
 
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA 
PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE SAÚDE 
 
 
 
 

PROJETO PARA RECONHECIMENTO 
  

DO CURSO DE MEDICINA 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Feira de Santana - BA  
2015 



 

 ii

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PROJETO PARA RECONHECIMENTO 
  

DO CURSO DE MEDICINA 
 

• Projeto a ser encaminhado ao 
Conselho Estadual de Educação do 
Estado da Bahia para fins de 
Renovação do Reconhecimento do 
Curso de Graduação em Medicina 
da Universidade Estadual de Feira 
de Santana.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Feira de Santana - BA 
2015 

 



 

 iii

REITOR 
Prof. Evandro do Nascimento Silva 

 

VICE-REITORA 

Profª Norma Lúcia Fernandes Almeida 

 

PRÓ-REITOR DE ENSINO DE GRADUAÇÃO (PROGRAD) 

Profª Amali de Angelis Mussi 

 

PRÓ-REITORA DE EXTENSÃO (PROEX) 

Prof. Márcio Campos Oliveira 

 

PRÓ-REITORA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO (PPPG) 

Prof. Eurelino Coelho 

 

PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (PROAD) 

Prof. Carlos Eduardo Cardoso de Oliveira 

 

ASSESSORIA TÉCNICA E DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL 

(ASPLAN) 

Alessandra Silva Barros Araújo 

 

PROCURADORIA JURÍDICA  

Bel. Helder Loyola Guimarães de Alencar  

 

DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE (DSAU) 

Profa. Silvone Santa Bárbara 

 

COORDENADOR DO COLEGIADO DO CURSO DE MEDICINA 

Prof. Renato Pires Freitas 

 

 
 
 
 



 

 iv

 

COMISSÃO DE REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO PROJETO  

Prof. Antônio César de Oliveira - Coordenador 

Prof. Marcelo Torres Peixoto 

Profa. Mírian Mônica Loiola da Cruz Souza 

Profa Márcia Reis Rocha Rosa 

Profª Mônica de Andrade Nascimento 

Denise Aline Magalhães Boa Sorte 

Terezinha Reis Pecorelli 

 
 
 

REVISÃO GERAL 

Profa. Iraildes Andrade Juliano  

Coordenadora de Graduação da PROGRAD 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 v

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nós somos o que fazemos. O que não se faz não existe. Portanto, só existimos quando 
fazemos. Nos dias que não fazemos, apenas duramos. 

Padre Antonio Vieira 
 

 
 
 



 

 vi

Lista de figuras 
 

 
Figura 01. Portaria de acesso ao Campus universitário.  
 
Figura 02.  Frente do prédio do Auditório Central da UEFS. 
 
Figura 03. Sede do Centro Universitário de Cultura e Arte da UEFS. 
     
Figura 04. Frente do prédio onde funciona a Administração Central da UEFS. 
 
Figura 05. Sala do PIESC 
 
 Figura 06: atividades com monitores em Habilidades Clínicas e Atitudes 
 
Figura 07 secretaria de Habilidades Clínicas e Atitudes 
 
Figura 08: unidade de habilidades e Clínicas e Atitudes 
 
Figura 09 Sala de Habilidades Clínicas e Atitudes. 
 
Figura 10. Sala de Habilidades Clínicas e Atitudes. 
 
Figura 11. Sala de Habilidades Clínicas e Atitudes. 
 
Figura 12. Sala de Habilidades Clínicas e Atitudes. 
 
Figura 13 Sala de Habilidades Clínicas e Atitudes. 
  
Figura 14. Modelos anatômicos de Habilidades Clínicas e Atitudes. 

Figura 15. Modelos anatômicos diversos da Unidade de Habilidades Clínicas e  

Atitudes. 

Figura 16. Unidade de  Morfo- Função do Curso de Medicina      

Figura 17: Manequim de enfermagem RCP e Intubação Adulto com painel eletrônico 

avançado. 

Figura 18: Manequim de ACLS CRISIS Pediátrico para RCP. 

Figura 19  Simulador de Cateterização Venosa Central. 

Figura 20: Simulador torso adulto de ausculta cardíaca e pulmonar.  

Figura 21: Simulador de punção venosa central com pele realística 

Figura 22: Simulador de trauma de tórax. 

Figura 23: Manequim de treinamento para aulas em enfermagem   

Figura 24: Simulador ACLS adulto PDA STA interativo com respiração espontânea 

Figura 25: Negatoscópio de 01 corpo  05 unidades       



 

 vii

Figura 26:  Negatoscópio de 02 corpos 1 unidade 

Figura 27: Aparelhos Oftalmoscópios  02 unidades 

Figura 28: Monitor Cardíaco 01 unidade  

Figura 29: Projetor de Multimídia 02 unidades  

Figura 30:  Impressora Laser 01 unidade 

Figura 31: Microcomputadores com monitor 12 unidades 

Figura 32: Frente do prédio do Centro Administrativo Universitário I. 

Figura 33: Sala Multiuso 1, do Curso de Medicina da UEFS. 

Figura 34: Sala Multiuso 2, do Curso de Medicina da UEFS. 

Figura 35: sala tutorial I 

Figura 36: Unidade de Informática do Curso de Medicina da UEFS. 

Figura 37. OSCE: Estação para avaliar competência e habilidade no exame do Tórax  

Figura 38: OSCE: Estação para avaliar competência e habilidade no exame do Fígado. 

Figura 39. OSCE: Estação para avaliar competência e habilidade no exame neurológico  

do reflexo patelar  

Figura 40. OSCE: Estação para avaliar competência e habilidade no exame neurológico 

do reflexo estilo-radial. 

Figura 41. OSCE: Estação para avaliar competência e habilidade de punção da 

veia subclávia.  

Figura 42. OSCE: Estação para avaliar competência e habilidade de realizar sutura  

 

 

 
   
 

 
 

 

 
   
 

 
 
   
 

 
 
 



 

 viii

Lista de quadros 

 

Quadro 01: Cursos de graduação oferecidos pela UEFS 

Quadro 02: Quantitativo de docentes por carga horária em 2015 

Quadro 03: Quantitativo dos servidores técnico-administrativos da UEFS em 2015 

Quadro 04: Titulação dos docentes do Curso de Medicina da UEFS. Junho, 2015 

Quadro 5: Composição atual da Comissão Própria de Avaliação da UEFS. 

Quadro 6. Módulos temáticos da primeira a quarta série do Curso de Medicina da UEFS 

com o período de duração, nome e carga horária. 2015. 

Quadro 7: Estrutura curricular atual do Curso de Medicina da UEFS. 2015.  

Quadro 08: Semana padrão de atividades da primeira a quarta-série do Curso de 

Medicina da UEFS.   

Quadro 09: Relação das Unidades de Saúde da Família onde atuam os alunos e 

professores do PIESC, Feira de Santana-Ba, 2015. 

Quadro 10: Relação dos Projetos de Pesquisa/Extensão/TCC do PIESC, Feira de 

Santana-Ba, 2015. 

Quadro 11: Composição Comissão Inicial do Internato do Curso de Medicina da UEFS 

Quadro 12. Relação dos estágios supervisionados da quinta e sexta séries do conteúdo 

curricular atual do Curso de Medicina da UEFS com o nome, período de duração e 

carga horária. 2015 

Quadro 13: Composição da Comissão do Internato do Curso de Medicina da UEFS, 

2015 

Quadro 14: Distribuição do Tipo de Estabelecimento da Saúde, Feira de Santana -BA, 

2013.  

Quadro 15. Rede de Clínicas Especializadas e Hospitais conveniados com a UEFS. 

Junho, 2009.  

Quadro 16. Atividades Acadêmicas Complementares do Curso de Medicina da UEFS 

em vigor no ano 2015. 

Quadro 17: Composição executiva atual do Colegiado de Curso de Medicina da UEFS. 

atualizado incluir dados de monica e do vice 

Quadro 18. Regime de trabalho dos docentes do Curso de Medicina da UEFS. Junho, 

2015 

Quadro 19. Correlação entre Classe do corpo docente do Curso de Medicina da UEFS e 

regime de trabalho. Julho, 2015.  



 

 ix

Quadro 20: Relação dos professores conforme graduação, instituição que concedeu o título e 

área de conhecimento. Junho, 2015. 

