam na formação dos acadêmicos de Medicina UNITAU. 

O Laboratório de Habilidades (simulação) constitui ferramenta de apoio pedagógico, 

para treinamento de habilidades que antecedem às práticas diretas com os pacientes. 

Compõe-se de salas separadas por divisórias de vidro, interligadas, onde se distribuem macas, 

manequins e acessórios para simular um consultório médico, uma sala de exame 

ginecológico/obstétrico, uma sala de centro cirúrgico, sala de atendimento de emergência ou 

de UTI. Utilizam-se manequins para treinamento de procedimentos como intubação oro 

traqueal, introdução de cateteres, ressuscitação cardio-pulmonar, parto normal,dentre outros. 

Os procedimentos realizados pelos alunos podem ser filmados, possibilitando correção 

posterior de posturas e técnicas inadequadas. 

Além disso, estratégias pedagógicas e recursos de ensino que favoreçam a 

autoaprendizagem têm sido utilizados, seguidos de discussões, reflexão e propostas de 

intervenção, motivando os alunos na busca ativa de informações e contribuindo para 

formação do médico com o perfil profissional preconizado pelas novas diretrizes curriculares 

de Medicina. 
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1.8 RECURSOS HUMANOS 

O Corpo docente do Departamento de Medicina da Universidade de Taubaté é 

constituído de 120 docentes, sendo:45 (37,5%) doutores;35(29,2%) mestres; 40(33,3%) 

especialistas. 

O Departamento de Medicina UNITAU é administrado por um Diretor, escolhido e 

designado pela Reitora da Universidade de Taubaté, após processo eleitoral no qual votam os 

professores (peso de 70%), os servidores técnico-administrativos (peso de 20%) e os alunos de 

graduação regularmente matriculados no Curso de Medicina UNITAU (peso de 10%). O tempo 

do mandato do Diretor de Unidade de Ensino é de 2 (dois) anos, a partir da posse,  podendo se 

reeleger uma única vez. Atualmente o Diretor do Departamento de Medicina é o Prof. Dr. 

Oscar César Pires. 

A Diretoria do Departamento conta com o auxílio dos coordenadores pedagógicos, de 

cursos e de trabalho de graduação (TG), que são indicadospelo Diretor do Departamento e 

designados pela Pró-reitoria de Graduação. Os atuais coordenadores pedagógicos são a Profa. 

Dra. Maria Stella Amorim da Costa Zöllner (curso básico) e a Profa. Dra. Adriana de Oliveira R. 

Santos  (curso clínico).O Coordenador de TG atualmente é o Prof. Dr. Gilson Fernandes Ruivo. 

Na estrutura do Curso de Medicina UNITAU, cada disciplina ou estágioé coordenado 

por um docente, que possui a responsabilidade de elaborar o plano de ensino e o conteúdo 

programático da disciplina, dentro dos parâmetros e prazos estabelecidos anualmente, de 

responder aodepartamento pelas obrigações pertinentes à disciplina, de coordenar a 

elaboração das provas, bem como sua execução, correção, finalização das notas, vistas aos 

alunos e entrega na secretaria do departamento dentro do prazo estabelecido, além de 

comparecer às reuniões pedagógicas programadas pelo Departamento de Medicina UNITAU. 

Desde 2015, o projeto pedagógico do Curso de Medicina tem sido acompanhado, 

tanto no processo de concepção e consolidação, comode contínua atualização, pelo Núcleo 

Docente Estruturante (NDE), cujas atribuições são, dentre outras: acompanhar as Diretrizes 

Curriculares Nacionais e zelar peloseu cumprimento; contribuir para a consolidação do perfil 

profissional do egresso do curso; zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as 

diferentes atividades de ensino; promover o incentivo à pesquisa e à extensão (Deliberação 

CONSEP UNITAU Nº 119/2013). 

 As atividades do Departamento são coordenadas e fiscalizadas peloConselho do 

Departamento (CONDEP), que analisa e aprova as medidas propostas pelas Comissões do 
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Departamento,pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE), avalia os processos de mudanças 

curriculares e de estudo de currículo para transferência, decide sobre casos disciplinares 

apresentados pelo Diretor do Departamento, além de outras atividades que lhe são conferidas 

pelo Regimento Geral da Universidade de Taubaté. 

Atualmente o CONDEP do Departamento de Medicina UNITAU possui a seguinte 

composição: 

Presidente: Prof. Dr. Oscar César Pires 

Secretário:Emerson Pereira da Silva 

Representantes do Corpo Docente/ Conselheiros: 

Prof. MsC. Alexandre de Paiva Luciano 

Profa. Dra. Eliane Stevanato 

Profa. Dra. Maria Stella Amorim da Costa Zöllner 

Prof. Dr. Walnei Fernandes Barbosa 

Prof. Dr. Xenofonte Paulo Rizzardi Mazzini 

Representantes do Corpo Discente, Acadêmicos: 

Gabriel Abdo Macioca 

Rita de Cássia Prazeres Moreira  

Representante dos servidores Técnico-administrativos:  

Daniele Aparecida Cambará 

 

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Departamento de Medicina UNITAU 

apresenta a seguinte composição: 

Presidente: Prof. Dr. Oscar César Pires - Diretor do Departamento de Medicina 

Membros: 

Profa. Dra Maria Stella Amorim da Costa Zöllner - Coordenadora Pedagógica do Ciclo Básico 

Profa. Dra. Adriana de Oliveira Ribeiro Santos - Coordenadora Pedagógica do Internato 

Prof. Dr. André Luís Ferreira Santos 

Profa. Dra. Naira CusmaPelogia 
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O DepartamentoMedicina UNITAU conta com uma secretaria própria e equipe de 

funcionários técnico-administrativos composta por um secretário, cinco auxiliares 

administrativos, dois bedéis e uma chefe de seção, como se segue: 

1) Emerson Pereira da Silva – Secretário do Departamento  

2) Aline Amaral Franca - Auxiliar Administrativo 

3) Bruna Lázara Santos de Lima - Auxiliar Administrativo 

4) Daniele Aparecida Cambará - Auxiliar Administrativo 

5) Elaine Cristina Evangelista Mendes - Auxiliar Administrativo 

6) Marcelo Benedito Teobaldo - Auxiliar Administrativo 

 

Funcionários técnico-administrativos do Departamento de Medicina UNITAU lotados no 
HMUT: 

1) Pamela Rita Rodrigues Cardoso - Secretária 

2) Lucineia Rosa dos Santos –Bedel 

O Departamento Medicina UNITAU possui, em sua equipe ainda,quatro auxiliares de 

laboratório responsáveis pelos assuntos relacionados aos Laboratórios de Habilidades, de 

Estética e de Técnica Cirúrgica, de responsabilidade direta do Departamento de Medicina 

UNITAU. 

1) João Vasco Sousa do Nascimento; 

2) Marilia Gabriela da Silva; 

3) Sueli Aparecida dos Santos Souza; 

4) Vânia Pereira de Godoi. 

A fim de otimizar e dinamizar seu funcionamento, o Departamento de Medicina 

UNITAU conta com o apoio de funcionários de diferentes setores da universidade, como 

Diretoria de Recursos Humanos, Serviço Médico, Biblioteca, Transportes, Obras e Manutenção, 

Informática, entre outros.  

Ressalte-se que os serviços de limpeza e segurança de toda a UNITAU são realizados 

por firma terceirizada. 
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2. CURSO DE MEDICINA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ  
 

2.1 OBJETIVOS GERAIS 

 Proporcionar fundamentação científica integrada, necessária e indispensável à 

formação médica geral, para que o aluno esteja apto a promover a saúde, prevenir e tratar a 

doença e reabilitar a incapacidade.  

 Por outro lado, o acadêmico em Medicina UNITAU não pode limitar-se apenas aos 

aspectos físicos e biológicos, mas deve conhecer o homem de forma integral.Desta forma, 

objetiva-se também oferecer condições para que o aluno adquira visão humanística, postura 

ética, compromisso com a cidadania, senso de responsabilidade social, e preparo para 

compreender os indivíduos e as comunidades sociais, para intervir sobre suas necessidades e 

dar resolutividade para os principais problemas de saúde da população. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1) Desenvolver atividades de ensino médico compatíveis com padrões éticos e técnico-

científicos atualizados e responder de forma contínua à demanda dos serviços de 

referência ambulatorial ou hospitalar; nos serviços de Saúde da Família, na 

comunidade e no domicílio;  

2) Ensinar o aluno a buscar informações e a aprender continuamente; 

3) Promover o entendimento da saúde individual inserida em um contexto 

socioeconômico de uma determinada população; 

4) Desenvolver atividades assistenciais à população do Município de Taubaté e 

Pindamonhangaba, por meio de atendimento noHospital Municipal Universitário de 

Taubaté (HMUT), Hospital Regional do Vale do Paraíba (HRVP), Pronto Socorro 

Municipal de Taubatée nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) dessesmunicípios, além 

de outros serviços abrangendo outras regiões do estado como o Hospital Emílio Ribas 

em São Paulo, Capital, e o Hospital Municipal Dr. José de Carvalho Florence de São 

José dos Campos SP. As atividades proporcionam o contato do aluno com os pacientes 

e com a comunidade e promovem a vivência em diferentes cenários de atuação; 

5) Promover ações de extensão universitária junto à comunidade, por meio de 

programas e projetos específicos, de modo a garantir treinamento em ações 
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promocionais e preventivas, fortalecendo o compromisso profissional e social do 

médico em formação; 

6) Estimular a elaboração e a organização do pensamento científico, por meio do 

desenvolvimento de pesquisas, em programas de iniciação científica ou em trabalhos 

de graduação, principalmente sob a orientação de docentes com linhas de pesquisas 

cadastradas naPró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação ou em órgãos de fomento à 

pesquisa. 

 
 

2.3 PERFIL DO PROFISSIONAL FORMADO PELO CURSO DE MEDICINA UNITAU 

 O médico formado pelo Departamento de Medicina da Universidade de Taubaté está 

preparado para exercer a profissão médica, como generalista; atuando no processo de saúde-

doença, sob a ótica da integralidade, em seus diferentes níveis de atenção; percorrer o 

caminho da ética, do profissionalismo e da cidadania; avaliar, sistematizar e decidir as 

condutas médicas mais adequadas, baseadas em evidências científicas; exercer a 

responsabilidade social com postura humanística, visão crítica, espírito investigativo e 

autonomia na busca do conhecimento; agirna promoção, prevenção, recuperação e 

reabilitação à saúde, na perspectiva da integralidade da assistência; e ainda, dar continuidade 

ao seu aprendizado durante o decorrer de sua vida profissional. 

 

2.4 CAMPO DE ATUAÇÃO DO PROFISSIONAL FORMADO PELO CURSO DE MEDICINA UNITAU 

O graduado em Medicina da UNITAU está capacitado a atuar em vários setores: 

1) No setor público como médico na rede pública do Sistema Único de Saúde (SUS), prio-

rizando a atenção primária, embora também estejam capacitados a atender em aten-

ções secundária e terciária nas áreas de urgência e emergência; 

2) No setor privado como profissional autônomo em consultórios, hospitais, clínicas e 

ambulatórios; 

3) Na docência, lecionando em instituições que requeiram domínio de conteúdo e expe-

riência na área, inclusive no ensino superior, em cursos de pós-graduação latosensu-

e/ou stricto sensu; 

4) Na pesquisa, em universidades, institutos e outras instituições do gênero. 
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2.5 MATRIZ CURRICULAR DO CURSO DE MEDICINA UNITAU 

AMatriz Curricular  apresentado segue Deliberação CONSEP Nº199/2017. 

1º PERÍODO 
CARGA HORÁRIA 

aulas (h/a) estágio (h) 

Bases Moleculares Médicas I  
(Bioquímica, Biofísica, Genética e Biologia Molecular) 

 
220 

 

Bases Morfológicas Médicas I 
(Anatomia, Embriologia e Histologia) 

280  

Humanidades em Medicina 60  

Práticas Integradoras I 80  

Total do período 640  

 
 

2º PERÍODO CARGA HORÁRIA 

 aulas (h/a) estágio (h) 

Bases Moleculares Médicas II 
(Bioquímica, Biofísica, Genética e Biologia Molecular) 

240  

Bases Morfológicas Médicas II 
(Anatomia, Embriologia e Histologia) 

220  

Fisiologia Médica I 60  

Optativa I 40  

Práticas Integradoras II 80  

Total do período 640  

   

3º PERÍODO CARGA HORÁRIA 

 aulas (h/a) estágio (h) 

Anatomia Topográfica e Imaginologia I 60  

Bases da Relação Patógeno-Hospedeiro 
(Microbiologia, Imunologia e Parasitologia) 

 
160 

 

Fisiologia Médica II 
80  

Introdução à Prática em Saúde 
(Saúde da Criança, da Mulher, Saúde do Homem e Enfermagem) 

 
60 

 

Optativa II 40  

Práticas Integradoras III 80  

Processos Patológicos Médicos 100  

Psicologia Médica 40  

Total do período 620  
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4º PERÍODO CARGA HORÁRIA 

 aulas (h/a) estágio (h) 

Anatomia Topográfica e Imaginologia II 60  

Fisiologia Médica III 80  

Iniciação Científica 40  

Introdução à Prática em Saúde Coletiva 60  

Mecanismos de Doenças Infectoparasitárias 
(Microbiologia, Imunologia, Parasitologia e Moléstias Infecciosas) 

 
200 

 

Medicina e Espiritualidade 60  

Práticas Integradoras IV 80  

Semiologia I 100  

Total do período 680  

 

 

5º PERÍODO CARGA HORÁRIA 

 aulas (h/a) estágio (h) 

Clínica Cirúrgica I (Fundamentos de Cirurgia e Especialidades 

Cirúrgicas) 

80  

Clínica Médica I (Especialidades Clínicas) 80  

Eipdemiologia em Saúde Coletiva 60  

Farmacologia Médica I 60  

Imunologia Clínica 60  

Língua Portuguesa: Leitura e Produção de Textos 40  

Obstetrícia I 80  

Patologia Médica I 120  

Puericultura, Pediatria e Adolescência I 80  

Semiologia II 120  

Total do período 780  
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6º PERÍODO CARGA HORÁRIA 

 aulas (h/a) estágio (h) 

Clínica Cirúrgica II (Fundamentos de Cirurgia e Especialidades 

Cirúrgicas) 
80 

 

Clínica Médica II (Especialidades Clínicas) 80  

Patologia Médica II 120  

Farmacologia Médica II (Práticas Farmacológicas) 60  

Obstetrícia II 80  

Optativa III 40  

Puericultura, Pediatria e Adolescência II 80  

Metodologia do Trabalho Científico 40  

Semiologia III 120  

Total do período 700  

 

 

 

7º PERÍODO CARGA HORÁRIA 

 aulas (h/a) estágio (h) 

Clínica Cirúrgica III (Especialidades Cirúrgicas) 80  

Clínica Médica III (Especialidades Clínicas) 80  

Farmacologia Médica III 60  

Ginecologia I 80  

Oftalmologia 60  

Ortopedia 60  

Otorrinolaringologia 60  

Pediatria I 80  

Psicopatologia 40  

Urologia 60  

Total do período 660  
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8º PERÍODO CARGA HORÁRIA 

 aulas (h/a) estágio (h) 

Anestesiologia 60  

Clínica Cirúrgica IV (Especialidades Cirúrgicas) 80  

Clínica Médica IV (Especialidades Clínicas) 80  

Dermatologia 60  

Direito e Ética em Medicina 40  

Ginecologia II 80  

Infectologia (Moléstias Infecciosas) 40  

Neurologia 60  

Pediatria II 80  

Psiquiatria 60  

Total do período 640  

 

 

 

 

  

9º e 10º PERÍODOS – INTERNATO CARGA HORÁRIA 

 aulas (h/a) estágio (h) 

Clínica Cirúrgica I (Internato)  440 

Clínica Médica I (Internato)  440 

Ginecologia e Obstetrícia I (Internato)  440 

Moléstias Infecciosas (Internato)  160 

Optativo I (Internato)  120 

Pediatria I (Internato)  440 

Saúde Coletiva I (Internato)  280 

Urgências e Emergências I (Internato)  196 

Total dos períodos  2.516 
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11º e 12º PERÍODOS – INTERNATO CARGA HORÁRIA 

 aulas (h/a) estágio (h) 

Clínica Cirúrgica II (Internato)  220 

Clínica Médica II (Internato)  400 

Ginecologia e Obstetrícia II (Internato)  220 

Oncologia (Internato)  160 

Optativo II (Internato)  120 

Ortopedia (Internato)  160 

Pediatria II (Internato)  220 

Saúde Coletiva II (Internato)  160 

Trauma (Internato)  172 

Urgências e Emergências II (Internato)  196 

Total do período  2.028 

 

 

 

SUMÁRIO CARGA HORÁRIA 

 aulas (h/a) estágio (h) 

CARGA HORÁRIA TOTAL DE AULAS 5.360 4.544 

 
 
 
 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO 

 Horas estágio (h) 

Carga horária convertida em horas (5.360 h/a de 50 minutos) 4.467h  

Atividades Acadêmico-científico-culturais- AACC 120h  

Estágio Supervisionado  4.544h 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO 9.131h 
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2.6 QUADRO DE PROFESSORES DO CURSO DE MEDICINA UNITAU 
 

NOME COMPLETO TITULAÇÃO 
REGIME  

DE 
TRABALHO 

DISCIPLINAS/TRABALHO NO 
DEPARTAMENTO DE MEDICINA 

Adriana de Oliveira R. Santos 
http://lattes.cnpq.br/685337720

2651047 
Doutor I 

Coordenadora Pedagógica do Internato 
Pediatria I  
Pediatria II 

Adriana Giunta Cavaglieri 
http://lattes.cnpq.br/093096108

2052856 
Doutor I 

Optativa II 
Saúde Coletiva I (Internato) 

Ailton Augustinho Marchi 
http://lattes.cnpq.br/683681295

3733152 
Doutor I 

Obstetrícia I 
Obstetrícia II 

Ginecologia I (Internato) 
Ginecologia II (Internato) 

 

Alberto Kalil Kobbaz 
http://lattes.cnpq.br/535968378

4027876 
Especialista P 

Urologia 
Clínica Cirúrgica I (Internato) 
Clínica Cirúrgica II (Internato) 

Alexandre de Paiva Luciano 
http://lattes.cnpq.br/987123613

1496372 
Mestre P 

Clínica Cirúrgia I 
Clínica Cirúrgia II 

Ortopedia 
Ortopedia (Internato) 

 

Alexandre Ely Campéas 
http://lattes.cnpq.br/076806017

3604891 
Mestre P Moléstias Infecciosas (Internato) 

Alexandre Prado Scherma 
http://lattes.cnpq.br/058207805

8815661 
Doutor I 

Processos Patológicos Médicos 
 

Alexandre Serafim 
http://lattes.cnpq.br/510004718

3664524 
Mestre P 

Medicina e Espiritualidade 
Pediatria I 
Pediatria I 

Pediatria I (Internato) 
Pediatria II (Internato) 

Aline Lino Balista 
http://lattes.cnpq.br/316711238

4555726 
Especialista P 

Introdução à Prática em Saúde Coletiva 
Saúde Coletiva I (Internato) Trabalho de 

Graduação 
 

Amauri Marcelo Cisotto Rocha 
Junior 

http://lattes.cnpq.br/197645065
7882220 

Especialista  H 
Semiologia I 

Clínica Médica (Internato) 

Ana Carolina da Matta Ain 
http://lattes.cnpq.br/499359669

5265002 
Especialista H 

Puericultura, Pediatria e Adolescência II 
Pediatria I (Internato) 

Trabalho de Graduação 

Ana Karina Soares Nascif 
 http://lattes.cnpq.br/82130806

37563626 
Mestre P 

Puericultura, Pediatria e Adolescência I 
Puericultura, Pediatria e Adolescência II 

Pediatria I 
Clínica Cirúrgica I (Internato) 

http://lattes.cnpq.br/6853377202651047
http://lattes.cnpq.br/6853377202651047
http://lattes.cnpq.br/0930961082052856
http://lattes.cnpq.br/0930961082052856
http://lattes.cnpq.br/6836812953733152
http://lattes.cnpq.br/6836812953733152
http://lattes.cnpq.br/5359683784027876
http://lattes.cnpq.br/5359683784027876
http://lattes.cnpq.br/9871236131496372
http://lattes.cnpq.br/9871236131496372
http://lattes.cnpq.br/0768060173604891
http://lattes.cnpq.br/0768060173604891
http://lattes.cnpq.br/0582078058815661
http://lattes.cnpq.br/0582078058815661
http://lattes.cnpq.br/5100047183664524
http://lattes.cnpq.br/5100047183664524
http://lattes.cnpq.br/3167112384555726
http://lattes.cnpq.br/3167112384555726
http://lattes.cnpq.br/1976450657882220
http://lattes.cnpq.br/1976450657882220
http://lattes.cnpq.br/4993596695265002
http://lattes.cnpq.br/4993596695265002
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Ana Paula de Carvalho Pereira 
http://lattes.cnpq.br/811465626

9981727 
Especialista H Clínica Médica I (Internato) 

Ana Paula Fernandes de Oliveira 
Macedo 

http://lattes.cnpq.br/935593555
9564164 

Mestre  P 
Introdução à Prática em Saúde Coletiva 

Saúde Coletiva I (Internato) 

Ana Rosa Salgado de Campos 
http://lattes.cnpq.br/947225725

2813919 
Mestre H 

Clínica Médica III 
Clínica Médica I (Internato) 
Clínica Médica II (Internato) 

Andre Luis Ferreira Santos 
http://lattes.cnpq.br/084821581

1715490 
Doutor I 

Ginecologia I 
Ginecologia II 

Ginecologia e Obstetrícia I (Internato) 
Ginecologia e Obstetrícia II 

(Internato) 
 

Andrea Paula Peneluppi de 
Medeiros 

http://lattes.cnpq.br/073522333
4594543 

Doutora P 
Epidemiologia em Saúde Coletiva 

Saúde Coletiva I (Internato) 
Saúde Coletiva II (Internato) 

Andreia Alda de Oliveira Valério 
http://lattes.cnpq.br/887302956

0606334 
Mestre  P Optativa III 

Antero Garcia de Sá Barreto 
http://lattes.cnpq.br/699909925

7505960 
Especialista  P 

Clínica Médica I  
Urgências e Emergências I (Internato) 

Emergências Clínicas e Cirúrgicas 
(Internato) 

Antonio Francisco Neves Filho 
http://lattes.cnpq.br/080070169

5777643 
Especialista H 

Optativa I 
Clínica Cirúrgica III 
Clínica Cirúrgica IV 

Clínica Cirúrgica I (Internato) 
 

Antonio Ricardo Mendrot 
http://lattes.cnpq.br/778612492

5373437 
Mestre  P Optativa III 

Antonio Vitor Martins Priante 
http://lattes.cnpq.br/107505862

3838921 
Doutor P 

Clínica Cirúrgica III 
Clínica Cirúrgica IV 

               Clínica Cirúrgica I 
(Internato) 

Clínica Cirúrgica II 
(Internato) 

Benedito Felipe Rabay Pimentel 
http://lattes.cnpq.br/496901727

2781171 
Doutor  H 

Ortopedia 
Ortopedia (Internato) 

Berenice Di Angelis Coelho 
Kather 

http://lattes.cnpq.br/531697985
9285728 

Mestre P 

Bases Morfológicas Médicas I 
Bases Morfológicas MédicasII 

Práticas Integradoras II 
Patologia Médica I 
Patologia Médica II 

http://lattes.cnpq.br/8114656269981727
http://lattes.cnpq.br/8114656269981727
http://lattes.cnpq.br/9472257252813919
http://lattes.cnpq.br/9472257252813919
http://lattes.cnpq.br/0848215811715490
http://lattes.cnpq.br/0848215811715490
http://lattes.cnpq.br/0735223334594543
http://lattes.cnpq.br/0735223334594543
http://lattes.cnpq.br/0800701695777643
http://lattes.cnpq.br/0800701695777643
http://lattes.cnpq.br/7786124925373437
http://lattes.cnpq.br/7786124925373437
http://lattes.cnpq.br/1075058623838921
http://lattes.cnpq.br/1075058623838921
http://lattes.cnpq.br/4969017272781171
http://lattes.cnpq.br/4969017272781171
http://lattes.cnpq.br/5316979859285728
http://lattes.cnpq.br/5316979859285728
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Bianca Rezende Lucarevschi 
http://lattes.cnpq.br/570403146

8979083 
Doutor P 

Pediatria I 
Pediatria II (Internato) 

Trabalho de Graduação 

Carlos Eduardo Azevedo Ferretti 
http://lattes.cnpq.br/993177320

3543547 
Especialista P 

Clínica Cirúrgica III 
Clínica Médica IV 

Clínica Cirúrgica I (Internato) 
Clínica Cirúrgica II (Internato) 

Trabalho de Graduação 

Carolina Lopes da Silva 
http://lattes.cnpq.br/335238317

5794563 
Especialista H 

Clínica Médica III 
Clínica Médica I (Internato) 

 

Cecilia Nahomi Kawagoe Suda 
http://lattes.cnpq.br/118191416

5061114 
Doutora P 

Bases Moleculares Médicas I 
Bases Moleculares Médicas II 

Práticas Integradoras II 

Celia Regina Gonçalves e Silva 
http://lattes.cnpq.br/873580616

5744507 
Doutora P 

Mecanismos de Doenças Infecto-
Parasitárias 

Práticas Integradoras IV 
Imunologia Clínica 

Cesar Augusto Cardoso 
http://lattes.cnpq.br/972561645

3184249 
Doutor P 

Trauma (Internato) 
Trabalho de Graduação 

César Augusto Eugênio 
http://lattes.cnpq.br/167003019

5301125 
Doutor  I Humanidades em Medicina 

Charles Louis Kiraly 
http://lattes.cnpq.br/231718155

8152838 
Especialista I 

Psiquiatria  
Clínica Médica I (Internato) 
Clínica Médica II (Internato) 

 

Cláudia Andreia Rabay Pimentel 
Abicalaf 

http://lattes.cnpq.br/876911768
1140313 

Doutor H 

Anatomia Topográfica e Imaginologia I 
Anatomia Topográfica e Imaginologia II 

Ortopedia  
Clínica Médica II( Internato ) 

Dalmo Pina Pinheiro 
http://lattes.cnpq.br/996449448

2272659 
Mestre P 

Oftalmologia 
Clínica Cirúrgica I (Internato) 
Clínica Cirúrgica II (Internato) 

Trabalho de Graduação 

 
Darick Moraes Salim Ali 

http://lattes.cnpq.br/581534619
7676468 

Especialista H 
Clínica Cirúrgica I (Internato) 
Clínica Cirúrgica II (Internato) 

 
Davi Romeiro Aquino 

http://lattes.cnpq.br/770217136
6750905 

Mestre H Bases Moleculares Médicas II 

 
Eduardo Saba 

http://lattes.cnpq.br/725165998
6079015 

Especialista H Clínica Cirúrgica I (Internato) 

http://lattes.cnpq.br/5704031468979083
http://lattes.cnpq.br/5704031468979083
http://lattes.cnpq.br/9931773203543547
http://lattes.cnpq.br/9931773203543547
http://lattes.cnpq.br/1181914165061114
http://lattes.cnpq.br/1181914165061114
http://lattes.cnpq.br/8735806165744507
http://lattes.cnpq.br/8735806165744507
http://lattes.cnpq.br/9725616453184249
http://lattes.cnpq.br/9725616453184249
http://lattes.cnpq.br/
http://lattes.cnpq.br/2317181558152838
http://lattes.cnpq.br/2317181558152838
http://lattes.cnpq.br/8769117681140313
http://lattes.cnpq.br/8769117681140313
http://lattes.cnpq.br/9964494482272659
http://lattes.cnpq.br/9964494482272659
http://lattes.cnpq.br/5815346197676468
http://lattes.cnpq.br/5815346197676468
http://lattes.cnpq.br/7702171366750905
http://lattes.cnpq.br/7702171366750905
http://lattes.cnpq.br/7251659986079015
http://lattes.cnpq.br/7251659986079015
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Eliane Stevanato 
http://lattes.cnpq.br/126681715

8438187 
Doutora I 

Fisiologia Médica I 
Fisiologia Médica II 
Fisiologia Médica III 

Farmacologia Médica I 
Farmacologia Médica II 
Farmacologia Médica III 

Elisa Fernandes de Melo 
http://lattes.cnpq.br/437810989

4380079 
Especialista H 

Clínica Médica I 
Clínica Médica II 

Clínica Médica I ( Internato ) 
Clínica Médica II ( Internato ) 

Elisangela Manfredini Andraus 
de Lima 

http://lattes.cnpq.br/357834917
6739428 

Especialista P Dermatologia  

Fabiana Mara Scarpelli de Lima 
Alvarenga Caldeira 

http://lattes.cnpq.br/149761653
9533040 

Especialista P 
Clínica Cirúrgica I 
Clínica Cirúrgica II 

Deise Nancy Urias de Morais 
http://lattes.cnpq.br/077064902

8107890 
Mestre H 

Língua Portuguesa: Leitura e Produção 
de Textos 

Fabíola Figueiredo Nejar 
http://lattes.cnpq.br/058683385

8314723 
Doutora P Optativa I 

Fatima Maria de Oliveira Rabay 
http://lattes.cnpq.br/792880319

4132733 
Especialista P 

Dermatologia  
Clínica Médica I (Internato) 
Clínica Médica II (Internato) 

Fernanda Malagutti 
Toméhttp://lattes.cnpq.br/3911

162578367256 
Doutora H 

Bases Moleculares Médicas I 
Práticas Integradoras III 

Flavia Regina Ferreira 
http://lattes.cnpq.br/193171377

5523510 
Doutora P 

Dermatologia  
Clínica Médica I (Internato) 
Clínica Médica II (Internato) 

Flavio Luiz Lima Salgado 
http://lattes.cnpq.br/751319824

6661074 
Doutor  P 

Oncologia (Internato) 
Trabalho de Graduação 

Flavio Serafini 
http://lattes.cnpq.br/965475916

5294677 
Doutor P 

Otorrinolaringologia 
Clínica Cirúrgica I (Internato) 
Clínica Cirúrgica II (Internato) 

Trabalho de Graduação 
 

Francine Alves da Silva Coelho 
http://lattes.cnpq.br/664043628

0099917 
Mestre P 

Bases da Relação Patógeno-Hospedeiro 
Mecanismos de Doenças 

Infectoparasitárias 

Francine da Costa Alves 
http://lattes.cnpq.br/824163455

6218032 
Mestre P 

Saúde Coletiva I (Internato) 
Saúde Coletiva II (Internato) 

http://lattes.cnpq.br/1266817158438187
http://lattes.cnpq.br/1266817158438187
http://lattes.cnpq.br/3578349176739428
http://lattes.cnpq.br/3578349176739428
http://lattes.cnpq.br/1497616539533040
http://lattes.cnpq.br/1497616539533040
http://lattes.cnpq.br/7928803194132733
http://lattes.cnpq.br/7928803194132733
http://lattes.cnpq.br/1931713775523510
http://lattes.cnpq.br/1931713775523510
http://lattes.cnpq.br/7513198246661074
http://lattes.cnpq.br/7513198246661074
http://lattes.cnpq.br/9654759165294677
http://lattes.cnpq.br/9654759165294677
http://lattes.cnpq.br/6640436280099917
http://lattes.cnpq.br/6640436280099917
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Frederico Vilela de Oliveira 
http://lattes.cnpq.br/351519573

5673679 
Mestre P 

Urologia Clínica 
Clínica Cirúrgica II 

Oncologia (Internato) 
 

Gabriella de Oliveira Mendes 
http://lattes.cnpq.br/927460205

0531280 
Especialista P 

Clínica Cirúrgica I (Internato) 
Clínica Cirúrgica II (Internato) 

Trabalho de Graduação 

Geraldo José Tuffi 
http://lattes.cnpq.br/658054556

3212468 
Doutor P 

Ortopedia 
Ortopedia (Internato) 

Saúde Coletiva II 

Gilberto Pereira Alves Junior 
http://lattes.cnpq.br/761026628

6714646 
Especialista P Clínica Cirúrgica I (Internato) 

Gilson Fernandes Ruivo 
http://lattes.cnpq.br/729534009

5108546 
Doutor P 

Práticas Integradoras III 
Clínica Médica III 
Clínica Médica IV 

Clínica Médica I (Internato) 
Clínica Médica II (Internato) 

Trabalho de Graduação 

Gregorio Lorenzo Acácio 
http://lattes.cnpq.br/462743933

7605197 
Doutor I 

Ginecologia e Obstetrícia 
Obstetrícia I (Internato) 

Ginecologia e Obstetrícia 
Obstetrícia II (Internato) 
Trabalho de Graduação 

Guilherme de Oliveira Firmo 
http://lattes.cnpq.br/850873843

1402324 
Especialista H Anestesiologia 

Gustavo Notari de Moraes 
http://lattes.cnpq.br/066419154

5074235 
Especialista H 

Urologia  
Clínica Cirúrgica I (Internato) 
Clínica Cirúrgica II (Internato) 

 

Ivan da Silva de Faria 
http://lattes.cnpq.br/075631030

7681447 
Mestre P 

Imunologia  
Bases da Relação Patógeno- 

Hospedeiro 
Mecanismos de Doenças Infecto-

Parasitárias 

João Bosco Gomes Pereira Especialista P 
Pediatria I 
Pediatria II 

Pediatria I (Internato) 

João Carlos Diniz 
http://lattes.cnpq.br/166817840

0367643 
Especialista P 

Pediatria II 
Pediatria I (Internato) 

Trabalho de Graduação 

João Ebram Neto 
http://lattes.cnpq.br/154427898

9028100 
Doutor H 

Clínica Cirúrgica I 
Clínica Cirúrgica II 

Jorge Ribeiro Nissan 
http://lattes.cnpq.br/056691719

8598749 
Especialista H 

Otorrinolaringologia  
Clínica Cirúrgica I (Internato) 
Clínica Cirúrgica II (Internato) 

 

http://lattes.cnpq.br/3515195735673679
http://lattes.cnpq.br/3515195735673679
http://lattes.cnpq.br/9274602050531280
http://lattes.cnpq.br/9274602050531280
http://lattes.cnpq.br/6580545563212468
http://lattes.cnpq.br/6580545563212468
http://lattes.cnpq.br/7295340095108546
http://lattes.cnpq.br/7295340095108546
http://lattes.cnpq.br/4627439337605197
http://lattes.cnpq.br/4627439337605197
http://lattes.cnpq.br/0664191545074235
http://lattes.cnpq.br/0664191545074235
http://lattes.cnpq.br/0756310307681447
http://lattes.cnpq.br/0756310307681447
http://lattes.cnpq.br/1544278989028100
http://lattes.cnpq.br/1544278989028100
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José Adilson Camargo de Souza 
http://lattes.cnpq.br/145218596

7571087 
Especialista P 

Semiologia I 
Clínica Médica I 
Clínica Médica II 

José Byron Vicente Dias 
Fernandes 

http://lattes.cnpq.br/672549777
6403687 

Doutor P 

Oftalmologia  
Clínica Cirúrgica I (Internato) 
Clínica Cirúrgica II (Internato) 

 

Karolina Gouveia César Freiras 
http://lattes.cnpq.br/737243534

6149466 
Doutor H 

Neurologia  
Clínica Médica I (Internato) 
Clínica Médica II (Internato) 

Trabalho de Graduação 

Kleber Hirose 
http://lattes.cnpq.br/583238586

9932959 
Especialista P 

Clínica Cirúrgica I 
Clínica Cirúrgica II 

Clínica Cirúrgica I (Internato)  
Clínica Cirúrgica II (Internato) 

Leandro Oliveira de Souza 
http://lattes.cnpq.br/691447342

8388979 
Mestre  H 

Otorrinolaringologia  
Clínica Cirúrgica I (Internato) 
Clínica Cirúrgica II (Internato) 

 

Letícia Alessandra Santiago 
http://lattes.cnpq.br/229310403

5069406 
Mestre  I 

Saúde Coletiva I (Internato) 
Saúde Coletiva II (Internato) 

Livia Meirelles de Araújo 
Pasqualin 

http://lattes.cnpq.br/734901303
7358421 

Doutora P 

Pediatria I 
Pediatria I (Internato) 
Pediatria II (Internato) 

Trabalho de Graduação 

Livia Reis de Miranda 
http://lattes.cnpq.br/194910818

1279783 
Especialista H 

Clínica Médica III 
Clínica Médica IV 

Clínica Médica I (Internato) 
Clínica Médica II (Internato) 

Trabalho de Graduação 
 

Lucas Fadel Monteiro dos Santos 
http://lattes.cnpq.br/741656727

6821273 
Especialista P 

Pediatria I 
Pediatria II 

Pediatria I (Internato) 
Pediatria II (Internato) 

Lucila Ferreira Leite Pinto 
http://lattes.cnpq.br/825191225

1917847 
Especialista H 

Clínica Cirúrgica I (Internato) 
Clínica Cirúrgica II (Internato) 

Lucilene Dias de Moraes 
http://lattes.cnpq.br/380090469

6056538 
Especialista P 

Intrrodução à Prática em Saúde 
Coletiva 

Saúde Coletiva I (Internato) 
Saúde Coletiva II (Internato) 

 

Luiz Carlos Maciel 
http://lattes.cnpq.br/541024635

4531779 
Doutor P 

Urologia 
Clínica Cirúrgica I (Internato) 
Clínica Cirúrgica II (Internato) 