Quadro 21. Programas e número de discentes do Curso de Medicina da UEFS participante das 

atividades. Março, 2015.  

Quadro 22: Composição atual da Comissão de Avaliação do Colegiado do Curso de 

Medicina da UEFS. 

Quadro 23. Relação de formulários utilizados para avaliação dos Módulos Temáticos do 

conteúdo curricular do Curso de Medicina da UEFS e seus objetivos 

Quadro 24: Desempenho no ENADE dos alunos do Curso de Medicina da UEFS, 

ingressantes no ano de 2004.  

Quadro 25: Desempenho no ENADE dos alunos do Curso de Medicina da UEFS, 

ingressantes no ano de 2007.  

Quadro 26: Desempenho no ENADE dos alunos do Curso de Medicina da UEFS, 

ingressantes no ano de 2010.  

Quadro 27: Desempenho no ENADE dos alunos do Curso de Medicina da UEFS, 
concluintes no ano de 2010.   

Quadro 28: Processo Seletivo. Percentuais de concorrência do Curso de Medicina. 

Quadro 29: Alunos matriculados nas séries por ano de ingresso no Curso de Medicina. 



 

 x

SUMÁRIO 
 
 
 

1 APRESENTAÇÃO 13 

2. SOBRE A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA(UEFS)      14    
2.1) Data de início de atividades, denominação e localização                                        14     
2.2) Trajetória político-constitucional com atos legais que a consolidaram 
institucionalmente                                                                                                            17   
2.3) Contexto geoeducacional e social em que se insere                                                 18 
2.4) Dimensão da atuação: cursos, professores, alunos, funcionários                             26   

2.4.1) Sobre os cursos                                                                                          26 
2.4.2) Sobre o corpo docente                                                                               29 
2.4.3) Sobre os discentes                                                                                      30 
        2.4.3.1) Atendimento ao discente                                                                31 

2.5) Sistemática de Avaliação Institucional                                                                    38 
 2.5.1) Comissão Própria de Avaliação                                                                39 

3. SOBRE O CURSO DE MEDICINA                                                                           40 
3.1) Concepção Pedagógica                                                                                            40 
 3.1.1) Aprendizagem Baseada em Problemas            40 
 3.1.2) Princípios da concepção pedagógica                        42 
 3.1.3) Objetivos do curso                          46 
 3.1.4) Perfil do médico a ser formado             47 
3.2) Currículo proposto quando da autorização             48  
3.3) Currículo vigente                           48 

 3.3.1) Estrutura e conteúdo curricular             49 
            3.3.2) Módulos temáticos               49 
            3.3.3) Estrutura e conteúdo curricular             51 
3.4) Estratégias ativas de ensino-aprendizagem            51  
3.5) Espaço Didático                 52 
3.6) Semana Padrão de Atividades               52 
3.7) Práticas de Integração Ensino, Serviço e Comunidade (PIESC)          53 
3.8)  Habilidades Clínicas e Atitudes              57 

3.8.1) Definição e conteúdo               57 

3.8.2) Aspectos pedagógicos e carga horária            57  
3.8.3) Unidade de Habilidades e Morfo-Função           58 
3.8.4) Avanços                58 
3.8.5) Conclusão                72 

3.9) Internato                  72 
3.9.1) Institucionalização               72 
3.9.2) Regimento                73 
3.9.3) Ementas e Estágios atuais              73 
3.9.4) Acompanhamento              74 
3.9.5) Componentes                75 
3.9.6) Cenários e carga horária             75 
3.9.7) Resultados                 75 
3.9.8) Cenário de práticas e estágios              75 

3.9.8.1) Rede Municipal de Saúde             76 



 

 xi

3.9.8.2) Hospital Geral Clériston Andrade                  79 
 4. ATIVIDADES ACADÊMICAS COMPLEMENTARES PARA O CURSO DE 
MEDICINA             81 
5. PROCESSO DE AVALIAÇÃO NO CURSO DE MEDICINA     83 
5.1) Avaliação do Curso           84 

5.1.1) Avaliação Interna          84 
6. DO COLEGIADO            85 
7. DEMONSTRAÇÃO DA VIABILIDADE DE MANUTENÇÃO DO CURSO 
                                                                                                                                    86 
7.1) Instalações físicas           86 
 7.1.1) Espaço para atividades administrativas       87 
 7.1.2) Espaço para atividades didáticas        87 

7.1.3) Espaço para atividades de apoio        90 
7.2) Centro Ambulatorial Universitário – CAU                   93 
7.3) Recursos de informática                                                                                      93 

7.3.1) Atividades administrativas        94 
 7.3.2)  Atividades pedagógicas        95 

7.3.3) Atividades de apoio discente         95 
7.4) sobre o corpo docente de medicina         95 

7.4.1) Titulação dos docentes que atuam em Medicina     96 
7.4.2) Desenvolvimento docente em ABP       98 

8. SOBRE OS DISCENTES DE MEDICINA        99 
8.1) Registro Acadêmico           99 
8.2) Avaliação da aprendizagem discente       101 

8.2.1) Devolutivas         103 
8.2.2) Avaliação em Habilidades       103 

8.3) MONOGRAFIA         107 
8.3.1) Institucionalização        107 
8.3.2) Acompanhamento       108 
8.3.3) Formas de Apresentação       108 

8.4) Sobre o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes   109 
8.4.1) ENADE: alunos ingressantes em 2004     109 

    8.4.2) ENADE: alunos ingressantes em 2007     110 
8.4.3) ENADE: alunos ingressantes em 2010     110 
8.4.4) ENADE: alunos concluintes em 2010              111 
8.4.5) ENADE: alunos ingressantes e concluintes em 2013   112 

8.5) Comissão de Apoio ao Discente do Colegiado do Curso de Medicina  112 
8.6) Evasão escolar          112 
9. VAGAS OFERECIDAS E CONCORRÊNCIA NO PROSEL    113 
9.1) Distribuição dos alunos por série       114 
10.  CONSIDERAÇÕES FINAIS        114 
REFERÊNCIAS          115                                                 
 
 
 ANEXOS 
 

A. Resolução Conselho Estadual de Educação (CEE) nº 51, de 19 de abril de 2010 
B. Plano de Desenvolvimento Institucional PDI da UEFS 2011-2015 
C. Parecer do Conselho Estadual de Educação (CEE) número 78-A/2010 
D. Resolução CONSEPE 148/2013  



 

 xii

E. Parecer 660/86, de 06/10/86  
F. Resolução CONSU 07/2002 
G. Portaria Ministerial de Nº 874, de 19 de dezembro de 1986 
H. parecer CEE Nº 312, de 8 de dezembro de 2004  
I. Portaria 942/2001 
J. Resolução CONSU nº 034/2006  
K Resolução CONSAD nº 065/2013 
L. Resolução CONSU 47/2006  
M. Resolução CONSEPE 103/2013  
N. Portaria No 125/2015 
O. Ementas e exemplares dos Módulos de Habilidades Clínicas e Atitudes  
P. Ementas e exemplares dos Módulos de Práticas de Integração Ensino Serviço e 
Comunidades e Módulos Temáticos     
Q. Ementas e exemplares dos Módulos da primeira série 
R. Ementas e exemplares dos Módulos da segunda série 
S. Ementas e exemplares dos Módulos da terceira série 
T. Ementas e exemplares dos Módulos da quarta série 
U. Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Medicina  
V. Resolução CNE/CES no 3, de 2 de julho de 2007 
W. Fluxograma atual do curso de medicina 
X. Nova Matriz Curricular do curso de medicina 
Y. Resolução CONSEPE No 104/2007  
Z. As ementas dos estágios supervisionados e carga horária 
AA. Ementário do Internato com conteúdos específicos e as Habilidades 
BB. portaria n.o. 003/2015  
CC. convênios UEFS e rede de saúde Municipal 
DD. Resolução Consepe 54/2001 
EE. Resolução Consepe Nº 172/2010  
FF. portaria 004/2011 do Colegiado de Medicina 
GG. Resolução CONSU 46/2006  
HH. Portaria do Colegiado de Medicina Nº 005/2008  
II. Portaria do Colegiado de Medicina Nº 001/2011  
JJ. Portaria 001/2015  
KK. O Regimento Interno da CPA do Curso de Medicina  
LL. Portaria 008/2015  
MM. CONSEPE da Resolução No 73/2003 
NN. Currículo da coordenadora do colegiado em exercício profª Mônica Nascimento 
OO. Folder contendo a  proposta de curso da comissão de capacitação docente em 2014 
PP. Relatórios Simplificados de Avaliação 
QQ. Regimento do trabalho de monografia dos discentes de graduação em medicina 
RR. Regulamento e orientação sobre o módulo BEM- 2015 
SS. Portaria Normativa nº6, de 27 de março de 2013  
TT. Sobre a Biblioteca Central Julieta Carteado 
        
APÊNDICES 
 
A. Planta baixa do espaço didático do internato no HGCA 
B. Planta baixa da área das instalações físicas no CAU I  
 
 



1. APRESENTAÇÃO 
 
 
 Apresentamos este projeto como pré-requisito necessário à renovação do reconhecimento 

do curso de medicina da Universidade Estadual de Feira de Santana. Nele constam as 

atualizações das informações referentes à implementação e reconhecimento do curso, como 

também, as referentes à caracterização da estrutura física e à organização pedagógico-

administrativa. Este texto segue as normas exigidas pela RESOLUÇÃO Conselho Estadual de 

Educação (CEE) nº 51, DE 19 DE ABRIL DE 2010(Anexo A), a qual regulamenta e solicita o 

Reconhecimento e a Renovação de Reconhecimento de Cursos Superiores de Instituições 

Públicas do Sistema Estadual de Ensino. Além dessa resolução, documentos importantes 

subsidiaram a produção desse material como: o plano de desenvolvimento institucional PDI 

2011-2015 (Anexo B) da universidade Estadual de Feira de Santana; parecer do Conselho 

Estadual de Educação (CEE) número 78-A/2010 (Anexo C), o qual versa sobre as Diretrizes 

Pedagógicas para Reconhecimento e Renovação de Reconhecimento de Cursos de Graduação da 

Educação Superior do Sistema Estadual de Educação; a Resolução CONSEPE 148/2013 (Anexo 

D), referente às alterações no Regimento da Universidade Estadual de Feira de Santana, 

aprovado pelo Conselho Federal de Educação através do Parecer 660/86, de 06/10/86 (Anexo E). 

Em 2010, o Conselho Estadual de Educação (CEE) reconheceu o Curso de Bacharelado 

em Medicina na Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) por meio da resolução 

CONSU 07/2002 (Anexo F). Em 2015, transcorridos 12 anos de funcionamento e cinco de seu 

reconhecimento, muitas foram as realizações acadêmicas e de formação profissional que 

trouxeram ressonância positiva na sociedade baiana, especialmente a feirense e microrregião, 

como também na vida dos estudantes contemplados com a abertura do curso na cidade. Jovens 

que puderam realizar o sonho de formar-se em medicina, beneficiando a sociedade local uma vez 

que grande parte dos formados atua nesta região. Portanto, a utopia gestada por um grupo de 

médicos e professores do quadro da universidade, transformou-se em realidade, escrevendo mais 

um capítulo vitorioso na história de lutas e Missão Institucional da UEFS. O relato histórico do 

momento inicial pela busca do reconhecimento, o qual contempla o apoio recebido da sociedade 

civil organizada e o caminho percorrido, tanto na esfera acadêmica quanto governamental, está 

primorosamente registrado no projeto inicial que nos serviu de base para esta produção.  

No entanto, vale aqui reafirmar, assim como destacado no projeto inicial, que a proposta 

pedagógica do curso de medicina segue respaldada em pressupostos inovadores e fundamentados 

na Aprendizagem Baseada em Problemas – ABP. Os principais destaques dessa metodologia 

repousam no modo de ver o estudante na medida em que reconhece o sujeito como protagonista 
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do seu processo de aprendizagem, e cujas ações educativas focam a comunidade, a preservação 

da saúde, o cuidado contínuo e a abordagem multiprofissional. E, nesta direção, renovamos 

nosso compromisso com a excelência educacional para seguir contribuindo com a melhoria do 

atendimento em saúde da nossa coletividade.  

 

2. SOBRE A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA (UEFS)  

2.1)  Data de início de atividades, denominação e localização 

 A Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) é uma Instituição pública e 

gratuita, mantida pelo governo do Estado da Bahia, sob o regime de autarquia e teve o início de 

suas atividades em 31 de maio de 1976.O Campus Universitário situa-se na Av. Transnordestina, 

S/N, bairro Novo Horizonte, CEP 44.036.900, Feira de Santana, Bahia, Brasil e possui uma área 

total de 1.096.741,67m, com 84.158,13m2 de área construída. Estão situados ainda no Campus 

da UEFS, o Museu Casa do Sertão, a Creche, a Escola Básica, o Parque Esportivo, a Residência 

Universitária, a Residência Indígena, o prédio onde se desenvolvem os Estudos de Educação 

Ambiental - EEA, a Estação Climatológica, o Centro Administrativo Universitário – CAU I, II e 

III (três edificações compostas por várias unidades a exemplo do Restaurante Universitário e da 

Imprensa Universitária), o Galpão do Almoxarifado Central e Patrimônio, Galpão dos Bancos, 

Prédio do Núcleo Integrado dos Programas da PROGRAD (NIPP), Clínica Odontológica, Prédio 

de História e Filosofia, Museu de Zoologia, Prédio da Pós-Graduação em Saúde Coletiva, 

Oficina de Física, Galpão da Garagem e Manutenção.  

 

 
Figura 01. Portaria de acesso ao Campus universitário.  
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Figura 02. Frente do prédio do Auditório Central da UEFS. 

 

Em sua estrutura coexistem 07(sete) unidades de Ensino, Pesquisa e Extensão, cada 

unidade composta por um Módulo Administrativo (MA), 01 Módulo Teórico (MT) e 01 Módulo 

Prático (MP). Possui 07(sete) Pavilhões de Aulas Teóricas PAT´s com capacidade total de 65 

salas e mais 14 salas de Aulas no Centro de Convivência. Possui ainda o Prédio da 

Administração Central, a Biblioteca Central Julieta Carteado1, a Assessoria de Informática e um 

complexo com prédios equipados para abrigar os laboratórios e salas especiais. 

 A instituição congrega ainda o Campus Avançado de Santo Amaro, no Recôncavo 

Baiano e o Campus Avançado de Lençóis, na Chapada Diamantina, ambos no estado da Bahia, e 

outros prédios (Centro Universitário de Cultura e Arte - CUCA, Observatório Astronômico 

Antares; Horto Florestal; Clínicas Odontológicas; Chácara Xavante, Biblioteca Monteiro Lobato, 

Serviço de Assistência Jurídica (SAJ), situado no Fórum Felinto Bastos, o Prédio dos Ex-

Combatentes e CSU - Centro Social Urbano, localizados em diferentes bairros de Feira de 

Santana, onde funcionam, além de atividades de ensino, atividades de pesquisa e de extensão. 

 

 

                                                 
1 As informações referentes à biblioteca constituem o anexo TT. 
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Figura 03. Sede do Centro Universitário de Cultura e Arte da UEFS  

Fonte: Assessoria de Comunicação da UEFS.  

 

A UEFS organiza-se, estruturalmente, com um sistema binário, formado pela 

Administração Superior e pela Administração Básica ou Adstrita, composta pelos departamentos 

e colegiados.  

A Administração Superior compõe-se de Reitoria, Vice-Reitoria e quatro Pró-Reitorias: 

de Graduação, de Extensão, de Pesquisa e Pós-Graduação e a de Administração e Finanças. 

CONSAD - Conselho de Administração – Presidido pelo Secretário da Educação. É o 

órgão colegiado de administração e fiscalização econômico-financeiro da Universidade, 

incumbido de assegurar e regular o funcionamento da entidade. 

CONSU - Conselho Universitário – presidido pelo Reitor. É o órgão máximo de 

deliberação ao qual compete formular, com prioridade, a política universitária, definir as práticas 

gerais das áreas, acadêmica e administrativa, e funcionar como instância revisora, em grau de 

recurso, das deliberações relativas ao âmbito da sua competência. 