Trabalho de Graduação 
 

Luiz Carlos Ribeiro Lara 
http://lattes.cnpq.br/495048919

8056466 
Doutor P 

Ortopedia 
Ortopedia (Internato) 

http://lattes.cnpq.br/1452185967571087
http://lattes.cnpq.br/1452185967571087
http://lattes.cnpq.br/6725497776403687
http://lattes.cnpq.br/6725497776403687
http://lattes.cnpq.br/5832385869932959
http://lattes.cnpq.br/5832385869932959
http://lattes.cnpq.br/6914473428388979
http://lattes.cnpq.br/6914473428388979
http://lattes.cnpq.br/2293104035069406
http://lattes.cnpq.br/2293104035069406
http://lattes.cnpq.br/7349013037358421
http://lattes.cnpq.br/7349013037358421
http://lattes.cnpq.br/1949108181279783
http://lattes.cnpq.br/1949108181279783
http://lattes.cnpq.br/8251912251917847
http://lattes.cnpq.br/8251912251917847
http://lattes.cnpq.br/3800904696056538
http://lattes.cnpq.br/3800904696056538
http://lattes.cnpq.br/5410246354531779
http://lattes.cnpq.br/5410246354531779
http://lattes.cnpq.br/4950489198056466
http://lattes.cnpq.br/4950489198056466
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Marcelo Almeida Ferreira 
http://lattes.cnpq.br/712740837

7096643 
Especialista P 

Puericultura, Pediatria e Adolescência I 
Puericultura, Pediatria e Adolescência II 

Pediatria I (Internato)  
Pediatria II (Internato) 

Marcia Gonçalves 
http://lattes.cnpq.br/133460556

3412966 
Doutora I 

Psicologia Médica 
Psicopatologia 

Psiquiatria 
Clínica Médica I (Internato) 
Clinica Médica II (Internato) 

Marcia Rodrigues Alves Carrinho 
http://lattes.cnpq.br/708745979

1387162 
Mestre P 

Clínica Médica II 
Semiologia III 

 

Marcia SayuriMurao Fernandes 
http://lattes.cnpq.br/132893960

2344413 
Doutora H 

Otorrinolaringologia 
 

Marcos Roberto Furlan 
http://lattes.cnpq.br/555755565

7261017 
Doutor H Metodologia do Trabalho Científico 

Marcos Roberto Martins 
http://lattes.cnpq.br/822086621

2562181 
Mestre P 

Patologia Médica I 
Clínica Cirúrgica I (Internato) 

Oncologia (Internato) 

Maria Auxiliadora Prolungatti 
Cesar 

http://lattes.cnpq.br/473336900
6387140 

Doutora I 

Clínica Cirúrgica III 
Clínica Cirúrgica IV  

Clínica Cirúrgica I (Internato) 
Clínica Cirúrgica II (Internato) 

 

Maria Cecília Pereira Nakamiti 
http://lattes.cnpq.br/567341743

0447179 
Mestre I Epidemiologia em Saúde Coletiva 

Maria Elisa Moreira 
http://lattes.cnpq.br/571666463

7531338 
Doutora I 

Saúde Coletiva I (Internato) 
Saúde Coletiva II (Internato) 

Maria Stella Amorim da Costa 
Zöllner 

http://lattes.cnpq.br/603620827
3970199 

Doutora I 
Processos Patológicos Médicos 

Optativa I 
Coordenadora Pedagógica Básico 

Mariana Feijó de Oliveira 
http://lattes.cnpq.br/358077535

7077075 
Doutora P 

Bases Moleculares Médicas I 
Bases Moleculares II 

Práticas Integradoras I 
 

Mariana Telles de Castro 
http://lattes.cnpq.br/110364406

8811968 
Mestre P 

Introdução à Prática em Saúde 
Pediatria I 
Pediatria II 

Pediatria I (Internato) 
Pediatria II (Internato) 

Mariano Fiore Júnior 
http://lattes.cnpq.br/113657922

0828295 
Especialista H 

Optativa I e Optativa II  
Saúde Coletiva II (Internato) 

Clínica Médica III 
 

http://lattes.cnpq.br/1334605563412966
http://lattes.cnpq.br/1334605563412966
http://lattes.cnpq.br/7087459791387162
http://lattes.cnpq.br/7087459791387162
http://lattes.cnpq.br/1328939602344413
http://lattes.cnpq.br/1328939602344413
http://lattes.cnpq.br/5557555657261017
http://lattes.cnpq.br/5557555657261017
http://lattes.cnpq.br/8220866212562181
http://lattes.cnpq.br/8220866212562181
http://lattes.cnpq.br/4733369006387140
http://lattes.cnpq.br/4733369006387140
http://lattes.cnpq.br/5673417430447179
http://lattes.cnpq.br/5673417430447179
http://lattes.cnpq.br/5716664637531338
http://lattes.cnpq.br/5716664637531338
http://lattes.cnpq.br/6036208273970199
http://lattes.cnpq.br/6036208273970199
http://lattes.cnpq.br/3580775357077075
http://lattes.cnpq.br/3580775357077075
http://lattes.cnpq.br/1103644068811968
http://lattes.cnpq.br/1103644068811968
http://lattes.cnpq.br/1136579220828295
http://lattes.cnpq.br/1136579220828295
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Mariella Vieira Pereira Leão 
http://lattes.cnpq.br/695230840

6730740 
Doutora P 

Bases da Relação Patógeno- 
Hospedeiro 

Práticas Integradoras III 
Imunologia Clínica 

Mecanismo de Doenças 
Infectoparasitárias 

Trabalho de Graduação 

Mariko Ueno 
http://lattes.cnpq.br/820778565

9869204 
Doutora P 

Bases da Relação Patógeno-Hospedeiro 
Imunologia e Microbiologia 

Marília Hidalgo Uchôas 
http://lattes.cnpq.br/872905367

2557727 
Mestre  P 

Fisiologia Médica I 
Fisiologia Médica II 
Fisiologia Médica III 

Marilise Katsurayama 
http://lattes.cnpq.br/772551553

6503624 
Mestre H 

Neurologia  
Clínica Médica I (Internato) 

Mario Pereira Iemini Especialista P 

Clínica Cirúrgica III 
Clínica Cirúrgica IV Clínica Cirúrgica I 

(Internato) 
Clínica Cirúrgica II (Internato) 

Maristella Froio Toledo 
http://lattes.cnpq.br/747208291

7989618 
 

Mestre P 

Pediatria I 
Pediatria I (Internato) 
Pediatria II (Internato) 

Trabalho de Graduação 

Milene Sanches Galhardo 
http://lattes.cnpq.br/460713841

1680223 
Doutora I 

Bases Morfológicas Médicas I 
Bases Morfológicas Médicas II 

Práticas Integradoras IV 

Moises Yoshifumi Komatsu 
http://lattes.cnpq.br/763616007

7583511 
Mestre H 

Ginecologia e Obstetrícia I (Internato) 
Ginecologia e Obstetrícia II (Internato) 

Naira Correia Cusma Pelogia 
http://lattes.cnpq.br/224827466

8481408 
Doutora I 

Fisiologia Médica I 
Fisiologia Médica II 
Fisiologia Médica III 

Farmacologia I 
Farmacologia II 
Farmacologia III 

Nelson Franco Filho 
http://lattes.cnpq.br/242141181

4743169 
Doutor P 

Ortopedia 
Ortopedia (Internato) 

Nilde Ferreira Balcão Mestre H Iniciação Científica 

Odalício Vieira de Siqueira 
http://lattes.cnpq.br/601920894

9478984 
Mestre  P 

Bases Morfológicas Médicas I 
Bases Morfológicas Médicas II 

Anatomia Topográfica e Imaginologia I 
Anatomia Topográfica e Imaginologia II 

Olavo Novaes Vieira Braga Ferraz 
http://lattes.cnpq.br/135662189

4711815 
Especialista P 

Clínica Cirúrgica I (Internato) 
Clínica Cirúrgica II (Internato) 

Trabalho de Graduação 

http://lattes.cnpq.br/6952308406730740
http://lattes.cnpq.br/6952308406730740
http://lattes.cnpq.br/7472082917989618
http://lattes.cnpq.br/7472082917989618
http://lattes.cnpq.br/4607138411680223
http://lattes.cnpq.br/4607138411680223
http://lattes.cnpq.br/7636160077583511
http://lattes.cnpq.br/7636160077583511
http://lattes.cnpq.br/2248274668481408
http://lattes.cnpq.br/2248274668481408
http://lattes.cnpq.br/2421411814743169
http://lattes.cnpq.br/2421411814743169
http://lattes.cnpq.br/1356621894711815
http://lattes.cnpq.br/1356621894711815
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Oscar Cesar Pires 
http://lattes.cnpq.br/292997123

3764932 
Doutor I 

Práticas Integradoras IV 
Farmacologia I 
Farmacologia II 
Farmacologia III 

Diretoria do Departamento 

Pedro Ivo Freitas de Carvalho 
Yahnhttp://lattes.cnpq.br/54527

35582988500 
Mestre  I Saúde Coletiva I (Internato) 

Priscila Vitor Alves Ferreira 
Freires 

http://lattes.cnpq.br/057491659
2987271 

Especialista  P 

Pediatria I 
Pediatria II 

Pediatria I (Internato) 
Pediatria II (Internato) 

Rafael de Paula Rodrigues 
http://lattes.cnpq.br/877465105

3591867 
Mestre  P 

Bases Morfológicas Médicas I 
Bases Morfológicas Médicas II 

Renato Coimbra Mazzini 
http://lattes.cnpq.br/173395002

4925132 
Mestre H 

Ginecologia e Obstetrícia I (Internato) 
Ginecologia e Obstetrícia II (Internato) 

Renato de Souza e Silva 
http://lattes.cnpq.br/851572665

1193702 
Mestre P 

Optativa I 
Optativa II 

Ricardo Augusto de Paula Pinto 
http://lattes.cnpq.br/063166639

4877969 
Doutor H 

Optativa II 
Clínica Cirúrgica I 

Clínica Cirúrgica III 
Clínica Cirúrgica IV 

Ricardo Ferreira Salles 
http://lattes.cnpq.br/452956956

4607967 
Especialista P 

Bases Morfológicas Médicas I 
Bases Morfológicas Médicas II 

Práticas Integradoras I 
Práticas Integradoras II 

Anatomia Topográfica e ImaginologiaI 
Anatomia Topográfica e ImaginologiaII 

Ricardo Marcitelli 
http://lattes.cnpq.br/610727945

2996757 
Mestre P 

Puericultura, Pediatria e Adolescência I 
Puericultura, Pediatria e Adolescência II 

Pediatria I (Internato) 
Pediatria II (Internato) 

Roberto de Oliveira Portella 
http://lattes.cnpq.br/732107622

4068088 
Mestre P 

Bases Moleculares Médicas I 
Bases Moleculares Médicas II 

Rodrigo Correia Coaglio Especialista  P 
Clínica Cirúrgica III 

Clínica Cirúrgica I (Internato) 
Clínica Cirúrgica II (Internato) 

Rodrigo Marques Alves de Souza 
http://lattes.cnpq.br/384947777

1025228 
Especialista  P Saúde Coletiva II (Internato) 

Rosa Maria Brás Roque 
http://lattes.cnpq.br/149614710

3677408 
Mestre P 

Biossegurança 
Sáude Pública 

Primeiros Socorros 

Rosa Maria Gaudioso Celano 
http://lattes.cnpq.br/823248001

3253502 
Mestre P 

Clínica Médica I 
Urgências e Emergências I (Internato) 

Emergências Clínicas e Cirúrgicas 

http://lattes.cnpq.br/2929971233764932
http://lattes.cnpq.br/2929971233764932
http://lattes.cnpq.br/1733950024925132
http://lattes.cnpq.br/1733950024925132
http://lattes.cnpq.br/8515726651193702
http://lattes.cnpq.br/8515726651193702
http://lattes.cnpq.br/0631666394877969
http://lattes.cnpq.br/0631666394877969
http://lattes.cnpq.br/4529569564607967
http://lattes.cnpq.br/4529569564607967
http://lattes.cnpq.br/6107279452996757
http://lattes.cnpq.br/6107279452996757
http://lattes.cnpq.br/7321076224068088
http://lattes.cnpq.br/7321076224068088
http://lattes.cnpq.br/1496147103677408
http://lattes.cnpq.br/1496147103677408
http://lattes.cnpq.br/8232480013253502
http://lattes.cnpq.br/8232480013253502
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(Internato) 

Rosemeire Isabel Ramos Analio 
http://lattes.cnpq.br/309922634

5309393 
Mestre P Introdução à Prática em Saúde Coletiva 

Ruy Felipe Melo Viégas 
http://lattes.cnpq.br/370609511

3521953 
Especialista P 

Clínica Médica I 
Semiologia II 

Clínica Médica I (Internato) 
Clínica Médica II (Internato) 

Samuel Henrique Mandelbaum Especialista P 

Dermatologia  
Clínica Médica I (Internato) 
Clínica Médica II (Internato) 

 

Silvana Soléo Ferreira dos Santos 
http://lattes.cnpq.br/232402774

3005858 
Doutor P 

Bases da Relação Patógeno- 
Hospedeiro 

Mecanismos de Doenças Infecto-
Parasitárias 

Simone de Lima Silva 
http://lattes.cnpq.br/336156828

4670610 77  
Especialista P 

Ginecologia e Obstetrícia I (Internato) 
Ginecologia e Obstetrícia II (Internato) 

Sonia Maria Monegatti Mattei 
http://lattes.cnpq.br/128418022

3607280 
Mestre I 

Infectologia 
Moléstias Infecciosas (Internato) 

 

Taciana Mara Rezende Fortes 
Viegas 

http://lattes.cnpq.br/219941064
0446057  

Mestre P 
Clínica Médica I (Internato) 
Clínica Médica II (Internato) 

Trabalho de Graduação 

Telma da Silva Santos 
http://lattes.cnpq.br/186689260

2007977 
Mestre I 

Clínica Médica III 
Clínica Médica IV 

Clínica Médica I (Internato) 

Thamiris Cristina Santos Lopes 
http://lattes.cnpq.br/282903545

6587370 
Especialista H 

Otorrinolaringologia 
Clínica Médica I (Internato) 
Clínica Médica II (Internato) 

Thiago Cassiano de Siqueira 
http://lattes.cnpq.br/613434106

1589379 
Especialista P 

Oftalmologia 
Clínica Cirúrgica I (Internato) 

Ubirajara Costa Ferraz 
http://lattes.cnpq.br/739354839

6854228 
Mestre P 

Obstetrícia II  
Ginecologia e Obstetrícia I (Internato) 
Ginecologia e Obstetrícia II (Internato) 

 

Valdemir Jose Alegre Salles 
http://lattes.cnpq.br/050125859

6469471 
Doutor P 

Clínica Cirúrgica II 
Clínica Cirúrgica III 
Clínica Cirúrgica IV  

Clínica Cirúrgica I (Internato) 
Clínica Cirúrgica II (Internato) 

Valéria Lima da Cruz 
http://lattes.cnpq.br/349337056

6213730 
Mestrado H 

Semiologia II 
Clínica Médica III e Clínica Médica IV  

Clínica Médica I (Internato) 
Clínica Médica II (Internato) 

 

http://lattes.cnpq.br/3706095113521953
http://lattes.cnpq.br/3706095113521953
http://lattes.cnpq.br/2324027743005858
http://lattes.cnpq.br/2324027743005858
http://lattes.cnpq.br/3361568284670610
http://lattes.cnpq.br/3361568284670610
http://lattes.cnpq.br/1284180223607280
http://lattes.cnpq.br/1284180223607280
http://lattes.cnpq.br/2199410640446057
http://lattes.cnpq.br/2199410640446057
http://lattes.cnpq.br/1866892602007977
http://lattes.cnpq.br/1866892602007977
http://lattes.cnpq.br/6134341061589379
http://lattes.cnpq.br/6134341061589379
http://lattes.cnpq.br/7393548396854228
http://lattes.cnpq.br/7393548396854228
http://lattes.cnpq.br/0501258596469471
http://lattes.cnpq.br/0501258596469471
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Vivian Mota Guimarães 
http://lattes.cnpq.br/912425810

0438564 
Especialista H 

Clínica Médica III 
Clínica Médica IV  

Clínica Médica I (Internato) 
Clínica Médica II (Internato) 

 
Viviane Galvão Botelho Neves 

http://lattes.cnpq.br/195124197
3175254 

Especialista H Optativa III 

Walnei Fernandes Barbosa 
http://lattes.cnpq.br/719673691

3991702 
Doutor P 

Fisiologia Médica II  
Semiologia II 
Optativa III 

Clínica Médica II 
Clínica Médica III 
Clínica Médica IV 

Clínica Médica I (Internato) 
Clínica Médica II (Internato) 

 

Walter Hiroshi Muragaki 
http://lattes.cnpq.br/470057735

5282043 
Mestre P 

Clínica Cirúrgica III 
Clínica Cirúrgica IV 

Clínica Cirúrgica I (Internato) 
Clínica Cirúrgica II (Internato) 

 

 
Washington Pereta Tavares 

http://lattes.cnpq.br/854330658
2145914 

Especialista  H Neurologia 

 
Wilma Lelis Barbosa Lorenzo 

Acacio 
http://lattes.cnpq.br/764728768

6911668 

Doutor I 
Clínica Cirúrgica I (Internato) 
Clínica Cirúrgica II (Internato) 

 
Xenofonte Paulo Rizzardi 

Mazzini 
http://lattes.cnpq.br/286542007

4815103 

Doutor P 
Ginecologia e Obstetrícia I (Internato) 
Ginecologia e Obstetrícia II (Internato) 

 

 
 

 
2.7 EMENTÁRIO DAS DISCIPLINAS DO CURSO  
 
O Ementário do Curso de Medicina consta no Anexo A dos documentos encaminhados ao 
Conselho Estadual de Educação (CEE).   
 

 

 

 

 

 

 

 

http://lattes.cnpq.br/1951241973175254
http://lattes.cnpq.br/1951241973175254
http://lattes.cnpq.br/7196736913991702
http://lattes.cnpq.br/7196736913991702
http://lattes.cnpq.br/4700577355282043
http://lattes.cnpq.br/4700577355282043
http://lattes.cnpq.br/7647287686911668
http://lattes.cnpq.br/7647287686911668
http://lattes.cnpq.br/2865420074815103
http://lattes.cnpq.br/2865420074815103
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2.8 INTERNATO 

O internato médico é a última etapa do Curso de Medicina e compreende os quatro 

últimos semestres do curso, privilegiando as atividades práticas (até 40h semanais). É um 

período obrigatório de ensino-aprendizagem, que inclui atividades teórico-práticas, com 

características especiais, durante o qual o estudante deve receber treinamento intensivo, 

contínuo, sob supervisão docente, em instituição de saúde vinculada ou não, à escola médica.  

Os acadêmicos do Curso de Medicina da UNITAU realizam seus estágios no Complexo 

Regional, constituído do Hospital Universitário de Taubaté (HUT), Hospital Regional do Vale do 

Paraíba (HRVP) e Pronto Socorro Municipal do Município de Taubaté,no Instituto de 

Infectologia Emilio Ribas em São Paulo (administrado pela FMUSP), no Hospital Municipal de 

São José dos Campos (administrado pela SPDM) e nos PAMOs e nas UBSs dos Municípios de 

Taubaté e Pindamonhangaba. Nestes ambientes, os acadêmicos têm a oportunidade de 

acompanhar a atenção básica e os atendimentos ambulatoriais, cirúrgicos e de urgência e 

emergência,exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), nas áreas de Clínica Médica, 

Cirurgia, Ginecologia e Obstetrícia, Moléstia Infecciosas, Oncologia, Ortopedia, Pediatria, 

Saúde Coletiva e Trauma. 