CONSEPE - Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão. Presidido pelo Reitor, é 

órgão consultivo e deliberativo, ao qual compete definir a organização e o funcionamento da área 

acadêmica, nos aspectos técnicos, didáticos e científicos, com funções indissociáveis nas áreas 

de ensino, pesquisa e extensão, em conjunto com os órgãos de administração superior e setorial 

da universidade. 
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A Administração Adstrita está diretamente ligada à Administração Superior e 

compreende:  

a) Departamento: “é uma unidade de estrutura universitária, [...] cabendo-lhe as 

atividades de ensino, pesquisa e extensão e gozando da autonomia didática, científica e 

administrativa, nos limites de sua competência.” A UEFS, atualmente, compõe-se de nove 

departamentos: Departamento de Ciências Humanas e Filosofia (DCHF); Departamento de 

Ciências Sociais Aplicadas (DCIS); Departamento de Ciências Biológicas (DBIO); 

Departamento de Ciências Exatas (DEXA); Departamento de Letras e Artes (DLET); 

Departamento de Educação (DEDU); Departamento de Saúde (DSAU); Departamento de 

Tecnologia (DTEC) e Departamento de Física (DFIS). 

b) O Colegiado de Curso: é o órgão de deliberação, coordenação e supervisão didático-

pedagógica dos cursos. Para estes fins, o Colegiado articula-se com os departamentos aos quais 

pertence à maioria das disciplinas ou módulos que compõem o conteúdo curricular do curso. 

Este órgão é composto por representantes docentes e discentes, sendo presidido por um professor 

que seja efetivo  e eleito por meio de votação entre os pares.  

     

  2.2) Trajetória político-constitucional com atos legais que a consolidaram 

institucionalmente 

 
A Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) foi criada pela Lei 2.784 de 24 de 

janeiro de 19702, sendo autorizada a funcionar pelo Decreto Federal 7.7496 de 27 de maio de 

19763, e instalada em 31 de maio de 1976. A UEFS teve sua origem a partir da Faculdade 

Estadual de Educação de Feira de Santana, na década de 70, criada sob a denominação de 

Fundação Universidade de Feira de Santana (FUFS), posteriormente transformada em autarquia 

através da Lei Delegada Nº. 12, de 30 de dezembro de 19804, passando à atual denominação.  

Ela foi reconhecida através da Portaria Ministerial de Nº 874, de 19 de dezembro de 1986 

(Anexo G). Posteriormente, foi recredenciada pelo Decreto Estadual de Nº 9.271, de 14 de 

dezembro de 20045, embasado no parecer CEE Nº 312, de 8 de dezembro de 2004 (Anexo H). 

Neste momento, a UEFS está em recredenciamento, já tendo enviado ao Conselho Estadual, 

documentação necessária e recebido visita da Comissão. 

                                                 
2 Disponível em < http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10391288/lei-n-2784-de-24-de-janeiro-de-1970-da-bahia> 
em 07/10/2015 
3 Disponível em http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto-77496-27-abril-1976-426357-
publicacaooriginal-1-pe.html em 07/10/2015 
4 Disponível em http://www010.dataprev.gov.br/sislex/estaduais/ba/41/1980/12.htm em 07/10/2015 
5 Disponível em http://governo-ba.jusbrasil.com.br/legislacao/77311/decreto-9271-04 , em 07/10/2015 
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2.3) Contexto geoeducacional e social em que se insere 
 

A UEFS localiza-se em um ponto significativamente estratégico de convergência 

migratória, a cidade de Feira de Santana, na Bahia, que se destaca por ser um importante 

entroncamento rodoviário do Norte-Nordeste brasileiro. O município de Feira de Santana está 

localizado a 108 km a noroeste da capital baiana, Salvador. Feira, como é apelidada, é a segunda 

cidade mais populosa do Estado e a maior cidade do interior do Norte-Nordeste em população. É 

também a sexta maior cidade do interior do país, com uma população superior a de oito capitais 

brasileiras. Tem como região prioritária de atuação o semi-árido, onde desenvolve seus projetos 

e programas acadêmicos, culturais e sociais, contribuindo estrategicamente para o 

desenvolvimento nacional e a elevação da qualidade de vida da população. 

Na hierarquia urbana do Brasil, Feira de Santana é sede da maior Região Metropolitana 

do interior nordestino, a qual concentra cerca de 914.650 habitantes em 2.265.426 km. Segundo 

o IBGE6, a população do município em 2010 era de 556.642habitantes, em 2015, a população 

estimada chega a 617.528habitantes e sua unidade territorial conta com 1.337,993 km2. Feira de 

Santana pertence ao Território de Identidade Portal do Sertão, que abarca uma população de 

856.252habitantes num conjunto de 17 municípios7. 

Feira de Santana possui duas universidades públicas, a Universidade Federal do 

Recôncavo da Bahia (UFRB) e a UEFS, sendo esta a mais antiga e única estadual, que possui, 

dentre seus 26 cursos, 14 licenciaturas. Ainda no ensino superior, a cidade conta também com 

instituições de educação tecnológica como o Instituto Federal da Bahia (IFBA) e o Centro de 

Educação Tecnológica do Estado da Bahia (CETEB), além de várias faculdades particulares, que 

também recebem alunos das cidades vizinhas. No campo profissionalizante, conta também com 

o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI). 

O Município possui, vinculados à educação, os seguintes Conselhos: Municipal de 

Educação, Municipal de Acompanhamento do FUNDEB e de Alimentação Escolar. Há em Feira, 

uma rede de ensino que possui 223 escolas de Educação Pré-Escolar, 443 de Ensino 

Fundamental e 38 de Ensino Médio. Em 2012, segundo o IBGE, Feira contava com 83.202 

                                                 
6 IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Dados obtidos no link 
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=2910800, em 04/08/2015; 
7 Compõem o território, além de Feira de Santana, os municípios de Água Fria, Amélia Rodrigues, Anguera, 
Antônio Cardoso, Conceição de Feira, Conceição do Jacuípe, Coração de Maria, Ipecaetá, Irará, Santa Bárbara, 
Santanópolis, Santo Estevão, São Gonçalo dos Campos, Tanquinho, Teodoro Sampaio e Terra Nova). Dados obtidos 
naFAEB (Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia), através do  link http://www.faeb.org.br/perfil-
de-territorios/portal-do-sertao.html(acessado  em 04/08/2015).  
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matrículas e 4.000 docentes no Ensino Fundamental, e 21.105 matrículas e 1.588 docentes no 

Ensino Médio. 

Segundo dados do IBGE, o Produto Interno Bruto (PIB) per capita do município em 

2012 era de R$15.199,91, totalizando R$8.635.051.000,00, composto de valor adicionado na 

agropecuária de R$39.780,00, de valor adicionado na indústria de R$1.840.038,00 e de valor 

adicionado nos serviços de R$5.367.869,00. 

Quanto aos índices sociais, de acordo com o Atlas do Desenvolvimento Humano8, Feira 

de Santana possui Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de 0,712 em 2010, 

vindo de 0,460 em 1991, passando para 0,585 em 2000, demonstrando clara evolução, sendo o 5º 

melhor do estado. Na composição deste IDH, também houve modificações nos subíndices que o 

compõem: de 2000 para 2010, o IDH - Educação passou de 0,44 para 0,619; o IDH - 

Longevidade, de 0,716 para 0,820, e o IDH - Renda, de 0,634 para 0,710. Portanto, todos os três 

subitens evoluíram. Nesse ínterim, salientamos que desde a sua criação, a UEFS vem 

contribuindo com a transformação da realidade de Feira de Santana e região, através das suas 

diversas linhas de atuação. Na condição de universidade pública, tem assumido o compromisso 

de apresentar soluções para os problemas sociais através de programas de integração com a 

comunidade que englobam diversas linhas de ação, em áreas como: educação, saúde, artes e 

cultura. 

Tendo como responsabilidade social, o compromisso de formar profissionais-cidadãos, a 

UEFS conta com a Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PROGRAD), que busca o constante 

aperfeiçoamento da formação inicial, estimulando um ambiente crítico de produção do 

conhecimento e de comprometimento social.  

A PROGRAD atua direta ou indiretamente em programas, ações e processos acadêmicos, 

formativos ou regulatórios, pertinentes ao desenvolvimento acadêmico da instituição. Orienta, 

assessora e acompanha processos de implantação, reconhecimento ou reformulação de projetos 

pedagógicos dos cursos de graduação, implementa a criação de cursos/turmas de oferta especial, 

gerencia o Programa de Viagens de Campo e o Plano Individual de Trabalho (PIT) dos docentes, 

além de propor e coordenar programas de qualificação da formação profissional discente, a 

exemplo do PIBID/CAPES, PET Saúde, Pró-Saúde e a Monitoria. 

 O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID, contempla os cursos 

de Licenciatura da UEFS com o intuito de contribuir para a elevação da qualidade da escola 

pública. Atualmente, o PIBID/UEFS conta com o total de 711 Bolsistas de Iniciação a Docência, 
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120 Bolsistas Supervisores, 44 Coordenadores de Área, 3 Coordenadores de Gestão de Processos 

Educacionais e 1 Coordenador Institucional e desenvolve atividades de iniciação à docência em 

41 escolas parceiras no município de Feira de Santana. 

Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde (Pró Saúde) e o 

Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET Saúde), foram criados através da 

parceria entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação e têm como pressupostos a 

consolidação da integração ensino-serviço-comunidade e a educação pelo trabalho. Os Cursos de 

Graduação da Área de Saúde envolvidos nos Programas na UEFS são: Enfermagem, Medicina, 

Odontologia, Farmácia, Educação Física, Ciências Biológicas e Psicologia. 

O Programa bolsa Monitoria disponibiliza um total de 100 vagas que contemplam 

estudantes com bolsas oriundas de projetos de professores orientadores, lotados nos nove 

departamentos da UEFS. Alguns desses projetos ou disciplinas são comuns a mais de um curso, 

permitindo, assim, a atuação desses monitores em outros cursos, que não exclusivamente o seu, 

favorecendo, dessa forma, a ampliação para uma olhar multidisciplinar desses estudantes. 

 Além disso, tramitam pela PROGRAD os vários processos relativos à vida acadêmico-

institucional dos docentes e discentes e a responsabilidade pelo processo seletivo para ingresso 

ao ensino superior – ProSel e pelos processos estudantis de transferência, reintegração, matrícula 

diplomado e matrícula especial em disciplinas isoladas. A UEFS por meio da PROGRAD 

mantém o controle direto das etapas de planejamento, aplicação, correção e processamento dos 

resultados do ProSel, enquanto a elaboração e confecção das provas permanecem no âmbito de 

licitação pública. 

É preocupação da PROGRAD ainda, a formação docente com caráter contínuo, dialógico 

e formativo, visando um amplo e diversificado processo de aperfeiçoamento com vistas à 

aprendizagem coletiva e à melhoria na qualidade de vida dos docentes e discentes da UEFS. 

Nesse sentido, a PROGRAD, via o PROFACE – Programa de Formação Acadêmica e 

Contextualização de Experiências Educacionais, investe em ações que fomentam a pedagogia 

universitária em prol do fortalecimento das práticas pedagógicas e das relações interpessoais no 

ambiente acadêmico  

A PROGRAD promove o desenvolvimento de ações que consolidam a UEFS como 

espaço de produção e socialização do conhecimento qualificado e socialmente relevante, 

estimulando e apoiando metodologias que priorizem a atuação do estudante na investigação de 

problemas locais e regionais em conexão com o quadro nacional ou internacional. Nesse âmbito, 

                                                                                                                                                             
8 Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil em 2013, obtido no link <http://atlasbrasil.org.br/2013/perfil/feira-
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insere-se o esforço de definição de políticas de qualificação dos cursos de graduação, por meio 

das diversas propostas e ações que denotam políticas articuladas de apoio ao desenvolvimento do 

ensino, pesquisa e extensão.  

Para a sistematização e execução de ações extensionistas, a UEFS pode contar com a 

atuação da PROEX – Pró Reitoria de Extensão. De acordo com o conceito construído pelo 

Fórum Nacional dos Pró-Reitores de Extensão, a Extensão Universitária “sob o princípio 

constitucional da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão é um processo 

interdisciplinar, educativo, cultural, científico e político que promove a interação 

transformadora entre universidade e outros setores da sociedade”. Na Universidade Estadual de 

Feira de Santana, a principal função da Extensão é identificar as potencialidades externas e 

internas e estabelecer uma interface social, assumindo o papel de parceria nas diversas atividades 

do seu entorno. 

O compromisso social da UEFS tem sido fortalecido pelas ações extensionistas 

articulando o ensino e a pesquisa possibilitando uma relação dialógica e transformadora entre 

todos os envolvidos nestas ações. É importante ressaltar o princípio educativo da extensão 

quando se propõe a sair dos muros da universidade estabelecendo uma relação de troca de 

saberes com a sociedade, o que implica na apreensão da realidade e em uma real intervenção. 

Neste contexto a curricularização da extensão tem lugar privilegiado como ação fundante na 

garantia da indissociabilidade entre a extensão, o ensino e a pesquisa. 

Por intermédio dos programas de extensão e cultura, a Instituição tem interferido 

propositivamente na realidade dos municípios contemplados, principalmente nas áreas de saúde, 

educação, meio ambiente, qualificação profissional, especialmente dos professores do semiárido, 

o que tem contribuído para a melhoria da qualidade da educação em seus níveis e modalidades.  

Além disso, essas ações fomentam a preservação do saber e das tradições regionais. 

A extensão permite identificar o que deve ser pesquisado e ensinado, e para quais fins e 

interesses se buscam novos conhecimentos, dentro da dinâmica de criação e recriação em vista 

das transformações sociais. As ações extensionistas são desenvolvidas no formato de programas, 

projetos e cursos de extensão, além de eventos institucionais e interinstitucionais.   

Nos últimos anos a UEFS expandiu e qualificou o número de Projetos e Programas de 

Extensão quer seja por editais internos, quer seja participando do PROEXT/MEC, resultando no 

alargamento da participação de estudantes, que se reflete na ampliação do número de bolsas de 

                                                                                                                                                             
de-santana_ba#idh>, em 05/08/15. 
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iniciação extensionista demandadas e ofertadas e na crescente adesão ao programa de 

voluntariado da Instituição. 

Dentre os diversos programas pode-se destacar a Universidade Aberta à Terceira Idade, 

por sua especificidade e grande abrangência, que em 2012 completou 20 anos de existência. 

Essas ações envolvem todos os cursos da UEFS, somando os esforços dos corpos, docente e 

discente, no atendimento à comunidade, além do vínculo da Universidade com outros segmentos 

sociais.  

Dentre os vários eventos realizados pela PROEX ou com seu apoio, é relevante destacar a 

Feira do Livro – Festival Literário e Cultural – realizado anualmente e de abrangência regional 

atingiu um público de aproximadamente setenta mil pessoas no ano de 2015.  

A Feira do Semiárido é um evento realizado a cada dois anos dentro do campus da UEFS 

em parceria com a UFRB, a UNEB, os Governos Estadual e Municipal, além de representantes 

dos movimentos sociais e tem como objetivo problematizar o semiárido em seus aspectos 

econômicos, sociais e culturais contribuindo para a geração e troca de conhecimentos.  

A Semana de Ciência e Tecnologia, evento nacional, realizado anualmente com o apoio 

da Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia e Ministério de Ciência e Tecnologia. A Pró-

Reitoria de Extensão também desenvolve dois projetos de extensão em parceria com a Secretaria 

de Educação do Estado: O Projeto Universidade para Todos (UPT), curso pré-vestibular gratuito, 

oferecido através da UEFS e da Secretaria da Educação do Estado da Bahia trata-se de uma ação 

afirmativa que busca preparar alunos para o ingresso no ensino superior. O Programa Todos pela 

Alfabetização (TOPA) é um programa de Alfabetização de Jovens e Adultos que na região de 

abrangência da UEFS, atinge 25 municípios baianos. A relação da UEFS com estes projetos 

governamentais não é apenas de reprodução da proposta apresentada pela SEC/BA, mas 

apresenta contribuições com o objetivo de garantir maior qualidade das ações implementadas. 

Assim, pretende-se consolidar o conceito da Extensão desvinculada do caráter 

assistencialista, tornando-a um momento privilegiado de produção e troca de conhecimentos 

entre a Universidade e a sociedade onde está inserida. 