O internato do Departamento de Medicina da Universidade de Taubaté é 

regulamentado pela PORTARIA PRG067/2017, constante no Anexo B dos documentos 

encaminhados ao Conselho Estadual de Educação (CEE). 

 

3. OUTROS CURSOS OFERECIDOS NO DEPARTAMENTO DE MEDICINA UNITAU 

 

3.1 CURSOS DE EXTENSÃO DO DEPARTAMENTO DE MEDICINA UNITAU 

Os cursos de extensão universitária objetivam aprimorar ou aprofundar habilidades 

técnicas, científicas, artísticas e culturais em uma determinada área de conhecimento. Cada 

curso tem carga horária de 290 horas, compreendendo período de 1 (um) ano por curso 

oferecido. Os cursos de extensão ligados ao Departamento de Medicina UNITAU realizam-se 

no Hospital Municipal Universitário de Taubaté, em suas respectivas áreas/serviços. Tais 

cursos são oferecidos por meio da Pró-reitoria de Extensão e Relações Comunitárias da 

Universidade de Taubaté (PREX UNITAU). Tais cursos encontram-se elencados abaixo: 

1) Aperfeiçoamento em Dermatologia Nível I; 

2) Aperfeiçoamento em Dermatologia Cosmiátrica Nível III; 
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3) Aperfeiçoamento Ambulatorial em Nutrição e Saúde Coletiva; 

4) Aperfeiçoamento em Ortopedia Nível I; 

5) Aperfeiçoamento em Ortopedia Nível II; 

6) Aperfeiçoamento em Ortopedia Nível III; 

7) Aperfeiçoamento em Ortopedia e Traumatologia Nível II. 

 

3.2 CURSOS LATO SENSU DO DEPARTAMENTO DE MEDICINA UNITAU/RESIDÊNCIA MÉDICA 

 A residência médica é uma modalidade de ensino de pós-graduação lato sensu 

destinada a médicos, sob a forma de curso de especialização.  

Programas de residência médica são oferecidos sob a orientação de profissionais 

médicos de elevada qualificação ética e profissional, sendo considerados o “padrão ouro” da 

especialização médica.  

Atualmente, a segurança do paciente dentro de uma instituição de saúde é o que se 

busca com mais empenho. Médicos com especialização garantem cada vez mais que 

protocolos de cuidado busquem a melhor pratica médica, pensando não apenas na melhor 

técnica, mas na melhor técnica aplicada com humanidade. 

 O mercado de trabalho brasileiro conta atualmente com 450 mil médicos com CRM 

ativo, sendo que no ano de 2018 formaram-se 25 mil médicos no país. Desses, apenas metade 

conseguirá ter acesso à área de residência médica. Portanto, os cursos de residência médicas 

hoje são consideradas diferenciais para a qualificação profissional para o mercado de trabalho. 

            O processo seletivo para os cursos de residência médica da UNITAU ocorre uma vez por 

ano e segue edital próprio da instituição, sendo pré-requisito para a inscrição o candidato 

possuir Graduação em Medicina. 

           Os Programas de Residência da Universidade de Taubaté são desenvolvidos 

majoritariamente no Complexo Hospitalar formado pelo Hospital Municipal Universitário de 

Taubaté (HMUT) e Hospital Regional do Vale do Paraíba (HRVP), sendo que cada área de 

especialização possui convênio com outras instituições de referência nas respectivas 

modalidades de residência oferecidas. 
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 O HRVP é um hospital geral voltado para atendimentos de média e alta complexidade, 

priorizando o atendimento cirúrgico. É referência para 39 municípios do Vale do Paraíba e 

Litoral Norte do Estado de São Paulo. Possui 250 leitos de enfermaria, sendo 40 de Unidade de 

Terapia Intensiva (UTI) e centro cirúrgico com 12 salas. Nesse hospital são realizadas 

mensalmente cerca de 1.000 internações e 900 procedimentos cirúrgicos de médio e grande 

porte.  

 O HMUT concentra os atendimentos de Clínica Médica, Ginecologia e Obstetrícia, 

Neonatologia, Pediatria e Ortopedia, contando com 153 leitos dos quais 20 são de UTI. 

O Programa de Residência Médica, cumprido integralmente dentro de uma 

determinada especialidade, confere ao médico residente o título de especialista, cuja 

certificação, além de ser registrada pela coordenadoria de cursos de pós-graduação lato sensu, 

tem também seu registro no MEC, autorizadorda oferta desses cursos. 

Os programas de residência médica podem oferecer bolsas de estudo para os 

residentes selecionados pela Comissão de Residência Médica (COREME). 

Na UNITAU, são oferecidos programas de Residência Médica nas cinco grandes áreas: 

Clínica Médica, Cirurgia Geral, Ginecologia e Obstetrícia e Pediatria, Medicina de Família e 

Comunidade, e também nas especialidades deOftalmologia (acesso direto), Ortopedia e 

Traumatologia (acesso direto), e Urologia (pré-requisito de dois anos de Residência Médica em 

Cirurgia Geral). A Residência Médica da Universidade de Taubaté encontra-se credenciada 

junto ao Ministério da Educação por meio da Comissão Nacional de Residência Médica 

(CNRM).  

O Programa de Residência da Universidade de Taubaté tem um supervisor que é 

necessariamente docente da UNITAU.  

Cada uma das áreas para as quais é oferecida residência médica na UNITAU tem um 

professor supervisor que pertence à Comissão de Residência Médica (COREME) e que se 

encontram denominados abaixo: 
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PROGRAMA COORDENADOR 

ANESTESIOLOGIA Dra. Ana Claudia Aragão Delage 

CIRURGIA BÁSICA Dr. Carlo Guilherme Silveira Lima 

CIRURGIA GERAL Dr. Carlo Guilherme Silveira Lima 

CLÍNICA MÉDICA Dra. Telma da Silva Santos 

GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA Dra. Simone de Lima Silva 

MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE Dra. Andréia Peneluppi 

NEONATOLOGIA Dr. Claudio Ribeiro Aguiar 

OFTALMOLOGIA Dr. Dalmo Pina Pinheiro 

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA Dr. Alexandre de Paiva Luciano 

PEDIATRIA Dra. Mariana Telles de Castro 

UROLOGIA Dr. Frederico Vilela de Oliveira 

A seguir, apresentamos uma breve descrição dos cursos de residência médica oferecidos pela 
UNITAU. 

01) ANESTESIOLOGIA 

Duração: 3 anos  

Coordenação: Dra. Ana Claudia Aragão Delage 

Objetivos Gerais:Formar e habilitar médicos na área da Anestesiologia para que possam 

adquirir as competências necessárias para realizar anestesia durante os diversos 

procedimentos diagnósticos, terapêuticos e cirúrgicos. Também contribuir no preparo pré-

operatório dos pacientes com a finalidade de diminuir o risco operatório; estratificar o risco 

anestésico-cirúrgico e decidir sobre a possibilidade de realização da anestesia, dominando as 

técnicas anestésicas e suas variantes específicas. 

02) CIRURGIA BÁSICA 

Duração: 2 anos 

Coodenação: Dr. Carlo Guilherme Silveira e Lima  

Objetivos Gerais: Aprimoramento da assistência cirúrgica ambulatorial, em enfermarias, em 

serviços de emergência e em unidades de terapia intensiva e domínio dos conceitos básicos 

para futuro ingresso como R3 nas especialidades cirúrgicas, que incluem: Cirurgia do Aparelho 
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Digestivo, Cirurgia de Cabeça e Pescoço, Cirurgia Plástica, Cirurgia Vascular, Urologia, Cirurgia 

Torácica, Cirurgia Oncológica, Cirurgia Pediátrica e Cirurgia Coloproctológica. 

 

03) CIRURGIA GERAL      

Duração: 3 anos 

Coodenação: Dr. Carlo Guilherme Silveira e Lima  

Objetivos Gerais: Treinar e capacitar o médico residente de Cirurgia Geral para realizar o 

diagnóstico e o tratamento cirúrgico, quando este for indicado, para as doenças prevalentes na 

sua área de atuação, analisar as opções não operatórias e desenvolver um pensamento crítico-

reflexivo em relação à literatura médica, tornando-o progressivamente responsável e 

independente. Tornar o médico residente apto a executar de forma independente e segura os 

procedimentos cirúrgicos essenciais a cada ano de treinamento. Habilitar o médico a aplicar o 

tratamento clínico de afecções cirúrgicas quando este for o tratamento indicado. 

 

04) CLÍNICA MÉDICA 

Duração: 2 anos 

Coordenação : Dra. Telma da Silva Santos 

Objetivos Gerais: Formar e habilitar médicos na área da Clínica Médica para adquirirem as 

competências necessárias para realizar os diversos procedimentos de atendimento, 

diagnósticos e terapêuticos. Desenvolver conhecimentos básicos para a formação de um 

clínico, nos ambulatórios de especialidades, prestando atendimento à população, e 

desenvolvendo o senso clínico para identificar e suspeitar precocemente das doenças, 

devendo estar preparados para instituir cuidados adequados para a recuperação dos 

pacientes. 

05) GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA  

Duração: 3 anos 

Coordenação: Dra. Simone de Lima Silva  

Objetivos Gerais:Formar e habilitar médicos na área da Ginecologia e Obstetrícia, clínica e 

cirúrgica, com competências que permitam dirimir as situações, os problemas e os dilemas na 

área da Ginecologia e Obstetrícia e dominar a realização dos procedimentos diagnósticos e 

terapêuticos da especialidade, assim como avaliar as opções não operatórias e desenvolver um 

pensamento crítico-reflexivo em relação à literatura médica, tornando-o progressivamente 

responsável e independente.O médico residente de Obstetrícia e Ginecologia deve estar apto 
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a promover a saúde e prevenir, diagnosticar e tratar as afecções relacionadas à mulher, nas 

diferentes fases da vida, bem como desenvolver habilidades e raciocínio crítico nas sub-

especialidades e nas diversas áreas de atuação. 

 

06) MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE 

Duração: 2 anos 

Coordenação: Dra. Andreia Paula Peneluppi de Medeiros 

Objetivos Gerais:Formar médicos de família e comunidade, tendo as pessoas e suas famílias 

como centro do cuidado, atuar de forma qualificada, focada no cuidado integral de pessoas, 

famílias e coletividades em que estão inseridos, solucionar o maior número de problemas 

possível, com qualidade, por meio de uma prática integrada, continuada, em equipe 

multidisciplinar, inserida preferencialmente nas comunidades e integrar-se aos processos de 

educação permanente em saúde do seu território. 

 

07) NEONATOLOGIA  

Duração: 2 anos 

Coordenação: Dr. Claudio Ribeiro Aguiar 

Objetivos gerais: Capacitar os residentes de Neonatologia a prestar assistência ao nascido vivo 

desde o nascimento até, no mínimo, 28 dias de vida, em seus vários níveis de complexidade, 

que incluem o atendimento em sala de parto, alojamento conjunto, unidade de cuidados 

intermediários e intensivos, transporte intra/extra-hospitalar e seguimento ambulatorial de 

recém-nascido de risco. 

 

 

08) OFTALMOLOGIA 

Duração: 3 anos 

Coordenação: Dr. Dalmo Pina Pinehrio 

Objetivos Gerais: Desenvolver e aprimorar as habilidades técnicas, o raciocínio e a capacidade 

de tomar decisões na área de Oftalmologia.Treinar e qualificar os residentes para as 

subespecialidades oftalmológicas: Óptica e Refração, Córnea e Doenças Externas, Visão 

Subnormal, Órbita e Vias Lacrimais, Plástica Ocular, Catarata, Glaucoma, Oftalmologia 

Pediátrica, Neuro-oftalmologia, Uveíte, Retina E Vítreo, Tumores Oculares. 
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09) ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA  

Duração: 3 anos 

Coordenação: Dr. Alexandre de Paiva Luciano 

Objetivos Gerais:Permitir a vivência da prática ortopédica preparando o médico residente 

para o exercício da profissão. Busca-se especializar médicos para prestar atendimento qualifi-

cado, integral e ético na área de Ortopedia e Traumatologia.Formar e habilitar pessoas nas 

competências específicas para o diagnóstico das diferentes afecções musculoesqueléticas e de 

suas possíveis complicações, possibilitando a aplicação do tratamento dessas alterações, o que 

inclui a capacitação para medidas de urgência ao paciente traumatizado e para a utilização de 

condutas iniciais e definitivas para salvar e melhorar vidas. 

 

10) PEDIATRIA 

Duração: 3 anos 

Coordenação: Dra. Mariana Telles de Castro 

Objetivos Gerais: Formar Pediatra capaz de prestar assistência integral ao ser humano em 

crescimento e desenvolvimento. Integrar os conhecimentos necessários para compor, com os 

dados obtidos pela anamnese, exame físico, exames subsidiários e condições de vida do 

paciente, um raciocínio clínico e uma programação terapêutica e de orientação, com base na 

melhor evidência disponível, para as doenças mais prevalentes no recém-nascido, na criança e 

no adolescente. 

 

11) UROLOGIA 

Duração: 3 anos 

Coordenação: Dr. Frederico Vilela de Oliveira 

Objetivos Gerais:Formar e habilitar médicos na área da Urologia clínica e cirúrgica com com-

petências que os capacitem a dirimir as situações, os problemas e os dilemas na área da Urolo-

gia e dominar a realização dos procedimentos diagnósticos e terapêuticos da especialidade, 

assim como conhecer as opções não operatórias e desenvolver um pensamento crítico-

reflexivo em relação à literatura médica, tornando-os progressivamente responsáveis e inde-

pendentes. 
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4.INTEGRAÇÃO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 

 

A indissolubilidade dos pilares ensino, pesquisa e extensão garante a formação de 

profissionais preocupados em adquirir, manter e expandir conhecimentos e habilidades que 

favoreçam a plena realização pessoal e a efetiva inserção de seu trabalho na promoção do 

bem-estar social. Assim, com o intuito de promover a articulação entre esses três pilares, o 

Departamento de Medicina, a coordenação e os professores do Curso de Medicina 

operacionalizam organização do trabalho acadêmico: grupos de pesquisa; programas e 

projetos de extensão; ligas acadêmicas; Congresso Médico Universitário de Taubaté (COMUT); 

eventos e campanhas. 

 

 

4.1 GRUPOS DE PESQUISA 

O Curso de Medicina UNITAU desenvolve atividades de pesquisa rotineiramente na 

área de saúde.  

Para orientar a organização, o planejamento conta com os seguintes grupos de 

pesquisa reconhecidos pela UNITAU por meio do CNPQ: 

 NOME LÍDER ÁREA 

01 Mutagênese Ambiental 
 

Ana Cristina Gobbo César Genética 

02 Saúde, qualidade de vidae 
desenvolvimento regional 

 

Quésia Postigo Kamimura Saúde Coletiva 

03 Promoção e educação em 
saúde na infância e juventude 

 

Maria Stella Amorim da 
Costa Zöllner 

Saúde Coletiva 

04 Microbiologia e Imunologia 
aplicadas à saúde humana 

 

Silvana Soléo Ferreira dos 
Santos 

Imunologia 

 

 
Objetivos da Linha de Pesquisa Promoção da Saúde da Criança e do Adolescente do Grupo de 
Pesquisa Promoção da Saúde da Criança e do Adolescente 
 

A linha de pesquisa de Promoção da Saúde da Criança e do Adolescente, inclusa no 

Grupo dePesquisaPromoção e educação em saúde na infância e juventude objetiva conhecer e 

avaliar condições da saúde e adoecimento e a efetividade das práticas de educação e 
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promoção da saúde nas faixas etárias iniciais da vida, com suas peculiaridades de crescimento 

e desenvolvimento de extremo dinamismo.   

 

Destacam-se nessa abordagem temáticas relevantes a serem enfocadas de maneira 

especial: aleitamento materno e nutrição infantil; imunização; crescimento e desenvolvimento 

infantis; a importância do brincar no desenvolvimento infantil; doenças infecciosas; prevenção 

de acidentes na infância e adolescência; saúde bucal na infância e adolescência.  

 

Investir em educação e promoção da saúde nas fases iniciais da vida tem efeito 

preventivo relevante para agravos de grande potencial de morbi-mortalidade na infância.  

 

As práticas envolvidas no desenvolvimento dapresente linha de pesquisa são 

integrantes do Programa de Extensão Saúde na Educação, desenvolvido desde 2007 na 

Universidade de Taubaté - SP. 

 
 

4.2 PROGRAMAS/PROJETOS DE EXTENSÃO 

As atividades de extensão do Departamento de Medicina UNITAU têm por objetivo 

atender às diretrizes do Plano Nacional de Extensão (PNE): 

1) Reafirmar a ação de extensão como um processo acadêmico definido e efetivado em 

função das exigências da realidade; 

2) Reafirmar a extensão universitária como um processo indispensável na formação do 

acadêmico, na qualificação do professor e no intercâmbio com a sociedade; 

3) Assegurar a relação bidirecional entre a universidade e a sociedade; 

4) Desenvolver relações multi, inter e/ou transdisciplinares e/ou interprofissionais de se-

tores da universidade e da sociedade; 

5) Enfatizar a utilização da tecnologia “disponível” para ampliar a oferta e melhorar a 

qualidade da educação; 

6) Considerar as atividades voltadas para o desenvolvimento, produção e preservação 

cultural e artística regional; 

7) Estimular a educação ambiental e o desenvolvimento sustentado; 
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8) Valorizar as atividades interinstitucionais (consórcios, redes, parcerias) e as atividades 

voltadas para o intercâmbio e a solidariedade internacional; 

9) Priorizar as práticas voltadas para o atendimento de necessidades sociais emergentes, 

como as relacionadas com as áreas de educação, saúde, habitação, produção de ali-

mentos, geração de emprego e ampliação de renda. 

 

4.3 PROGRAMA DE EXTENSÃO DESENVOLVIDO PELO DEPARTAMENTO DE MEDICINA UNITAU 

PROGRAMA “SAÚDE NA EDUCAÇÃO” 

 

 O Programa “Saúde na Educação” começou entre 2005 e 2006 na forma de uma ideia 

de realizar educação em saúde de maneira sistemática e com objetivos bem definidos a fim de 

servir à comunidade onde a UNITAU está inserida.  

Em 2007, concretizou-se como projeto de extensão da UNITAU, sob a coordenação das 

Professoras Rose Análio e Stella Zöllner.  

Atua nas seguintes áreas: aleitamento materno e nutrição infantil, crescimento e 

desenvolvimento infantis, doenças infecciosas e imunização, prevenção de acidentes na 

infância e adolescência, saúde bucal e “Hospital do Ursinho”.  

Vários professores juntaram-se ao PSE: Nivaldo André Zöllner, Célia Silva, Sílvia Pereira 

e Luís Fernando Almeida entre outros.  

Alunos de vários cursos vieram trabalhar no PSE: Biologia, Ciências Contábeis, 

Enfermagem, Engenharia da Computação, Fisioterapia, Jornalismo, Medicina, Odontologia, 

Pedagogia, Psicologia, Publicidade e Propaganda, tanto como voluntários, quanto como 

bolsistas.  

O programa de extensão tem atuado em escolas de educação infantil (parceria com a 

Secretaria Municipal de Educação de Taubaté SP), eventos em locais públicos (praças, igrejas, 

shopping centers), realizado palestras e cursos e atendido à mídia loco-regional para fins de 

educação em saúde.  

A comunidade, alunos, professores e parceiros institucionais têm construído juntos as 

ferramentas educativas adequadas para cada ocasião.  
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Os participantes do PSE têm crescido em conjunto, por meio de vivências positivas, 

agregando valor à formação de nossos estudantes universitários e possibilitando um progredir 

seguro no conhecimento em saúde para todos os envolvidos. 

Fazer o Programa “Saúde na Educação”, participar de todas as construções realizadas 

tem sido um imenso prazer para todas as pessoas participantes,que sentem cumprir o papel 

extensionista da UNITAU e produzir em equipe um conjunto de vivências insubstituíveis para 

todos.  

Em 2019, o PSE, coordenado pelas Profas. Dras. Maria Stella Amorim da Costa Zöllner e 

Silvia Maira Pereira,conta com a participação de estudantes de graduação dos cursos de 

Biologia, Direito, Enfermagem, Fisiterapia, Medicina, Odontologia, Pedagogia e Psicologia da 

UNITAU. 

No ano de 2019, o “Programa Saúde na Educação” tem 04 projetos de extensão 

reconhecidos pela PREX UNITAU, atendendo no decorrer do presente ano 10 unidades 

escolares de educação infantil de Taubaté SP, produzindo pesquisa associada e participando de 

evento oficial da instituição, em outubro de 2019, com a apresentação de 12 trabalhos de 

extensão. 
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Os projetos de extensão PSE 2019 encontram-se elencados a seguir: 

PROJETO 01 do “PROGRAMA SAÚDE NA EDUCAÇÃO” 
CUIDADO EM SAÚDE NA PRIMEIRA INFÂNCIA:  

ALEITAMENTO MATERNO E PROTEÇÃO VACINAL 
 

 
Área temática principal:  Saúde  

 
Palavras-chave: Saúde materno-infantil; Promoção da saúde; Educação em saúde 

 
 

O “Programa Saúde na Educação” (PSE) dedica-se a promover educação em saúde de maneira 
organizada e continuada atendendo demandas sociais loco-regionais relevantes. Assim, 
mediante necessidade de educação e promoção em saúde detectada por demandas da 
sociedade organizada e pelas Áreas de Gestão em Assistência à Saúde e de Projetos e 
Campanhas da Secretaria Municipal de Saúde de Taubaté SP, juntamente com os professores 
do PSE, serão trabalhados temas relevantes em saúde materno-infantil: aleitamento materno, 
nutrição infantil e imunização. Tais eixos de ação foram estabelecidos como prioritários pela 
equipe de professores do PSE UNITAU, seguindo normativas do Ministério da Saúde.  
Atualmente, a desinformação sistematizada nesses temas tem provocado situações de perigo 
à saúde tais como abandono precoce do aleitamento materno e baixas coberturas vacinais. A 
porta de entrada para as ações de educação e promoção à saúde serão Unidades da Estratégia 
de Saúde da Família e escolas municipais de educação infantil, escolhidas pela gestão 
municipal para o trabalho conjunto da equipe extensionista com profissionais de programas 
estabelecidos pelo Ministério da Saúde e as Secretarias Municipais da Saúde e Educação. 

 
RECURSOS HUMANOS 

Professores: 

DOCENTES UNITAU ÁREA FUNÇÃO  

Célia Regina Gonçalves e Silva BIOMED Microbiologia / Doenças infecciosas 

Maria Stella Amorim da Costa Zöllner MED Medicina /Educação em Saúde 

Nivaldo André Zöllner ODO Odontologia/ Educação em Saúde 

Rosemeire Isabel Ramos Análio ENF Enfermagem / Educação em Saúde 

Silvia Maira Pereira ENF Enfermagem / Educação em Saúde 

Teresa Celia de Mattos Moraes dos Santos ENF Enfermagem / Educação em Saúde 
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Prefeitura Municipal de Taubaté SP: 

PROFISSIONAIS PMT ÁREA FUNÇÃO  

Ana Paula de Moraes MED CoordenadoraPrograma Saúde na Escola 
Departamento de Atenção Básica 

Evelin de Farias Gama Ruybal Alves ENF Coordenadora Vigilância Epidemiológica 

Fabíola Moreira de Jesus Almeida ODO Gestora de Projetos e Campanhas 

Juliana Oliveira Coelho ENF Gestora de Assistência à Saúde 

 
 

 
Ações em escola municipal de educação infantil/2019. 

 
 
 
 

Projeto de pesquisa em elaboração por alunas do 4º período do Curso de Medicina 
UNITAU / 2º semestre de 2019. 

 
 

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ 

Ana Luísa do Vale Gatti 

Ana Luiza Silva Minicucci 

 

IMPACTO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE NO CONHECIMENTO SOBRE ALEITAMENTO MATERNO E BOAS 

PRÁTICAS NUTRICIONAIS NA INFÂNCIA DE FAMILIARES E PROFESSORES DE CRIANÇAS DE UMA ESCOLA DE 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
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RESUMO 
 

A realidade brasileira demonstra uma baixa adesão ao aleitamento materno, embora seja preconizada 

pela Organização Mundial da Saúde a prática doaleitamento materno exclusivo até os 6 meses e complementar até 

os 2 anos de idade. Essa falta da continuidade de práticas nutricionais corretas alarma quanto a uma desinformação 

sistematizada, falhas culturais e estruturais, e uma falta de estímulo generalizada. Dessa forma, o presente trabalho 

tem como metas norteadoras a conscientização e o empoderamento dessa população objetivando a promoção 

eficiente do desenvolvimento da saúde infantil, por meio da instrução, debate e a propagação do conhecimento. 

Além disso, busca compreender a situação atual da prática do aleitamento materno e seus fatores associados.  Para 

responder ao cerne da problemática e avaliar o desenvolvimento e eficiência da estratégia educativa, serão 

propostos dois recolhimentos de dados e ação educativa, em forma de palestras, mesas redondas e cartilha, com os 

responsáveis das crianças-alvo e educadores, com foco em uma escola municipal de educação infantil (EMEI) da 

cidade de Taubaté-SP.  
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PROJETO 02 do “PROGRAMA SAÚDE NA EDUCAÇÃO” 
CONTROLE AMBIENTAL E PREVENÇÃO DE DOENÇAS NA INFÂNCIA: 

ACIDENTES ESCORPIÔNICOS E ARBOVIROSES/ZIKA 
 

ÁREA TEMÁTICA PRINCIPAL: SAÚDE  
 

PALAVRAS-CHAVE:  
Promoção da saúde na infância; Prevenção de acidentes escorpiônicos;                              

Prevenção de arboviroses/Zika 
 
 
 

O “Programa Saúde na Educação” (PSE) dedica-se a promover educação em saúde de maneira 
organizada e continuada atendendo demandas sociais loco-regionais relevantes. Mediante 
necessidade de educação e promoção em saúde detectada pela sociedade organizada e pelas 
Áreas de Gestão em Assistência à Saúde e de Projetos e Campanhas da Secretaria Municipal de 
Saúde de Taubaté – SP, juntamente com os professores do PSE, serão trabalhados temas 
relevantes em prevenção de doenças na infância: acidentes escorpiônicos e Zika, eixos de ação 
prioritários em Saúde Pública.  A ocupação urbana desorganizada nas últimas décadas tem 
gerado impactos ambientais expressivos nas cidades brasileiras com alta densidade 
demográfica e problemas sociais associados. Tal situação tem levado a uma desorganização 
dos ecoambientes de espécies de inseto, que porisso buscam soluções de sobrevida levando 
ao surgimento/ressurgimento de doenças humanas. De consequências potenciais desastrosas 
na infância ressaltam-se os acidentes escorpiônicos e a Zika, que podem levar à morte e à 
microcefalia, dentre outras consequências. A porta de entrada para as ações de educação e 
promoção à saúde serão escolas, escolhidas pela gestão municipal para o trabalho conjunto da 
equipe extensionista com profissionais de programas estabelecidos pelo Ministério da Saúde e 
Secretarias Municipais de Saúde e Educação. 

 
RECURSOS HUMANOS: 

Coordenação: Profa. Dra. Maria Stella Amorim da Costa Zöllner 

 

Professores: 

DOCENTES UNITAU ÁREA FUNÇÃO  

Célia Regina Gonçalves e Silva BIOMED Microbiologia / Doenças infecciosas 

Maria Stella Amorim da Costa Zöllner MED Medicina /Educação em Saúde 

Nivaldo André Zöllner ODO Odontologia/ Educação em Saúde 

Rosemeire Isabel Ramos Análio ENF Enfermagem / Educação em Saúde 

Silvia Maira Pereira  ENF Enfermagem / Educação em Saúde 

Teresa Celia de Mattos M. dos Santos ENF Enfermagem / Educação em Saúde 
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Prefeitura Municipal de Taubaté SP: 

PROFISSIONAIS PMT ÁREA FUNÇÃO  

Ana Paula de Moraes MED CoordenadoraPrograma Saúde na Escola 
Departamento de Atenção Básica 

Evelin de Farias Gama Ruybal Alves ENF Coordenadora Vigilância Epidemiológica 
 

Fabíola Moreira de Jesus Almeida ODO Gestora de Projetos e Campanhas 
 

José Antônio dos Santos Cardoso 
 

MED VET Coordenador do CAS/Dengue 

Juliana Oliveira Coelho ENF Gestora de Assistência à Saúde 
 

CAS= Controle de Animais Sinantrópicos 

  

Destaque-se ação educativa em arboviroses e combate aos acidentes escorpiô-

nicos realizada por estudantes e professores extensionistas do PSE UNITAU em junho 

de 2019, em parceria com o CAS PMT que recebeu, em julho do presente ano, “Moção 

de Aplauso” da Câmara Municipal de Taubaté SP. 
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Projeto de pesquisa em elaboração por alunas do 4º período do Curso de Medicina 
UNITAU / 2º semestre de 2019. 

 

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ 

Victória Maria Daniel Mendes  

Danielle Mello Galhardo 

 

ESCORPIÕES E COMUNIDADE: intervenção familiar através das escolas de educação infantil 
 

 
Orientadora: Profª. Dra. Maria Stella Amorim da Costa Zöllner 

Co-orientadora: Profª Dra. Silvia Maira Pereira 
 
 

 

Resumo 
Hipótese do estudo: A realização de atividades educativas planejadas e estruturadas para as famílias 

das crianças de escola de educação infantil localizada em área afetada por infestação escorpiônica, 

incluindo palestras para adultos e brincadeiras para crianças, pode diminuir os casos de acidentes com 

escorpiões. 

Objetivos: Auxiliar com efetividade no combate aos escorpiões, através de seu controle e prevenção de 

acidentes por esse artrópode. 

Método:Pesquisa de campo realizada por meio de questionário sobre o tema “Escorpiões e 

Comunidade” que será aplicado, antes e após a realização de atividades educativas sobre o tema, para 

os responsáveis das crianças vinculadas à escola de educação infantil atendida pelo projeto de extensão. 

A escola deverá pertencer ao município de Taubaté e localizar-se em bairro afetado pela presença 

desses animais peçonhentos. Serão contabilizados e comparados os dados obtidos por meio dessa ação. 

Resultados esperados: Aumentar a porcentagem de acertos do questionário após a realização das 

atividades educativas e promover prevenção e melhor assistência dos residentes locais em caso de 

acidentes escorpiônicos. 

Palavras-chave: 

Escorpiões; prevenção; educação; acidentes; epidemiologia; saúde; infância. 
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PROJETO 03 do “PROGRAMA SAÚDE NA EDUCAÇÃO” 
PREVENÇÃO DE ACIDENTES NA PRIMEIRA INFÂNCIA 

 
Área temática principal: Saúde  

 
Palavras-chave:  

Promoção da saúde; Prevenção de acidentes na infância;                                                   
Prevenção de mortalidade na infância 

 
 

O “Programa Saúde na Educação” (PSE) dedica-se a promover educação em saúde de maneira 
organizada e continuada atendendo demandas sociais loco-regionais relevantes. Mediante 
necessidade de educação e promoção em saúde detectada pela sociedade organizada e pelas 
Áreas de Gestão em Assistência à Saúde e de Projetos e Campanhas da Secretaria Municipal de 
Saúde de Taubaté – SP, juntamente com os professores do PSE serão trabalhados temas 
relevantes em prevenção de acidentes na primeira infância (0 a 5 anos de idade), eixo de ação 
prioritário em Saúde Pública.  A criança pequena expõe-se involuntariamente a situações de 
risco de acidentes em razão de suas características de desenvolvimento neuropsicomotor. 
Oferecer ambientes seguros em casa, no trânsito e na escola é uma tarefa dos adultos, tanto 
familiares quanto profissionais de educação e saúde, que trabalham com crianças pequenas.  A 
porta de entrada para as ações de educação e promoção à saúde serão escolas, escolhidas 
pela gestão municipal para o trabalho conjunto da equipe extensionista com profissionais de 
programas estabelecidos pelo Ministério da Saúde e Secretarias Municipais de Saúde e 
Educação. 
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RECURSOS HUMANOS 

Professores 

DOCENTES UNITAU ÁREA FUNÇÃO  

Célia Regina Gonçalves e Silva BIOMED Microbiologia / Doenças infecciosas 

Maria Stella Amorim da Costa Zöllner MED Medicina /Educação em Saúde 

Nivaldo André Zöllner ODO Odontologia/ Educação em Saúde 

Rosemeire Isabel Ramos Análio ENF Enfermagem / Educação em Saúde 

Silvia Maira Pereira ENF Enfermagem / Educação em Saúde 

Teresa Celia de Mattos Moraes dos Santos ENF Enfermagem / Educação em Saúde 

 

Prefeitura Municipal de Taubaté SP: 

PROFISSIONAIS PMT ÁREA FUNÇÃO  

Ana Paula de Moraes MED CoordenadoraPrograma Saúde na Escola 

Departamento de Atenção Básica 

Evelin de Farias Gama Ruybal Alves ENF Coordenadora Vigilância Epidemiológica 

Fabíola Moreira de Jesus Almeida ODO Gestora de Projetos e Campanhas 

Juliana Oliveira Coelho ENF Gestora de Assistência à Saúde 
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PROJETO 04 do “PROGRAMA SAÚDE NA EDUCAÇÃO” 
EDUCANDO EM SAÚDE COM AMOR: “HOSPITAL DO URSINHO” 

 
Área temática: Saúde 

 
Público-alvo: Educação Infantil (de 4 meses a 5 anos) - Convênio 62.834/2017 

 
 

Brincar é atividade fundamental para a criança desenvolver identidade e autonomia. A 
criança pequena inicia um processo de comunicação gestual, produzindo sons, após palavras 
adquirindo a capacidade de desempenhar determinados papéis na dinâmica do brincar, que se 
avolumam cada vez mais por meio do uso da imaginação, estimulando a atenção, a imitação e 
a memória. 

Construindo-se a brincadeira produz-se o amadurecimento da capacidade de 
socialização da criança, por meio de atividades interativas de utilização e experimentação de 
regras e papéis sociais.  

Dessa forma, o Programa de Extensão Universitária da Universidade de Taubaté 
(UNITAU) Saúde na Educação propõe o projeto EDUCANDO EM SAÚDE COM AMOR: 
“HOSPITAL DO URSINHO”, uma prática que visa, por meio do “brincar ou da brincadeira”, que 
crianças e acadêmicos dos cursos das áreas de saúde e humanas (Enfermagem, Medicina, 
Nutrição, Odontologia, Pedagogia e Direito) estabeleçam um meio eficiente de comunicação e 
socialização com o público infantil.  

A conservação da saúde e a possibilidade de adoecimento levam à necessidade de 
contato com os serviços de saúde. 

A proteção à saúde na infância, realizada de forma adequada, levará a um padrão de 
saúde e a um crescimento suficientes para que na fase adulta obtenham-se as melhores 
condições de saúde geral para as pessoas. 

É bastante comum crianças terem medo dos profissionais de saúde e de suas práticas 
peculiares, seja por conviverem com adultos que por imitação social de comportamentos 
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antiquados e indesejáveis as ameaçam e induzem ao medo, seja por terem necessitado de 
cuidados de saúde prolongados ou dolorosos ou mesmo internações hospitalares. 

O contato das crianças atendidas com estudantes e professores da área da saúde e 
ciências humanas nas atividades escolares rotineiras e nas ações planejadas de educação em 
saúde durante a realização do projeto propiciarão a inclusão de pessoas reais do campo da 
saúde em seu dia a dia. Assim, ficará estabelecida uma relação humana forte, em que se 
tornará mais difícil a criança ter medo de pessoas que conhece e com as quais convive 
habitualmente. Transferir essa experiência para o atendimento em saúde na forma lúdica 
prevista no projeto e sequencialmente para as necessidades reais de atenção à saúde da 
própria criança será mais fácil e tranquilo, pois será gerado de experiências anteriores 
construídas com a real participação da própria criança.  

 

RECURSOS HUMANOS: 

Professores: 

DOCENTES UNITAU ÁREA FUNÇÃO  

Célia Regina Gonçalves e Silva BIOMED Microbiologia / Doenças infecciosas 

Maria Stella Amorim da Costa Zöllner MED Medicina /Educação em Saúde 

Nivaldo André Zöllner ODO Odontologia/ Educação em Saúde 

Rosemeire Isabel Ramos Análio ENF Enfermagem / Educação em Saúde 

Silvia Maira Pereira  ENF Enfermagem / Educação em Saúde 

Teresa Celia de Mattos Moraes dos 
Santos 

ENF Enfermagem / Educação em Saúde 
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PROGRAMA “SAÚDE NA EDUCAÇÃO” PROJETOS APROVADOS PARA 2020 

 Para serem desenvolvidos no ano de 2020, o Programa “Saúde na Educação” 

aprovou 04 projetos de extensão, descritos abaixo: 

 

CUIDADO EM SAÚDE NA PRIMEIRA INFÂNCIA:  
ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL E PROTEÇÃO VACINAL 

PROJETO 01 do “PROGRAMA SAÚDE NA EDUCAÇÃO” 
 

Departamento/Curso: Medicina e Enfermagem e Nutrição 
 

Área temática principal: Saúde 
 

Palavras-chave: Saúde materno-infantil; Promoção da saúde; Educação em saúde 
 
 

O “Programa Saúde na Educação” (PSE) dedica-se a promover educação em saúde de maneira 
organizada e continuada atendendo demandas sociais loco-regionais relevantes. Assim, 
mediante necessidade de educação e promoção em saúde detectada por demandas da 
sociedade organizada e pelas Áreas de Gestão em Assistência à Saúde e de Projetos e 
Campanhas da Secretaria Municipal de Saúde de Taubaté SP, juntamente com os professores 
do PSE, serão trabalhados temas relevantes em saúde materno-infantil: alimentação saudável 
e imunização. Tais eixos de ação foram estabelecidos como prioritários pela equipe de 
professores do PSE e UNITAU, seguindo normativas do Ministério da Saúde.  Atualmente, a 
desinformação sistematizada nesses temas tem provocado situações de perigo à saúde, tais 
como: sobrepeso, obesidade infantil e baixas coberturas vacinais. A porta de entrada para as 
ações de educação e promoção à saúde serão Unidades da Estratégia de Saúde da Família e 
escolas municipais de educação infantil, escolhidas pela gestão municipal para o trabalho 
conjunto da equipe extensionista com profissionais de programas estabelecidos pelo 
Ministério da Saúde e as Secretarias Municipais da Saúde e Educação. 