Outro aspecto da UEFS que tem ganhado destaque no cenário nacional, diz respeito ao 

campo da pesquisa, fomentada pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação( PPPG), que tem 

como missão gerir as políticas institucionais de pesquisa, Pós-graduação e inovação tecnológica 

e dar apoio às atividades que são desenvolvidas nessas áreas pelos membros da comunidade 

universitária. Em acordo com os departamentos, colegiados, núcleos e grupos de pesquisa, a 

PPPG supervisiona, coordena, planeja, executa, acompanha e avalia as atividades relacionadas à 

pesquisa, à produção científica e à pós-graduação. É sua tarefa também estabelecer relações com 
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outras universidades, institutos de pesquisa e órgãos de fomento, sempre que o tema é a pós-

graduação, a pesquisa e a inovação. 

A pesquisa também se tornou uma prática arraigada em todos os departamentos. Existem 

(julho de 2015) 651 projetos de pesquisa cadastrados na UEFS, dois quais cerca de 60% 

captaram recursos através de editais (322 com financiamento externo e 70 com financiamento 

através de editais internos organizados pela PPPG). Tais pesquisas envolvem não apenas 

docentes, mas também analistas universitários e estudantes. Desses projetos, 522 estão 

associados à  bolsas de iniciação científica9, a maior parte custeada por agências de fomento 

(CNPq e FAPESB). Na direção de aprimorar o acompanhamento das pesquisas realizadas, foi 

criado o COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA (CEP-UEFS), em 7 de novembro de 2001 pela 

Portaria 942/2001( Anexo I) da Reitoria da UEFS, publicada pelo Diário Oficial do Estado no 

dia 21 de novembro de 2001. A partir de 17 de novembro de 2004, o CEP-UEFS foi cadastrado 

no Sistema Nacional de Informações sobre Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos 

(SISNEP), tornando-se uma opção local, a partir dessa data, para o cadastro de Pesquisadores e 

de pesquisas que envolvam seres humanos. 

O CEP é um colegiado interdisciplinar, independente, que deve existir nas instituições 

que realizam pesquisa envolvendo seres humanos no Brasil, criado para defender os interesses 

dos sujeitos da pesquisa em sua integridade e dignidade e para contribuir no desenvolvimento da 

pesquisa dentro de padrões éticos em consonância com a Resolução nº 466/12 Conselho 

Nacional de Saúde10. O mesmo é responsável pela avaliação e acompanhamento dos aspectos 

éticos de todas as pesquisas envolvendo seres humanos, emitindo parecer, devidamente 

justificado, sempre orientado, dentre outros, pelos princípios da impessoalidade, transparência, 

razoabilidade, proporcionalidade e eficiência. Para submissão de projetos ao CEP-UEFS, o 

pesquisador deve seguir as orientações especificadas e disponíveis no endereço eletrônico 

http://cepuefs.wix.com/cepuefs.  

Atualmente, o CEP-UEFS é composto por 15 membros, sendo eles: 06 doutores, 07 

mestres, 01 especialista, 01 com ensino médio, que possuem experiência nas seguintes áreas: 

Ciências biológicas e da Saúde, Ciências Humanas e Sociais, Ciências exatas e tecnológicas. No 

ano de 2013 foram avaliados 190 projetos, já em 2014 foram 175 projetos e, em 2015, até o mês 

de agosto, já foram avaliados 113 projetos, segundo informações do CEP-UEFS. 

O Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) é o setor responsável pela gestão da política de 

inovação, da propriedade intelectual e transferência de tecnologia. Sua missão é promover e 

                                                 
9 O número se refere ao total de bolsas disponibilizadas em editais no ano de 2015. 
10 Disponível em http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2012/Reso466.pdf acesso em novembro de 2015. 
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cuidar da propriedade intelectual e da transferência do conhecimento gerado no âmbito da UEFS, 

fortalecendo a integração entre universidade, órgãos do governo, setor produtivo e sociedade. O 

NIT também acompanha as incubadoras tecnológicas e empresas juniores criadas na UEFS. 

Outro campo de atuação da PPPG é a captação de recursos para investimento em 

infraestrutura de pesquisa e pós-graduação. Coordenando equipes de pesquisadores de todos os 

departamentos, a PPPG tem conseguido inscrever projetos da UEFS em editais de agências como 

a FINEP e, através deles, tem obtido recursos que dificilmente poderiam ser conseguidos de 

outras fontes. Com tais recursos foi possível construir e ampliar prédios e instalações físicas para 

laboratórios e ambientes de pesquisa, espaços físicos para os cursos de pós-graduação e adquirir 

equipamentos de alto custo. 

Para cumprir com sua missão a PPPG dispõe de uma equipe técnica estruturada em 

coordenações (de Iniciação Científica, de Pesquisa, de Pós-Graduação e o Núcleo de Inovação 

Tecnológica – NIT), além de secretaria e o gabinete do pró-reitor. Mas a equipe da PPPG não 

atua sozinha. Muitos de seus processos decisórios ocorrem em espaços coletivos de avaliação e 

deliberação, como o Comitê de Iniciação Científica, o Fórum de Coordenadores de Pós-

Graduação e a Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa.  

A UEFS também tem investido na internacionalização das atividades acadêmicas de 

pesquisa e Pós-Graduação, através do trabalho da Assessoria Especial de Relações Institucionais 

– AERI, criada em 1997 e reestruturada em 2007. Essa assessoria dissemina ações junto à 

comunidade universitária que contribuam para o fortalecimento da Política de 

Internacionalização da Instituição, baseada nos seguintes eixos: 

 

1. Mobilidade Estudantil na/da Graduação e Pós-Graduação; 

2. Integração em Redes Internacionais; 

3. Ampliação de Pesquisas num âmbito interinstitucional; 

4. Captação de Recursos para a Cooperação Internacional. 

Atualmente a UEFS integra importantes Redes e Organismos, como a Agência 

Universitária de Francofonia (AUF), o Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras (GCUB), a 

Associação dos Assessores das Universidades Brasileiras para Assuntos Internacionais 

(FAUBAI) e o Projeto IBrasil – Erasmus MundusAction.  

Mantém, também, parcerias com Instituições de Ensino Superior - IES na Argentina, 

Áustria, Bélgica, Benin Canadá, Congo, Cuba, Espanha, Estados Unidos, França, Itália, México, 
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Portugal, Romênia e Uruguai, com as quais desenvolve atividades de pesquisas e eventos 

conjuntos, mobilidade discente na graduação e pós-graduação.  

A mobilidade estudantil, ainda empreendida como eixo macro, delineia, mesmo que em 

modesto quantitativo, através da experiência internacional dos estudantes que dela participam, o 

aumento da qualidade do ensino e da pesquisa na Universidade, e, consequentemente, da 

formação profissional e da capacidade de competir no mercado de trabalho dos egressos. No 

momento, essa ação é fomentada por Programas como: 

 

� - Programa Institucional Bolsa Intercâmbio (UEFS). 

� - Programa de Bolsas Ibero-Americanas para Estudantes de Graduação (Santander 

Universidades). 

� - Programa IBrasil – (Erasmus Mundus). 

� - Programa Ciência sem Fronteiras (CNPq e CAPES). 

� - Programa Brasil – Colômbia BRACOL (Grupo Coimbra). 

� - Programa de Alianças para a Educação e a Capacitação - PAEC (OEA/GCUB). 

� - Programa de Estudantes Brasil – México – BRAMEX (GCUB). 

 

Avançou-se ao longo desse período de 02 (dois) para quase 500 (quinhentos) estudantes 

da UEFS que realizaram intercâmbio; mais de 30 estudantes internacionais cursaram graduação 

ou pós-graduação da UEFS; cerca de 50 convênios com IES em 15 países foram efetivados; 

ações de internacionalização foram realizadas em torno de 30 instituições não parceiras em 12 

países como Colômbia, Irlanda, Holanda, Austrália, Reino Unido, Noruega, Alemanha, Hungria, 

através de Programas como Ciência sem Fronteiras, IBrasil e BRACOL. 

Atividades como o Workshop de Internacionalização Universitária (anual) e o Café 

Palestra (bimestral) configuram-se como estratégias de difusão da prática da internacionalização 

que oportuniza a diferenciação de currículo e a troca de experiências no aspecto pessoal e 

profissional. A AERI compreende a equidade educativa como uma busca coletiva, para qual a 

internacionalização do Ensino Superior deve e pode contribuir. 

 Em se tratando de publicações produzidas na instituição, ganha destaque a UEFS Editora, 

criada em 2002, pelo Conselho Administrativo, como um órgão suplementar da Reitoria. Seu 

Conselho Editorial é integrado por nove membros, que são professores indicados para a função 

por seus respectivos departamentos. 

Em 2009, a UEFS firmou convênio de cooperação cultural com a Fundação Pedro 

Calmon, órgão da Secretaria de Cultura do Estado, que possibilitou a criação de uma coleção, 
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Obras Raras da Cultura Baiana, no âmbito da qual foram publicados em fac-símile quatro livros 

e um periódico, há muito esgotados.  

A partir de 2011, a UEFS Editora publicou obras em regime de coedição com duas 

editoras universitárias baianas — a Edufba e a Eduneb — e duas editoras comerciais — a 7 

Letras (RJ) e a Geração Editorial (SP); vem participando das Bienais do Livro da Bahia, 

Alagoas, Rio de Janeiro e São Paulo. Tornou-se então conhecida nacionalmente, para o que tem 

sido relevante o trabalho de sua Livraria Interuniversitária, ligada ao PIDL (Programa 

Interuniversitário para Distribuição do Livro), criada em 1985 e que veio a se dinamizar com o 

crescimento da produção editorial aqui referida.  

Publicou, até o momento, 131 livros em todas as áreas do conhecimento, 128 dos quais 

nos últimos quatro anos e meio, dois deles reeditados, um da área de Biologia e outro da área de 

História. Esses livros, em sua expressiva maioria, são originalmente fruto de trabalhos de 

pesquisa. Sua publicação é viabilizada mediante dois procedimentos: por editais (realiza-se um a 

cada ano), quando o custo é coberto com recursos do orçamento da UEFS, e por fluxo contínuo, 

quando o custo fica às expensas de recursos captados pelos autores.    

2.4) Dimensão da atuação: cursos, professores, alunos, funcionários 

2.4.1) Sobre os cursos: 

A Universidade Estadual de Feira de Santana oferta regularmente 28 (vinte e oito) cursos 

de graduação distribuídos em 04 (quatro) áreas do conhecimento em regime semestral ou 

anual. Dentre as vagas padrão ofertadas em cada curso, 50% são reservadas, pelo sistema 

de cotas, a candidatos oriundos da escola pública, sendo 80% destas, reservadas para 

candidatos que se declararem negros, conforme dispõe a Resolução CONSU nº 034/2006 

(Anexo J). A mesma Resolução estabelece, ainda, para cada curso, o acréscimo de duas 

Vagas Especiais, exclusivas para candidatos oriundos de comunidades indígenas e 

quilombolas, conforme se observa no quadro a seguir: 

Quadro 01: Cursos de graduação oferecidos pela UEFS 
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Fonte: PROGRAD 2015 

ÁREA CURSOS 

VAGAS POR 
TURNO TEMPO DE 

INTEGRALIZ
AÇÃO 

OFER
TA DIUR

NO 
NOTU
RNO 

TECNOLOGIA E 
CIÊNCIAS 
EXATAS 

Engenharia Civil  40 - 10 semestres Semestral 
Engenharia da 40 - 10 semestres Semestral 
Licenciatura em 40 - 8 semestres Semestral 
Lic. E Bacharelado em 40 - 8/9 semestres Semestral 
Engenharia de Alimentos  40 - 10 semestres Semestral 
Licenciatura em Química  - 30 9 semestres Semestral 

CIÊNCIAS 
HUMANAS E 
FILOSOFIAS 

Administração  - 40 10 semestres Semestral 
Ciências Contábeis  - 40 8 semestres Semestral 
Ciências Econômicas  - 40 10 semestres Semestral 
Lic. E Bacharelado em - 40 8 semestres Semestral 
Licenciatura em História  40 - 8 semestres Semestral 
Lic. E Bacharelado em 40 - 8 semestres Semestral 
Licenciatura em 40 - 8 semestres Semestral 
Direito  - 40 10 semestres Semestral 
Psicologia  30 - 10 semestres Semestral 

LETRAS 
E ARTES 

Licenciatura em Letras 
Vernáculas  

40 - 8 semestres Semestral 
Licenciatura em Letras c/ 20 - 8 semestres Semestral 
Licenciatura em Letras c/ 15 - 8 semestres Semestral 
Licenciatura em Letras c/ 20 - 8 semestres Semestral 
Licenciatura em Música  20 - 8 semestres Anual 

CIÊNCIAS 
NATURAIS E DA 

SAÚDE 

Lic. Em Ciências 
Biológicas  

25 - 9 semestres Semestral 
Bach. Em Ciências 20 - 9 semestres Semestral 
Licenciatura em 
Educação Física  

40 - 8 semestres Semestral 
Enferma em  40 - 10 semestres Semestral 
Odontologia  30 - 10 semestres Semestral 
Farmácia  30 - 10 semestres Anual 
Medicina  30 - 12 semestres Anual 
Agronomia  40 - 10 semestres Semestral 

 Total de Vagas 950   
 Vagas Especiais 56   
 Total Geral 1006   
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Figura 04. Frente do prédio onde funciona a Administração Central da UEFS. 

 

A UEFS, por meio da PROGRAD, implementa, ainda, vários cursos/turmas de oferta 

especial através do Programa de Formação de Professores em Serviço (ProForma / PARFOR); 

dois cursos experimentais de Educação a Distância (UAB/EaD) e uma turma de Direito, para 

beneficiários da Reforma Agrária (Convenio com o PRONERA).  

 O ProForma/PARFOR(Programa  de  Formação  para  Professores  em  Serviço),  tem  

como  objetivo  aprimorar a formação profissional dos docentes da educação básica, de modo a 

contribuir para a melhoria do ensino público, através da modalidade de educação presencial. Em 

parceria com o Governo Estadual, são ofertados 04 cursos/turmas de Licenciatura (Artes, Letras 

Vernáculas, Letras com Espanhol e Ciências Biológicas) a professores da educação básica da 

rede estadual e municipal de ensino de diversas regiões do estado da Bahia. Já a oferta no âmbito 

do PARFOR contempla, até o momento, 06 cursos de Licenciatura: Artes, Letras Vernáculas, 

Matemática, Letras com Inglês, Ciências Biológicas e Educação Física, todos no campus da 

UEFS em Feira de Santana. 

 A UAB/EaD(Universidade Aberta do Brasil (UAB), programa financiado pela CAPES, é 

um sistema integrado por universidades públicas que oferece cursos de nível superior para 

camadas da população que têm dificuldade de acesso à formação universitária. O curso tem a 

característica de ser semipresencial e os alunos são selecionados através de vestibular, realizado 

pela UEFS. Estão em atividade os cursos de Letras/Português, com duração de 7 semestres, e de 

Pedagogia, com duração de 8 semestres, ambos com pólo na cidade de Pintadas/BA.  A turma 

Especial do Curso de Graduação em Direito para Beneficiários da Reforma Agrária, iniciou em 
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2013, com previsão de oferta de turma única, com 40 vagas e carga horária total de 4.026 horas, 

a ser integralizado em cinco anos. O projeto do curso foi elaborado por uma comissão 

constituída pelo Departamento de Ciências Sociais Aplicada da UEFS, instância responsável 

pelas articulações estabelecidas entre o INCRA/Pronera e a Reitoria da UEFS.  

Pesquisa e pós-graduação são áreas em que a UEFS tem crescido muito nos últimos anos. 

O primeiro programa de pós-graduação stricto sensu foi implantado somente em 1997, quando a 

universidade já tinha 21 anos, mas desde então a expansão e a qualificação são constantes e hoje 

nossos programas abrangem todas as grandes áreas do conhecimento. São, atualmente, 18 

programas próprios de pós-graduação stricto sensu, dos quais 14 acadêmicos (dez cursos de 

mestrado e quatro de mestrado e doutorado) e quatro mestrados profissionais. Há ainda outros 

três mestrados profissionais em rede e quatro programas interinstitucionais (um mestrado, um 

doutorado e dois mestrados com doutorado).  