 
 
RECURSOS HUMANOS: 
 

Coordenação: Profa.  Dra. Silvia Maira Pereira 

 

DOCENTES UNITAU ÁREA FUNÇÃO  

Maria Stella Amorim da Costa Zöllner MED Medicina /Educação em Saúde 

Nivaldo André Zöllner ODO Odontologia/ Educação em Saúde 

Silvia Maira Pereira ENF Enfermagem / Educação em Saúde 

Teresa Celia de Mattos Moraes dos Santos ENF Enfermagem / Educação em Saúde 

 

 



 
 

Projeto Pedagógico | Medicina | UNITAU | 2020 

63 

Prefeitura Municipal de Taubaté SP: 

PROFISSIONAIS PMT ÁREA FUNÇÃO  

Ana Paula de Moraes MED CoordenadoraPrograma Saúde na Escola 
Departamento de Atenção Básica 

Evelin de Farias Gama Ruybal Alves ENF Coordenadora Vigilância Epidemiológica 

Fabíola Moreira de Jesus Almeida ODO Gestora de Projetos e Campanhas 

Juliana Oliveira Coelho ENF Gestora de Assistência à Saúde 

 

 

CONTROLE AMBIENTAL E PREVENÇÃO DE DOENÇAS NA INFÂNCIA: 
ACIDENTES ESCORPIÔNICOS E ARBOVIROSES/ZIKA 

PROJETO 02 do “PROGRAMA SAÚDE NA EDUCAÇÃO” 
 

Departamento/curso: Medicina e Enfermagem e Nutrição 
 

Área temática principal: Saúde  
 

Palavras-chave: 
Promoção da saúde na infância; Prevenção de acidentes escorpiônicos;                              

Prevenção de arboviroses/Zika 
 
 
 

O “Programa Saúde na Educação” (PSE) dedica-se a promover educação em saúde de maneira 
organizada e continuada atendendo demandas sociais loco-regionais relevantes. Mediante 
necessidade de educação e promoção em saúde detectada pela sociedade organizada e pelas 
Áreas de Gestão em Assistência à Saúde e de Projetos e Campanhas da Secretaria Municipal de 
Saúde de Taubaté SP, juntamente com os professores do PSE serão trabalhados temas 
relevantes em prevenção de doenças na infância: acidentes escorpiônicos e Zika, eixos de ação 
prioritários em Saúde Pública.  A ocupação urbana desorganizada nas últimas décadas tem 
gerado impactos ambientais expressivos nas cidades brasileiras com alta densidade 
demográfica e problemas sociais associados. Tal situação tem levado a uma desorganização 
dos ecoambientes de espécies de inseto, que porisso buscam soluções de sobrevida levando 
ao surgimento/ressurgimento de doenças humanas. De consequências potenciais desastrosas 
na infância ressaltam-se os acidentes escorpiônicos e a Zika, que podem levar à morte e à 
microcefalia, dentre outras consequências. A porta de entrada para as ações de educação e 
promoção à saúde serão escolas, escolhidas pela gestão municipal para o trabalho conjunto da 
equipe extensionista com profissionais de programas estabelecidos pelos Ministérios da Saúde 
e Educação e Secretarias Municipais de Saúde e Educação. 

 

RECURSOS HUMANOS: 
Coordenação: Profa.  Dra. Maria Stella Amorim da Costa Zöllner 
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DOCENTES UNITAU ÁREA FUNÇÃO  

Maria Stella Amorim da Costa Zöllner MED Medicina /Educação em Saúde 

Silvia Maira Pereira ENF Enfermagem / Educação em Saúde 

Teresa Celia de Mattos Moraes dos Santos ENF Enfermagem / Educação em Saúde 

 

 

Prefeitura Municipal de Taubaté SP: 

PROFISSIONAIS PMT ÁREA FUNÇÃO  

Ana Paula de Moraes MED CoordenadoraPrograma Saúde na Escola 
Departamento de Atenção Básica 

Evelin de Farias Gama Ruybal Alves ENF Coordenadora Vigilância Epidemiológica 

Fabíola Moreira de Jesus Almeida ODO Gestora de Projetos e Campanhas 

Juliana Oliveira Coelho ENF Gestora de Assistência à Saúde 

 

 

LIGA DE INFECTOLOGIA MED UNITAU Nº FUNÇÃO  
Acadêmicos MED e cursos afins 30 Voluntários  

 

 

EDUCANDO EM SAÚDE COM AMOR: “HOSPITAL DO URSINHO” 
PROJETO 03 do “PROGRAMA SAÚDE NA EDUCAÇÃO” 

 
Área temática: Saúde 

Departamentos envolvidos: Medicina e Enfermagem e Nutrição 

Público-alvo: Educação Infantil (de 4 meses a 5 anos) - Convênio 62.834/2017 

 

Brincar é atividade fundamental para a criança desenvolver identidade e autonomia. A 
criança pequena inicia um processo de comunicação gestual, produzindo sons e após palavras 
e adquirindo a capacidade de desempenhar determinados papéis na dinâmica do brincar, que 
se avolumam cada vez mais através do uso da imaginação, estimulando a atenção, a imitação e 
a memória, fundamentando o desenvolvimento de suas habilidades socioemocionais e seu 
pleno desenvolvimento. 

Construindo-se a brincadeira produz-se o amadurecimento da capacidade de 
socialização da criança, por meio de atividades interativas de utilização e experimentação de 
regras e papéis sociais, estimulando-se o protagonismo da criança na aquisição do saber.  

Dessa forma, o Programa de Extensão Universitária da Universidade de Taubaté 
(UNITAU) Saúde na Educação propõe o projeto EDUCANDO EM SAÚDE COM AMOR: 
“HOSPITAL DO URSINHO”, uma prática que visa por meio do lúdico que crianças e acadêmicos 
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dos cursos das áreas de saúde e humanas (Enfermagem, Medicina, Nutrição, Odontologia, 
Pedagogia, Psicologia e Direito, possibilitando a inclusão de acadêmicos de outros cursos) 
estabeleçam um meio eficiente de comunicação e socialização com o público infantil.  

A conservação da saúde e a possibilidade de adoecimento levam à necessidade de 
contato com os serviços de saúde. 

A proteção à saúde na infância, realizada de forma adequada, levará a um padrão de 
saúde e a um crescimento suficientes para que na fase adulta obtenham-se as melhores 
condições de saúde geral para as pessoas. 

É bastante comum crianças terem medo dos profissionais de saúde e de suas práticas 
peculiares, seja por conviverem com adultos que por imitação social de comportamentos 
antiquados e indesejáveis as ameaçam e induzem ao medo, seja por terem necessitado de 
cuidados de saúde prolongados ou dolorosos ou mesmo internações hospitalares. 

O contato das crianças atendidas com estudantes e professores da área da saúde e 
ciências humanas nas atividades escolares rotineiras e nas ações planejadas de educação em 
saúde durante a realização do projeto propiciarão a inclusão de pessoas reais do campo da 
saúde em seu dia a dia. Assim, ficará estabelecida uma relação humana forte, tornando-se 
mais difícil a criança ter medo de pessoas que conhece e com as quais convive habitualmente. 
Transferir essa experiência para o atendimento em saúde na forma lúdica prevista no projeto e 
sequencialmente para as necessidades reais de atenção à saúde da própria criança será mais 
fácil e tranquilo, pois será gerado de experiências anteriores construídas com a real 
participação da própria criança.  
 

RECURSOS HUMANOS: 
 

Coordenação: Profa.  Dra. Maria Stella Amorim da Costa Zöllner 

 

DOCENTES UNITAU ÁREA FUNÇÃO  

Maria Stella Amorim da Costa Zöllner MED Medicina /Educação em Saúde 

Silvia Maira Pereira ENF Enfermagem / Educação em Saúde 

 

COMPANHIA DA ALEGRIA MED UNITAU Nº FUNÇÃO  

Acadêmicos MED e cursos afins 50 Voluntários  

 

LIGA DE INFECTOLOGIA MED UNITAU Nº FUNÇÃO  
Acadêmicos MED e cursos afins 30 Voluntários  

 

LIGA DE PSIQUIATRIA                                            
E SAÚDE MENTAL MED UNITAU 

Nº FUNÇÃO  

Acadêmicos MED e cursos afins 60 Voluntários  
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ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL DO ACADÊMICO DO CAMPUS DO BOM CONSELHO E 
CLIENTE PSIQUIÁTRICO DO AMBULATÓRIO DE PSIQUIATRIA DO HOSPITAL MUNICI-

PAL UNIVERSITÁRIO DE TAUBATÉ. 
PROJETO 04 do “PROGRAMA SAÚDE NA EDUCAÇÃO” 

 
Área temática principal: Saúde 

Palavras-chave: Educação em Saúde. Promoção da Saúde. Saúde Mental. 
Departamento/Curso: Medicina e Enfermagem e Nutrição 

 
Os Transtornos Mentais (TM) só foram reconhecidos como um sério problema de saúde públi-
ca a partir de 1996, quando pesquisadores da Universidade de Harvard e da Organização Mun-
dial de Saúde (OMS) publicaram um estudo utilizando como medida a combinação do número 
de anos vividos com a incapacidade e o número de anos perdidos por morte prematura causa-
da pela doença (que tem como indicador os DALY – disabilityadjustedlifeofyears –, ou anos de 
vida perdidos ajustados por incapacidade), obtendo resultados que confirmam esse reconhe-
cimento. Os TM são agravos de saúde altamente prevalentes na sociedade atual. Segundo 
dados da OMS, transtornos mentais como depressão, abuso de álcool, transtorno bipolar e 
esquizofrenia se encontram entre as 20 principais causas de incapacidade. A OMSestima que 
atualmente a depressão afeta cerca de 350 milhões de pessoas, sendo que a taxa de prevalên-
cia na maioria dos países varia entre 8% e 12%. É a principal causa de incapacitação dos indiví-
duos no mundo quando se considera o total de anos perdidos (8,3% dos anos para homens e 
13,4% para mulheres) e a terceira principal causa da carga global de doenças em 2004. A pre-
visão é de que subirá ao primeiro lugar até 2030. A maioria das pessoas com algum transtorno 
mental não busca atendimento psiquiátrico, por razões que estão ligadas, muitas vezes, ao 
estigma, ao desconhecimento da doença, ao preconceito, à falta de treinamento das equipes 
para lidar com esses transtornos, à falta de serviços adequados para atendimento psiquiátrico, 
ao medo, entre outras. Nesse sentido, o projeto tem como objetivo gerar promoção, manu-
tenção e redução de danos acerca do tema Saúde Mental, abordando clientes do ambulatório 
de psiquiatria em espera de atendimento no Hospital Municipal Universitário de Taubaté 
(HMUT) e acadêmicos que frequentam os cursos do Campus Bom Conselho (CBC), por meio da 
criação de duas salas: uma estabelecida no mesmo Hospital e a outra localizada no respectivo 
campus acadêmico, com métodos focados no mapeamento e conscientização de transtornos e 
na promoção de um espaço terapêutico focado na redução de danos. 

 
Recursos Humanos: 
Coordenação:Prof. Dr.Oscar César Pires - Diretor do Departamento de Medicina 
 

DOCENTES UNITAU ÁREA FUNÇÃO  

Oscar César Pires MED Medicina /Educação em Saúde 

Maria Cecília Pereira Nakamiti ENF Enfermagem / Educação em Saúde 

Maria Stella Amorim da Costa Zöllner MED Medicina /Educação em Saúde 

Silvia Maira Pereira ENF Enfermagem / Educação em Saúde 

 

LIGA DE PSIQUIATRIA                                            
E SAÚDE MENTAL MED UNITAU 

Nº FUNÇÃO  

Acadêmicos MED e cursos afins 60 Voluntários  
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4.4 OUTROS PROJETOS DE EXTENSÃO DESENVOLVIDOS PELO DEPARTAMENTO DE MEDICINA 

 

4.4.1 GAVVIS (GRUPO DE ATENDIMENTO ÀS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL) 

 Projeto de Extensão da Universidade de Taubaté (UNITAU), envolvendo os 

Departamentos de Medicina, Enfermagem, Ciências Jurídicas e Psicologia.  

Uma equipe interdisciplinar está disponível, no Hospital Municipal Universitário de 

Taubaté (HMUT), para assistência integral e qualificada à vítima de violência sexual. O grupo 

também realiza capacitação de profissionais para o atendimento às vítimas de violência sexual, 

participa de ações educativas relacionadas às questões da violência sexual, gravidez precoce e 

infecções sexualmente transmissíveis. 

Trabalha em conjunto com o Programa DST-AIDS da Prefeitura Municipal de Taubaté, 

para prevenção de exposição de risco (PEP).  

Acadêmicos dos cursos de Enfermagem, Psicologia e Ciências Jurídicas, participam do 

grupo, como bolsistas e voluntários. Os acadêmicos do internato do curso de Medicina, 

durante o estágio de Ginecologia e Obstetrícia, participam do GAVVIS como componente 

curricular. Médicos residentes da Ginecologia e Obstetrícia, e também da Pediatria, participam 

dos atendimentos com a equipe.  

 Com objetivo de fortalecer a rede de apoio às vítimas de violência sexual, o GAVVIS 

mantém parceria com instituições como: Centro de Atenção Psicossocial - CAPS e CAPS(i), Vara 

da Infância e Juventude, Conselho Tutelar, Delegacia da Mulher, Defensoria Pública, Centro de 

Referência de Assistência Social (CRAS) e Centro de Referência Especializada de Assistência 

Social (CREAS), Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e Clínica 

de Psicologia da UNITAU. 

 O GAVVIS é referência no Sistema 180 da Secretaria de Políticas Públicas para as 

Mulheres e para a região da DRS XVII. O Projeto recebeu, da Câmara Municipal de Taubaté, 

três Moções de Aplauso.  
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4.4.2 PREVENINDO PARASITOSES 

Prevenindo Parasitoses é o mais antigo dos projetos de extensão da UNITAUem 

atividade, contando mais de 40 anos de serviços prestadosà comunidade geral e universitária. 

Destina-se a levar educação e garantir a melhoria da saúde de moradores de Taubaté e 

região, com especial atenção para os moradores da área rural.  

As atividades práticas proporcionadas por ele também mudaram a forma como muitos 

alunos encaravam a Disciplina de Parasitologia, que estuda, por exemplo, pequenas pragas 

para a vida do homem (principalmente das crianças), entre elas o piolho e a lombriga. 

O Projeto Prevenindo Parasitoses surgiu com a criação do curso de Medicina da 

UNITAU, em 1967, cuja grade curricular já previa a disciplina de Parasitologia.  

Naquela época, somada à necessidade de estudo dos alunos, figurava a situação da 

comunidade local, que, com um saneamento básico ainda engatinhando, sofria com doenças 

típicas de ambientes onde não existia a coleta e a destinação correta do esgoto, nem o 

tratamento da água. 

 A princípio, o foco era a área urbana, mas, há 16 anos, com a melhora das condições 

de saneamento na região central, o projeto voltou seu foco para a área rural, que, em Taubaté, 

continua sem coleta e tratamento de esgoto. 

 

 

4.4.3 MUSEU DIDÁTICO DO CORPO HUMANO 

Trata-se de um projeto desenvolvido no Laboratório de Anatomia Humana do Instituto 

Básico de Biociências da UNITAU, com a participação deacadêmicos e professores do Curso de 

Medicina da Universidade. 

A busca pelo conhecimento do corpo humano e o seu funcionamento tem sido objeto 

de estudo desde os primórdios da história humana.  

Atualmente, com a globalização e a presença maciça dainternet, o conhecimento do 

corpo humano e sua fisiologia estão ao alcance de qualquer cidadão. O interesse nas peças 

anatômicas dissecadas e preparadas deixou de ser exclusivo daqueles que buscam cursos da 
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área da saúde como profissão, e passou a ser importante para aqueles que desejam conhecer 

o próprio corpo e entender o seu funcionamento.  

Assim, o Museu Didático do Corpo Humano da UNITAU tem contribuído para expandir 

o conhecimento do Corpo Humano para a população do Vale do Paraíba, fortalecendo, assim, 

o vínculo universidade-comunidade.  

Além disso, propicia à comunidade estudantil contato direto com a Anatomia Humana, 

que é a ciência básica para aqueles que pretendem ou desejam cursar e trabalhar na área da 

saúde, além de estimular o conhecimento do próprio corpo, como meio de promoção à saúde. 

O Museu Didático do Corpo Humano, inédito em nossa região, tem feito atendimento 

às escolas de ensino fundamental, médio e superior da região do Vale do Paraíba, expondo 

peças anatômicas com características morfofuncionais de todos os sistemas orgânicos, de 

maneira organizada e construtiva do conhecimento, permitindo uma viagem pelo corpo 

humano, guiada por professores e monitores devidamente qualificados. 

Oferece também programações previamente organizadas e estruturadas, tais como 

palestras, cursos de aprimoramento para professores da rede pública e/ou privada de ensino 

fundamental e médio e, ainda, profissionais afins. 

 

4.4.4 LIGAS ACADÊMICAS 

 As Ligas Acadêmicas são associações criadas e organizadas pelos estudantes que visam 

complementar a formação acadêmica em áreas específicas da Medicina.  

Possuem estatuto próprio, respondem ao Departamento Científico do Diretório 

Acadêmico Benedicto Montenegro (DCBM), e são administradas por uma diretoria acadêmica 

sob supervisão de um docente coordenador com formação na respectiva área de atuação. 

  A partir de 2016, entendendo que as Ligas Acadêmicas, em várias de suas atividades, 

promovem a integração entre a comunidade universitária e a sociedade local e regional, 

possibilitando a formação de profissionais focados na produção de conhecimento significativo 

para a superação das desigualdades sociais, a Pró-reitoria de Extensão UNITAU passou a 

reconhecê-las como projetos de extensão. 
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 Dentre as atividades mais comuns realizadas pelas Ligas Acadêmicas estão: aulas 

teóricas, discussão de casos e artigos científicos, elaboração e participação em projetos de 

pesquisa, atendimento ambulatorial, visitas a pacientes internados, acompanhamento de 

cirurgias e preparação de seminários.  

Além disso as Ligas promovem e participam de eventos, como o Mutirão das Ligas, 

Cursos de Iniciação às Ligas Acadêmicas, entre outros. 

Como projetos de extensão, as Ligas Acadêmicas têm o propósito de sempre expandir 

o ensino universitário para além da sala de aula. Portanto, uma liga tem como objetivo:  

1) Congregar acadêmicos do curso médico, residentes, médicos, professores e outros 

profissionais de áreas correlatas com vistas ao aprimoramento do aprendizado e ao 

desenvolvimento técnico-científico dos temas relacionados às Ciências da Saúde, contribuindo 

com a formação acadêmica e profissional de seus membros;  

2) Apresentar aos acadêmicos do primeiro ao sexto anos de graduação em Medicina, a 

especialidade-tema da liga como alternativa de carreira após o término do curso de graduação, 

sendo a liga, então, relacionada a uma área reconhecida como Residência Médica;  

3) Propiciar aos acadêmicos conhecimentos teórico-práticos referentes à 

propedêutica, diagnóstico, conduta, tratamento e ações de saúde coletiva nas áreas 

relacionadas;  

4) Proporcionar, aos seus integrantes, atividades de ensino ministradas por 

professores, médicos, residentes ou pelos próprios acadêmicos, a respeito de temas 

pertinentes às áreas de interesse;  

5) Promover discussões de casos clínicos na própria liga, como também propiciar o 

acompanhamento das discussões realizadas;  

6) Promover aos membros da liga a possibilidade do acompanhamento de 

ambulatórios referentes às áreas de interesse da liga, para o aprimoramento da propedêutica, 

bem como possibilitar a realização de trabalhos científicos;  

7) Desenvolver o Curso de Iniciação uma vez ao ano;  

8) Desenvolver outros cursos extracurriculares facultativos relacionados às 

especialidades e/ou as que se relacionam diretamente a elas;  
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9) Promover cursos e palestras sobre temas ligados à saúde para a comunidade em 

geral;  

10) Colocar o acadêmico em contato direto com a população por meio de 

acompanhamento do atendimento clínico ambulatorial multidisciplinar e ações educativas;  

11) Desenvolver atividades junto à comunidade, de caráter informativo, preventivo, de 

promoção da saúde e de pesquisa científica;  

12) Desenvolver intercâmbio com outras ligas ou instituições voltadas à expansão do 

conhecimento nas áreas acima descritas. 

 Atualmente, o Departamento de Medicina UNITAU possui as seguintes Ligas 

Acadêmicas: 

1) Liga de Anestesiologia e Terapia da Dor 
Acadêmica Responsável: Maiara Cristiane de Andrade Lima 
Professor Responsável: Prof. Dr. Oscar Cesar Pires 

Atividades: aulas mensais; campanhas voltadas à população 

2) Liga de Cardiologia 
Acadêmica Responsável: Julia Rosa Monoo Pereira 
Professor Responsável: Prof. Esp. Ruy Felipe Melo Viégas 

Atividades: aulas mensais; campanhas voltadas à população; curso anual de 

eletrocardiograma para acadêmicos 

3) Liga de Cirurgia Geral e do Trauma/LCGT 
Acadêmica Responsável: Thaís Castilho Santos 
Professor Responsável: Prof. Dr. João Ebram Neto 

Atividades: aulas mensais; campanhas voltadas à população 

4) Liga de Cirurgia Plástica 
Acadêmico Responsável: Lucas Fernandes Audi 
Professor Responsável: Prof. Dr. Gilberto Pereira Alves Junior 

Atividades: aulas mensais; campanhas voltadas à população 

5) Liga Acadêmica de Clínica Médica/LACM 
Acadêmica Responsável: Giovanna Fonte BassoBenvenuto 
Professora Responsável: Prof Dra. Márcia Rodrigues Alves Carrinho 

Atividades: aulas mensais; campanhas voltadas à população, acompanhar plantões 

na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Central de Taubaté 

6) Liga Acadêmica de Dermatologia 
Acadêmica Responsável: Laura Prado Franco de Godoy 
Professora Responsável: Profa. Dra. Sabrina Bortoletto de Aquino 

Atividades: aulas mensais; campanhas voltadas à população 
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7) Liga de Endocrinologia e Metabologia 
Acadêmico Responsável: Rafaela Fortes Viegas 
Professor Responsável: Profa. MsC. Taciana Mara Rezende Fortes 

Atividades: aulas mensais; campanhas voltadas à população 

8) Liga de Geriatria e Gerontologia 
Acadêmica Responsável: Laura Mestriner 
Professora Responsável: Profa. MsC. Telma da Silva Santos 

Atividades: aulas mensais; campanhas voltadas à população; monitoria para 

Disciplina Bases Morfológicas 1 

9) Liga Acadêmica de Ginecologia e Obstetrícia 
Acadêmica Responsável: Isabele Caroline Almeida Tomé 
Professora Responsável: Profa. Esp. Simone Lima dos Santos 

10)  Liga de Acadêmica Infectologia/LAI 
Acadêmico Responsável: Gabriel Moreira Accetta 
Professora Responsável: Profa. Dra. Sônia Mattei 

Atividades: aulas mensais; campanhas voltadas à população; discussões mensais de 

casos clínicos no Instituto de Infectologia Emílio Ribas; acompanhar ambulatório de In-

fecto-pediatria no HMUT; participação em ações e projetos de extensão do Programa 

de Extensão “Saúde na Educação” Departamentos de Medicina e Enferma-

gem/Nutrição UNITAU 

11) Liga de AcadêmicaMedicina e Espiritualidade  
Acadêmica Responsável: Bianca Barbosa dos Anjos 
Professor Responsável: Prof. MsC. Alexandre Serafim 

Atividades: aulas mensais; campanhas voltadas à população 

12) Liga de Medicina Intensiva  
Acadêmico Responsável: Caliel Ribeiro Simas 
Professora Responsável: Profa. Dra. ValériaLima da Cruz 

Atividades: aulas mensais; campanhas voltadas à população 

13) Liga de Nefrologia 
Acadêmica Responsável: Polyana Carvalho 
Professores Responsáveis: Prof. Dr. Eduardo Luciano de Paiva e Prof. Dr. Gilson Ruivo 

Atividades: aulas mensais; campanhas voltadas à população 

14) Liga de Neurologia e Neurocirurgia/LNNc 
Acadêmico Responsável: Beatriz Silva Lombardi 
Professor Responsável: Profa. Karolina Gouveia César 

15) Liga de Nutrologiae saúde alimentar 
Acadêmica Responsável: Júlia Carvalho Grigoli 
Professora Responsável: Profa. MsC. Rosa Maria GaudiosoCelano 

Atividades: aulas mensais; campanhas voltadas à população 

16) Liga de Oftalmologia 
Acadêmico Responsável: IsabelliZambom Nossa 
Professor Responsável: Prof. Esp. Thiago Cassiano de Siqueira 
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Atividades: aulas mensais; campanhas voltadas à população 

17) Liga de Oncologia  
Acadêmica Responsável: Isabella GardeliDrudi 
Professor Responsável: Prof. Dr. Flavio Luiz Lima Salgado 

Atividades: aulas mensais; campanhas de prevenção a diversos tipos de câncer (mama, 

colo de útero, pele e próstata) em diversas cidades do Vale do Paraíba e região (Cu-

nha, Cruzeiro, Lagoinha, Ilha Bela); acompanhamento decirurgias oncológicas no Hos-

pital Regional do Vale do Paraíba 

 

18) Liga de Ortopedia e Medicina Esportiva/LOME 
Acadêmico Responsável: Gabriela Cristina Facco 
Professor Responsável: Prof. Dr. Alexandre Paiva 

Atividades: aulas mensais; campanhas voltadas à população; monitorias para as disci-

plinas de Bases Morfológicas 1 e 2 e Anatomia Topográfica e Imaginologia 1 e 2; a-

companhar cirurgias no HMUT; acompanhar o Pronto-Socorro de Ortopedia da UPA 

(Unidade de Pronto Atendimento) Central de Taubaté; aulas mensais; cursos com in-

tuito de integrar acadêmicos dos cursos de Medicina, Fisioterapia e Educação Física 

19) Liga de Otorrinolaringologia 
Acadêmica Responsável: Luciany Romano 
Professor Responsável: Prof. Dr. Flávio Serafini 

Atividades: aulas mensais; campanhas voltadas à população 

20) Liga de Patologia e Medicina Forense 
Acadêmica Responsável: Leticia Diniz 
Professora Responsável: Profa. Me. Berenice Di Angelis Coelho 

Atividades: aulas mensais; campanhas voltadas à população 

21) Liga Acadêmica de Práticas Operatórias 
Acadêmica Responsável: Gabriella Helena Cuyabano Costa 
Professor Responsável: Prof. Dr. Kleber Hirose 

Atividades: aulas mensais; campanhas voltadas à população 

22) Liga de Puericultura, Pediatria e Adolescência/LPPA 
Acadêmica Responsável: Julia Monteiro Vandaleti 
Professora Responsável: Prof. Dra. Bianca Rezende Lucarevschi 

Atividades: aulas mensais; campanhas voltadas à população, acompanhar ambulatório 

no HMUT 

23) Liga de Psiquiatria e Saúde Mental 
Acadêmico Responsável: Lucas Fernandes Audi 
Professora Responsável: Profa. Dra. Marcia Gonçalves 

Atividades: aulas mensais; campanhas voltadas à população; visitas semanais ao CAPS 

(Centro de Atenção Psicossocial); participação em ações e projetos de extensão do 

Programa de Extensão “Saúde na Educação” Departamentos de Medicina e Enferma-

gem/Nutrição UNITAU. 
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24) Liga de Radiologia Intervencionista, Cirurgia Endovascular, Imaginologiae 
Diagnóstico por imagem 
Acadêmica Responsável: Flavia Garcia Michalichen 
Professor Responsável: Prof. Dr. Ricardo Augusto de Paula Pinto 

Atividades: aulas mensais; campanhas voltadas à população 

25) Liga de Reumatologia 
Acadêmico Responsável: Miguel Ângelo Albano Martins da Silva 
Professor Responsável: Prof. Dr. João Carlos Diniz 

Atividades: aulas mensais; campanhas voltadas à população 

 

26) Liga da Saúde da Família e Comunidade 
Acadêmica Responsável: Gabriela Teles Cortez 
Professora Responsável: Profa. Dra. Andrea Paula Peneluppi de Medeiros 

Atividades: aulas mensais; campanhas voltadas à população 

 

27) Liga de Urgências e Emergências Clínicas  
Acadêmica Responsável: Maria Eduarda Vieira Ribeiro Garcia 
Professora Responsável: Profa.Msc. Rosa Maria Gaudioso Celano 

Atividades: aulas mensais; campanhas voltadas à população; acompanhamento de ati-

vidades do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) 

 

28) Liga Acadêmicade Urologia 
Acadêmico Responsável: Karolline Gonçalves Fernandes 
Professor Responsável: Prof. Dr. Luiz Carlos Maciel 

 

 

4.4.5 COMPANHIA DA ALEGRIA 

 A “Companhia da Alegria” foi criada no ano 2000 pelo Dr. João Carlos Diniz, hoje 

professor do Curso de Medicina UNITAU. Tem como meta proporcionar aprendizagem coletiva 

e ludicidade para o público infantil, principalmente crianças hospitalizadas e em 

orfanatos/creches, por meio da conversação, jogos, brinquedos e afeto. Considera essencial o 

ato de brincar para a saúde física, emocional e intelectual, contribuindo também para o 

desenvolvimento da linguagem, do pensamento, da socialização, da iniciativa e da autoestima 

das crianças. 

A Companhia da Alegria realiza eventos entre os acadêmicos para recrutar voluntários 

e oferece cursos de formação para esses voluntários atuarem nas ações realizadas. 
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A Companhia da Alegria participa em ações e projetos de extensão do Programa de 

Extensão “Saúde na Educação”, do Departamentos de Medicina e Enfermagem/Nutrição 

UNITAU. 

 

 

 

4.4.6 SEMANA DE HIPERTENSÃO E DIABETES (SHD): 

 A Semana de Hipertensão e Diabetes é um evento tradicional de extensão 

universitária, realizado anualmente, vinculado ao Departamento de Medicina da UNITAU e 

organizado pelo DCBM.  

A SHD tem por finalidade o diagnóstico precoce da hipertensão arterial e do diabetes 

mellitus.  
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Além disso, pretende-se orientar adequadamente a população, tirando dúvidas e 

prestando informações úteis sobre como prevenir e lidar com essas doenças. 

Participamda SHD os acadêmicos do primeiro e segundo períodos do Curso de 

Medicina UNITAU, grande parte dos acadêmicos do terceiro e quarto períodos, além dos 

membros das Ligas Acadêmicas, acadêmicos internos (5º e 6º anos) e professores do 

departamento.  

A SHD tem como objetivo principal ajudar a população local e inserir os acadêmicos na 

prática clínica, pois esse é um dos primeiros contatos do estudante com seu público, 

mostrando-se de extrema relevância para que o acadêmico compreenda a realidade do 

município e do país no qual exercerá sua profissão.  

O público atendido estimado é de cerca de 5.000 pessoas em cada semana do evento.  

Por meio de ações educativas junto à comunidade e da aferição da pressão arterial e 

índices de glicemia da população de Taubaté, com atenção especial às pessoas com mais de 45 

anos, os acadêmicos auxiliam no diagnóstico de casos que necessitam de assistência médica 

especializada, encaminhando-os ao Hospital Municipal Universitário ou UBS mais próxima. 

 

4.4.7CONGRESSO MÉDICO UNIVERSITÁRIO DE TAUBATÉ (COMUT) 

A criação do COMUT, em 1973, foi uma iniciativa com o objetivode promover a 

congregação científica, cultural e social de profissionais e acadêmicos de Medicina e de outras 

áreas da saúde.  

Constitui-se no primeiro congresso do gênero em todo o país, assim muitas outras 

instituições seguiram o exemplo dessa iniciativa, tornando esse tipo de congresso uma prática 

em diversas universidades brasileiras. 

A programação do COMUT é composta por cursos, palestras, mesas redondas, além da 

apresentação de trabalhos científicos.  

Um dia do evento é reservado para a apresentação dos trabalhos científicos, avaliados 

por uma banca examinadora composta por médicos de outras universidades e professores do 

Curso de Medicina UNITAU.  
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Existe premiação para os trabalhos mais destacados. Concorrem aos prêmios 

distribuídos as apresentações orais e os painéis realizados por acadêmicos, sobre temas 

relacionados à área médica: básica, clínica, cirúrgica, relato de casos, revisão de literatura, 

revisão de Anatomia, Medicina Preventiva e trabalhos de conclusão de curso. 

O público do evento é composto por médicos e acadêmicos de faculdades de Medicina 

de todo o Brasil, além de outras áreas da saúde, como Odontologia, Psicologia, Enfermagem, 

Nutrição, Fisioterapia e Ciências Biológicas.  

O Congresso Médico Universitário de Taubaté é realizado pelos acadêmicos do curso 

de Medicina UNITAU, liderados pelo DCBM. O objetivo é contribuir para consolidar o 

conhecimento médico-científico no âmbito da graduação e proporcionar a complementação 

da formação médica dos acadêmicos de Medicina da UNITAU e das demais escolas de médicas 

do país, aberto a estudantes de outras instituições. 

 

 

 

4.4.8 CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE 

O Diretório Acadêmico Benedicto Montenegro (DABM) do Departamento de 

Medicina UNITAU promove a campanha de doação de sangue “Acadêmico Solidário”.  
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O convite é direcionado aos universitários, mas a população da cidade também 

pode participar.  

A campanha também tem sido realizada como parte da programação especial de 

recepção aos novos acadêmicos da Instituição.  

 

 

4.4.9 CAMPANHA DO AGASALHO 

O DCBM promove a Campanha do Agasalho, com o objetivo de mobilizar a 

comunidade acadêmica para a arrecadação de agasalhos e cobertores que possam beneficiar 

entidades assistenciais de Taubaté. 

 
 
4.4.10 PROGRAMA DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR EM CENTROS DE CONTROLE DE 
INTOXICAÇÕES (CCI) 
 
 Os Centros de Controle de Intoxicações, nas cidades de Taubaté e de São José dos 

Campos oferecem estágios supervisionados com atuação prática para os acadêmicos de 

Medicina em áreas de urgência, intoxicações, acidentes rábicos e com animais peçonhentos.  

Tais estágios promovem o desenvolvimento do estudante, ajudando-o a vivenciar 

experiências em áreas de interesse acadêmico e médico.  

 Hoje, o CCI de São José dos Campos SP é também campo de estágio para 

enriquecimento curricular da Disciplina de Saúde Coletiva, por meio de convênio entre a 

UNITAU e o Hospital Municipal Dr. José de Carvalho Florence. 

4.4.11 INTERCÂMBIO CULTURAL 
 

IFMSA BRASIL 

 
A Internacional Federationof Medical Students’ AssociationsofBrazil (IFMSA Brazil) é 

uma organização estudantil, suprapartidária e sem fins lucrativos, filiada à Internacional 

Federationof Medical Students’ Associations (IFMSA).  

A federação promove ideias humanitárias entre estudantes de Medicina, procurando 

contribuir para a formação de futuros médicos responsáveis.  
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A IFMSA Brazil FMT configura-se em um comitê pleno filiado a IFMSA Brazil, 

representando a Faculdade de Medicina de Taubaté UNITAU em âmbito nacional e 

internacional.  

A IFMSA, além promover intercâmbiosinternacionais  e  nacionais, promove  

atividades  de  extensão  que fornecem  instrumentos  de  qualidade  de  vida, prevenção  e  

integração dos acadêmicos com a comunidade.   

Trabalha nos  mais  diversos  cenários,  fazendo  projetos  e campanhas  visando  à 

conscientização,  à humanização  e  a outras  ações  sociais,  a  fim  de promover saúde pública 

e defender os direitos humanos da sociedade.  

Desde a filiação docomitê  de  Taubaté  junto  à IFMSA Brazil, várias campanhas e 

projetos foram realizados, ganhando maior visibilidade a partir do ano de 2014.  

Seguem algumas das atividades organizadas pela IFMSA: 

1) Emação  (atividades  ocupacionais  realizadas  em  uma casa  apoio  ao  paciente onco-

lógico); 

2) CineMed; 

3) Apadrinhe um sorriso: Mês das Crianças; 

4) Ser diferente é normal (atividades ocupacionais realizadas em uma casa de apoio a pa-

cientes com déficit mental);  

5) Gero Alegria (atividades ocupacionais realizadas em uma casa de apoio a idosos);  

6) Teddy Bear Hospital: atividade realizada para desmistificar  o  medo  que  as  crianças 

possuem do profissional de jaleco branco;  

7) Purple Day /  Epilepsia (realizado  em  parceria  com  a  Liga  de  Neurologia  da UNI-

TAU);  

8) Candle Light Memorial (memorial em homenagem aos portadores do vírus HIV e víti-

mas que morreram por complicações da doença); 

9) Campanha de doação de sangue e medula óssea;  

10) Campanha de vacinação tetravalente contra HPV; 
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11) Curso de  Emergências  Clínicas.   

 

4.4.12 ATIVIDADES ESPORTIVAS  

A AAABM (Associação Atlética Acadêmica Benedicto Montenegro) organiza e 

promove para os acadêmicos do Curso de Medicina UNITAU treinos de 12 modalidades 

esportivas: handebol, futsal, basquetebol, voleibol, natação, tênis de mesa, tênis de campo, 

atletismo, judô, basebol, futebol de campo e xadrez.  

Atletas praticantes de tais esportes participam de campeonatos como NDU (Novo 

Desporto Universitário), Medleague e CBBSU (Campeonato Brasileiro de Basebol e Softbol 

Universitário). 

A AAABM é vinculada à LEAMESP (Liga Esportiva das Atléticas de Medicina do 

Estado de São Paulo), que organiza as maiores competições esportivas para acadêmicos de 

Medicina: a Pré-Intermed e a Intermed.  

Além dessas duas competições, a AAABM organiza também a Calomed, competição 

voltada para os calouros.  

O projeto mais recente da AAABM é o “Projeto Adote um Esporte”, que busca a 

adesão de ex-acadêmicos para ajudar em alguma modalidade esportiva, visando à compra de 

materiais esportivos e melhora das condições de treino. 

 

4.4.13 PROGRAMA CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS 

Ciência sem Fronteiras foi um programa que buscou promover a consolidação, ex-

pansão e internacionalização da ciência e tecnologia, da inovação e da competitividade brasi-

leira por meio do intercâmbio na mobilidade internacional. A iniciativa foi fruto de esforço 

conjunto dos Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e do Ministério da Educação 

(MEC), por meio de suas respectivas instituições de fomento – CNPq e Capes – e Secretarias de 

Ensino Superior e de Ensino Tecnológico do MEC. 

O projeto previu a utilização de até 101 mil bolsas em quatro anos para promover in-

tercâmbio, de forma que acadêmicos de graduação e pós-graduação fizessem estágio no exte-

rior com a finalidade de manter contato com sistemas educacionais competitivos em relação à 
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tecnologia e inovação. Além disso, buscou atrair pesquisadores do exterior que quisessem se 

fixar no Brasil ou estabelecer parcerias com os pesquisadores brasileiros nas áreas prioritárias 

definidas no Programa, bem como criou oportunidade para que recebessem treinamento es-

pecializado no exterior. 

O departamento de medicina da UNITAU estimulou seus acadêmicos a participarem 

desse programa. Duas acadêmicas realizaram o intercâmbio, com resultados excelentes: 

- Camila Stella Dias- - Universityof Aberdeen, na Escócia 

- Thais Michele Pinho da Rocha – The University of New South Wales, Sidney, Australia 

 

 

4.4.14 PROJETO RONDON 

O Projeto Rondon surgiu em 1967 para estimular a participação de universitários em 

projetos de desenvolvimento sustentável e no fortalecimento da cidadania em municípios 

isolados e com baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). O nome do programa é uma 

homenagem ao Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon. 

No Projeto Rondon 2015- Operação Mandacaru, o curso de Medina da UNITAU foi re-

presentado pela acadêmica Camila Stella Dias.  

 

 

4.4.15 PROGRAMA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA (PID) 

O Programa de Iniciação à Docênciada UNITAU tem por finalidade oferecer aos seus 

participantes, das diversas áreas do conhecimento, a oportunidade de vivenciar atividades de 

magistério na educação básica ou superior e de refletir sobre seus princípios norteadores e 

práticas pedagógicas inovadoras, por meio de uma relação estreita entre o professor mentor e 

o iniciante à docência-estudante, de forma a promover, num espaço de profissionalização 

progressiva, a troca de saberes na matéria de competência do professor mentor, escolhida 

como possibilidade futura de atuação pelo iniciante à docência. 

O Programa prevê a participação de iniciante à docência, doravante referido como 

Monitor, em três categorias, nos respectivos campos de atuação: Monitor Junior, para 

acadêmicos de graduação, e Monitor Pleno e Monitor Senior, para egressos ou acadêmicos de 

pós-graduação. 
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O monitor na categoria “Júnior”, devidamente matriculado no PID, poderá concorrer à 

Bolsa Atividade Monitoria, por indicação do Diretor da Unidade de Ensino à Pró-reitoria de 

Graduação, que se incumbirá dos procedimentos junto à Pró-reitoria Estudantil, para a conces-

são do benefício. 

O Programa, além de beneficiar o participante (o monitor), com a aquisição de todas 

as habilidades citadas, beneficia os acadêmicos de todo o curso, uma vez que possibilita a pre-

sença de auxiliares, contribuindo para melhoria no desenvolvimento das aulas e para o aten-

dimento aprimorado das necessidades de aprendizado dos acadêmicos. 

4.5 PROGRAMAS DE APOIO AO DISCENTE UNITAU 

 

4.5.1 PROJETO DE APOIO PSICOSSOCIAL (PAPS) 

O Projeto de Apoio Psicossocial tem como objetivo oferecer apoio, orientação e 

acompanhamento psicossocial aos acadêmicos que apresentam questões e necessidades 

relacionadas à adaptação ao universo acadêmico e universitário. 

Na primeira fase do projeto, que teve início no primeiro semestre de 2015, foi 

realizado um estudo com os diretores dos departamentos e os acadêmicos sobre as 

necessidades e demandas percebidas, além da divulgação e disseminação de informações 

referentes ao projeto.  

Reuniões individuais e em grupos para articulação de ideias e prestação de auxílio aos 

estudantes têm sido organizadas. 

O acadêmico com interesse em participar do projeto pode se cadastrar, acessando o 

ícone do PAPS na Central do Acadêmico, no site da Universidade de Taubaté. 

4.5.2 GRUPOS DE ESTUDOS 

O Grupo de Estudos do Instituto Básico de Biociências tem oferecido aos acadêmicos 

da área de biociências oportunidades para o desenvolvimento de habilidades e de 

competências para melhoria do rendimento em seus estudos. Por meio de leituras e de revisão 

de textos, os acadêmicos reforçam os conhecimentos técnicos e teóricos adquiridos durante a 

graduação. 
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O grupo de estudos é coordenado por cinco professores, de diferentes áreas da 

biociências, e promove encontros semanais com os acadêmicos interessados. Também conta 

com a participação de monitores do programa PID e estagiários bolsistas da PRE, que 

acompanhamosacadêmicos no reforço de disciplinas.  

 

4.5.3 TUTORIA 

Para os acadêmicos que apresentam problemas durante seu curso, como: dificuldades 

de aprendizado que extrapolam as limitações técnicas, de aquisição de conhecimento; 

dificuldades nos primeiros encontros com o sofrimento e a morte, dificuldades de 

relacionamento com pacientes, seus familiares ou outros profissionais de saúde, 

manifestações de ansiedade ou depressão, entre outros, o Departamento de Medicina oferece 

a possibilidade do programa de Tutoria.  

Este programa consiste na seleção de um profissional, o tutor, que irá acompanhar 

especialmente aquele acadêmico no seu progresso acadêmico e o auxiliará em problemas 

eventualmente surgidos no decorrer do curso. O tutor deverá apresentar o seguinte perfil: 

exercer atividades docentes no curso médico, ser envolvido com a graduação, ser uma pessoa 

disponível e apresentar um comportamento ético e profissional irrepreensíveis. Dessa forma, o 

acadêmico terá a oportunidade de discussão e orientação sobre todos os problemas ou 

dúvidas surgidos durante sua vida acadêmica e assim terá condições muito melhores para o 

processo de formação médica e de construção de sua identidade. 

 

4.5.4 PROGRAMA DE APOIO A ESTUDANTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS - PAENE 

Este Programa, também realizado pela Pró-reitoria Estudantil, conta com profissionais 

capacitados em diferentes áreas e oferece, por exemplo, assistência educacional, 

psicopedagógica e psicológica aos acadêmicos com necessidades especiais da Unitau, desde o 

momento em que se inscreve para o vestibular.  

O principal objetivo é oferecer aos acadêmicos os recursos necessários para o seu 

acesso, permanência e sucesso na vivência universitária, disponibilizando a infraestrutura da 

Universidade a fim de atender às suas necessidades específicas.  



 
 

Projeto Pedagógico | Medicina | UNITAU | 2020 

84 

 

4.5.5 RECEPÇÃO AOS ALUNOS INGRESSANTES E VETERANOS  

Tanto no Processo Seletivo de Verão como no de Inverno, a Pró-reitoria Estudantil 

promove, em parceria com os diretores de unidade e com a Pró-reitoria de Graduação (PRG), a 

recepção aos alunos, dando ênfase ao acolhimento de alunos ingressantes.  

 

 

4.5.6 ATENDIMENTO E APOIO AOS DIRETÓRIOS E CENTROS ACADÊMICOS 

A Pró-reitoria Estudantil apoia as ações dos Órgãos Estudantis da Universidade, 

principalmente em eventos como os Jogos Universitários de Taubaté (JUTA), a Copa Calouro e 

as viagens de cunho esportivo, acadêmico e cultural.  

  

4.5.7 ATENDIMENTO SOCIOECONÔMICO 

Busca acompanhar e extinguir a evasão dos alunos de graduação, em qualquer ano de 

estudo, diagnosticando seus maiores desafios e colaborando nas possíveis soluções. Vários 

acadêmicos são surpreendidos, muitas vezes, por problemas alheios a sua vontade. A Pró-

reitoria Estudantil conhece esses desafios e, no atendimento personalizado, caminha junto 

com o aluno no alcance de melhores alternativas.  

O atendimento realizado pelos assessores e pela própria Pró-reitora Estudantil aos 

alunos que buscam informações sobre pleiteio nas modalidades de bolsa de estudo, quando 

disponibilizadas, requer procedimentos como entrevistas e análise de documentos que 

comprovem a situação socioeconômica do aluno.   

 

4.5.8 PROGRAMAS DE BOLSAS E FINANCIAMENTO 

Para que o aluno tenha a chance de permanecer no curso escolhido, a Pró-reitoria 

Estudantil oferece uma variedade de bolsas de estudo, tais como: Bolsa Licenciatura e Serviço 

Social, Bolsa Cursos Superiores em Tecnologia, Bolsa Mérito, Bolsa Fidelidade, Bolsa Familiar, 
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Bolsa Atleta, Bolsa Liderança Estudantil, Bolsa de Incentivo ao Pagamento (BIP), Bolsa 2ª 

Graduação, Bolsa Convênios, Bolsa Estágio Interno e Bolsa de Iniciação Científica (esta última 

oferecida pela Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação). 

Os alunos também têm acesso ao Fundo de Financiamento Estudantil – FIES (federal), ao 

Programa Bolsa Escola da Família (estadual) e Sistema Municipal de Bolsas de Estudos – 

SIMUBE (municipal). 

 

4.5.9 NÚCLEO DE OPORTUNIDADES 

O Núcleo de Oportunidades organiza e realiza atividades direcionadas para a preparação 

dos alunos dos cursos de graduação, tendo em vista, especialmente, a inserção desses alunos 

no mercado de trabalho. O Núcleo também atende, secundariamente, o ex-aluno UNITAU e 

também apoia sua inserção no mercado de trabalho. A partir de um mailing de e-mails e por 

intermédio de convênios com empresas da região, vagas de estágio e emprego são 

encaminhadas para os cadastrados. 

 

4.5.10 PORTAIS DO ALUNO E DO PROFESSOR 

Os dois portais são disponibilizados no site da Unitau como um ambiente de apoio ao 

processo ensino-aprendizagem online.  

Para os alunos, este ambiente possui ferramentas que permitem acessar notas e faltas, 

planos de ensino, calendário, notícias da IES, Espaço Virtual de Aprendizagem, Biblioteca 

Online, boletos, etc. Para os professores, é possível disponibilizar plano de ensino, 

cronogramas de aulas, resultados das avaliações, bem como acessar notícias, cursos, etc.  

O sistema pode ser acessado por docentes e alunos pelo endereço eletrônico 

www.unitau.br e tem se revelado uma ferramenta bastante vantajosa do ponto de vista da 

comunicação com os alunos. 

 

 

http://www.unitau.br/
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4.5.11 PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA EVASÃO 

Muitos são os motivos que levam os estudantes a solicitar o trancamento de suas 

matrículas. Dificuldades de adaptação ao curso, incerteza sobre a carreira escolhida, 

problemas de saúde, problemas familiares, mudança de cidade e problemas financeiros, entre 

outros.  

Com o objetivo de acompanhar, mapear e tentar reverter tais trancamentos, a Pró-reitoria 

Estudantil, em parceria com a Pró-reitoria de Graduação, realiza o Programa de 

Monitoramento da Evasão. Todos os alunos que solicitam trancamento são contatados, os 

motivos do trancamento são levantados e é oferecido um atendimento presencial, na 

tentativa de auxiliar o aluno em possíveis questões que impeçam a permanência no curso ou 

para dar apoio, orientação e encaminhamento das necessidades apresentadas. 

 

4.5.12 PROGRAMA DE INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO RESPONSÁVEL NO ENADE 

A Pró-reitoria Estudantil, em parceria com Pró-reitoria de Graduação, com o apoio de 

diretores e coordenadores de curso, realiza um Programa de incentivo à participação 

responsável dos alunos no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE). O 

principal objetivo é conscientizar os alunos sobre os objetivos e importância do ENADE.  

Entre as principais atividades estão: reuniões de orientação sobre os objetivos do Exame, 

estrutura da avaliação, obrigatoriedade da participação e apresentação do calendário anual de 

atividades; orientação e atendimento aos alunos com dúvidas sobre sua participação no 

Exame; recepção e acolhimento do aluno pelos diretores e coordenadores de seu curso no dia 

prova, com distribuição de água, barras de cereal, caneta, lápis e camiseta personalizada da 

Universidade. 

 

4.5.13 PROGRAMAS DE MOBILIDADE ACADÊMICA NACIONAIS E INTERNACIONAIS 

A Pró-reitoria Estudantil, no intuito de complementar, ainda mais, o currículo do aluno 

UNITAU, promove e divulga Programas de Mobilidade e Intercâmbio Nacionais/Internacionais. 

Entre os principais programas estão: 
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Programa de Mobilidade Nacional ABRUEM 

Programa de mobilidade nacional que promove o intercâmbio de alunos de graduação que 

podem cursar um ou dois semestres em instituições de ensino filiadas à Associação Brasileira 

dos Reitores de Universidades Estaduais e Municipais (ABRUEM). Os editais são publicados no 

site da UNITAU, geralmente nos meses de dezembro e maio.  

  

Programa Ciência sem Fronteiras (PRPPG) 

Programa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), na 

Universidade sob os cuidados da Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG), que 

concede bolsa de Graduação Sanduíche no Exterior, do Programa Ciência sem Fronteiras. 

   

Programa Fórmula Santander 

Com o objetivo de promover o intercâmbio cultural e fomentar a pesquisa e o 

desenvolvimento tecnológico, o Banco Santander criou, em 2010, o Programa Fórmula 

Santander. O aluno aprovado em processo seletivo interno da UNITAU concorre a uma bolsa 

de 5 mil euros para cursar um semestre fora do Brasil. Além da bolsa em dinheiro, o aluno fica 

isento das mensalidades da Universidade durante o período do intercâmbio. 

  

Programa de Bolsas Ibero-Americanas Santander Universidades 

O Programa de Bolsas Ibero-Americanas é uma iniciativa do Banco Santander criado com o 

objetivo de promover o intercâmbio acadêmico anual de estudantes de graduação entre 

universidades de 10 países da região da Ibero-América: Brasil, Argentina, Espanha, Chile, 

Colômbia, México, Peru, Portugal, Porto Rico e Uruguai. A bolsa de estudo tem valor 

equivalente a 3 mil euros por aluno de graduação. Este valor deve ser utilizado como bolsa-

auxílio para cobrir custos com transporte, hospedagem e alimentação, já que o curso é um 

investimento que deve ser concedido como resultado de um acordo estabelecido entre a 

universidade de origem e a de destino. Além da bolsa em dinheiro, o aluno fica isento das 

mensalidades da Universidade durante o período do intercâmbio. 
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Programa Top Espanha Santander Universidades 

Oferece, por meio de uma parceria entre a Pró-reitoria Estudantil e o banco Santander, 

bolsas de estudos de 3 semanas na Universidad de Salamanca, na Espanha para aprimorar a 

formação acadêmica e promover o intercâmbio cultural, além de contribuir com a capacitação 

para o mercado de trabalho. 

 

Programa para o Fortalecimento da Função Pública na América Latina 

O Programa tem o objetivo de contribuir para o desenvolvimento econômico, político e 

social da América Latina, impulsionando a criação de redes de servidores públicos altamente 

capacitados e comprometidos com os interesses da sociedade latino-americana. Ao mesmo 

tempo, pretende prestigiar o exercício da função pública – e o papel do Estado – entre jovens 

universitários ibero-americanos. 

As atividades ocorrem no período de oito semanas, oferecidas inicialmente na sede da 

Fundação Botín em Madrid, na Espanha, e posteriormente em outras cidades do país até 

serem encerradas no Brasil, na Fundação Getúlio Vargas. 

  

“Training comingProgram” UniversitàDegliStudy Di Parma - Itália 

O programa oferece a oportunidade de estudar por três meses na Universidade de Parma, 

na Itália, e apenas 30 estudantes do mundo todo são selecionados para participar. A Unitau 

teve uma aluna selecionada em 2015. 

 

4.6 EVENTOS DO DEPARTAMENTO  

Os eventos promovidos pelo Departamento, de natureza interdisciplinar, relacionados a 

seguir, têm como objetivo apresentar, discutir e ampliar a compreensão de professores, 

alunos e demais interessados nas questões relacionadas aos cursos oferecidos pelo 

Departamento, complementando sua formação acadêmica e profissional. Embora em alguns 

casos constituam-se em eventos específicos de uma determinada área, têm por objetivo 

integrar professores e alunos dos cursos. 
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4.6.1 SEMANA DO DEPARTAMENTO: Realizada anualmente, consta de atividades diretamente 

relacionada ao curso vinculado ao Departamento e a áreas afins, com a realização de palestras, 

minicursos e apresentações culturais. Todos os professores são envolvidos no evento, bem 

como convidados de outras instituições que possam contribuir com a formação global dos 

graduandos. Há também o Encontro com Egressos que vêm dar depoimentos e participar da 

Semana. 

 

4.6.2 SIMULADO ENADE: Realizado em novembro, consiste em atividade anual prevista no 

calendário do Departamento que visa a oferecer aos alunos a oportunidade de se preparar 

continuamente para os exames do ENADE e concursos em geral. Procura-se preparar os 

discentes, de forma inter e transdisciplinar, para a leitura de enunciados e de textos 

acadêmicos, promovendo revisão continuada dos conteúdos das disciplinas dos cursos. 

 

5. ANEXOS 

Anexo A - Ementário do Curso de Medicina 

Anexo B -Regulamento de Internato  

Anexo C - Regulamento de disciplinas optativas 

Anexo D - Regulamento de Atividades Acadêmico-científico-culturais 

Anexo E – Link para as principais deliberações 

 

Prof. Dr. Oscar César Pires 

Diretor do Departamento de Medicina 
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