 
2.4.2) Sobre o corpo docente 

Em relação aos Recursos Humanos, a UEFS conta, neste momento, com 1.056 docentes e 

792 servidores técnico-administrativos, distribuídos de acordo com os quadros abaixo: 

Quadro 02: Quantitativo de docentes por carga horária em 2015 

CLASSE REGIME DE TRABALHO 
Total 

 20h 40h DE 

Auxiliar 3 113 49 165 

Assistente 5 119 209 333 

Adjunto 11 37 172 220 

Titular 2 18 95 115 

Pleno 1 2 38 41 

Substitutos -  174 - 174 

Visitantes - - 8 8 

Total de Docentes        1056 
      Fonte: ASPLAN/RH/UEFS. 

 
 
Quadro 03: Quantitativo dos servidores técnico-administrativos da UEFS em 2015 

CARGO QUANTIDADE 
Nível Fundamental 12 
Nível Médio 274 
Nível Superior 439 
Cargo Comissionado Sem Vínculo 68 
De Outros Órgãos à Disposição 36 
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Total 829 

Fonte: ASPLAN/RH/UEFS 

Quadro 04: Titulação dos docentes do Curso de Medicina da UEFS. Junho, 2015 
Titulação Total Percentual 

Pós-Doutorado 3 5% 

Doutorado 18 26% 

Mestrado 25 36% 

Especialização 23 33% 

TOTAL 69 100% 

Fonte: Área de Medicina do Departamento de Saúde da UEFS. 
 

 

2.4.3) Sobre os discentes 

Quanto ao número de discentes, a UEFS conta hoje com 8.902 ativos na Universidade11. 

Para melhor atendimento e desenvolvimento desses discentes, a UEFS estimula e desenvolve 

políticas de ações afirmativas através da PROPAAE- Pró-Reitoria de Políticas Afirmativas e 

Assuntos Estudantis, criada pela Resolução CONSAD nº 065/2013 (Anexo K). 

A PROPAAE é um órgão integrante da Reitoria da UEFS e tem por principais 

finalidades: “consolidar e implementar as políticas de ações afirmativas e de assistência 

estudantil visando garantir o acesso, a permanência e a pós-permanência de estudantes da 

graduação” e “planejar e propor as políticas de ações afirmativas, assistência estudantil, 

permanência, esportivas, culturais e de formação complementar dirigidas a estudantes da 

UEFS”.  

A PROPAAE desenvolve ações de assistência estudantil voltadas principalmente aos 

discentes em situação de vulnerabilidade social e ações afirmativas voltadas aos discentes 

cotistas de acordo com as políticas da administração superior da Universidade. Em sua estrutura 

administrativa, além do Pró-Reitor, a PROPAAE conta com Coordenação Geral, Secretaria, 

Coordenação de Assuntos Estudantis – CODAE, Núcleo de Atenção Psicossocial e Pedagógica – 

NAPP, Núcleo de Alimentação no Campus – NAC, já em funcionamento, estando ainda prevista 

a instalação de uma Assessoria para Elaboração de Projetos e Captação de recursos, 

Coordenação de Ações Afirmativas – CAA, Núcleo de Cultura, Esporte e Lazer – NUCEL e um 

Núcleo de Inclusão Digital – NID. Atualmente, através do Núcleo de Atenção Psicossocial e 

Pedagógico – NAPP, são desenvolvidas ações com vistas ao atendimento às necessidades dos 

                                                 
11Fonte: DAA (Divisão de Assuntos Acadêmicos)/UEFS. 
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estudantes no que diz respeito à prevenção, intervenção, avaliação, acompanhamento e 

orientação no âmbito dos diversos aspectos dos processos biopsicossociais e educativos.  

As ações da PROPAAE incluem também a concessão de apoio material aos estudantes, 

no âmbito da permanência e da assistência estudantil, que inclui: manutenção, no campus, de 

Residência Universitária, com capacidade para 176 estudantes e de Residência Universitária 

Indígena, com capacidade para 20 estudantes; concessão de 98 Bolsas Auxílio Especial, 

específicas para os estudantes residentes; concessão de 112 Bolsas Acadêmicas; apoio logístico 

às entidades estudantis (DCE, DA’s, Empresas Juniores, Revistas Acadêmicas e Núcleos 

Estudantis) para o desenvolvimento das atividades cotidianas e realização de eventos, como 

simpósios, encontros, semanas de cursos, dentre outras; integração do estudante de graduação 

com empresas, através de realização de estágio, de acordo com o Programa Balcão de Estágios – 

coordenado pela CODAE; concessão de passagens para participação de estudantes em eventos, 

com apresentação de trabalho, ou atividades previstas no calendário das entidades estudantis; 

concessão de ônibus às entidades estudantis cadastradas para participação em eventos 

acadêmicos; manutenção de Restaurante Universitário – Bandejão, instalado no campus, no qual 

são servidas três refeições por dia, com concessão de subsídios integrais e parciais aos estudantes 

cadastrados na PROPAAE, totalizando 2.980 refeições/dia. 

  

2.4.3.1) Atendimento ao discente 

  O atendimento aos discentes matriculados no Curso de Medicina da UEFS é 

prestado pela Comissão de Apoio ao Discente do Colegiado do Curso e pela Unidade de 

Organização e Desenvolvimento Comunitário (UNDEC). Esta Unidade tem como objetivo 

articular e dar visibilidade às ações que norteiam os princípios da assistência e serviços  que são 

oferecidos e/ou prestados a comunidade universitária, buscando contribuir para a melhoria da 

qualidade de vida. Nessa perspectiva, desenvolve importantes serviços na área social e de saúde. 

 Na estrutura organizacional da UNDEC, a Divisão de Ação Comunitária (DIAC) atua 

como setor estratégico na consolidação do objetivo mencionado, juntamente com as 

coordenações a ela vinculadas. Para isso, encarrega-se de viabilizar as atividades voltadas para a 

integração e valorização da Comunidade Universitária, garantindo o avanço das políticas de 

assistência estudantil e social e promovendo ações de atenção à saúde integral dos três 

segmentos: estudantes, funcionários e professores. Estão vinculadas à Coordenação de 

Integração Comunitária(DIAC), à Coordenação de Assuntos Estudantis, ao Serviço de Saúde 

Universitário e ao Serviço de Apoio Psicopedagógico.  
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a) Coordenação de Integração Comunitária 

 

 A Coordenação de Integração Comunitária (CICOM) responsabiliza-se em promover 

atividades com o objetivo de beneficiar, integrar e desempenhar ações sócio-culturais que 

reforcem a integração no âmbito das relações interpessoais entre os integrantes da comunidade 

universitária. 

 Essas ações são implementadas através de convênios firmados e/ou renovados com 

Empresas e Entidades, a exemplo da UNIMED, UNIODONTO, ODONTO SYSTEM, SESC, 

Programa Habitacional do Servidor Público Estadual, Maabreh English Course, Clube de 

Campo Cajueiro, dentre outras. 

 Com vistas a promover momentos especiais de descontração, a UNDEC promove 

situações e ambientes que valorizem a auto-estima dos servidores. Para isso, viabiliza encontros 

em datas comemorativas, entendendo que momentos como esses são relevantes para a integração 

social ou comunitária. 

 Ao lado dessas ações, a CICOM supervisiona os serviços e preços das Cantinas, do 

Restaurante Terceirizado, bem como da Casa do Professor e do Programa Cidadão. 

 Comprometida com a melhoria dos serviços prestados por empresas terceirizadas, na área 

de alimentação – que funcionam no âmbito da instituição –, a UNDEC, através da CICOM, 

realiza com estagiários do curso de Engenharia de Alimentos, sob a orientação de professores e 

desta Unidade, o serviço de inspeção e supervisão das cantinas e restaurantes.  

 

 

b) Coordenação de Assuntos Estudantis 

 

 A Coordenação de Assuntos Estudantis (CODAE) presta assistência ao estudante, 

oferecendo apoio logístico, orientação e igualdade de oportunidades, baseada em uma política 

democrática e atuante nas diversas áreas da atividade discente.  

 Dentro da área de atuação da CODAE, destacam-se a Residência Universitária, o 

controle, fiscalização e acesso aos Programas de estágios Institucionais Curriculares não 

Obrigatórios (Bolsa Estágio Acadêmico e Bolsa Estágio Auxilio Especial), bem como promove 

parcerias com os agentes de integração intra/extra campus e empresas/instituições previamente 

conveniadas.  

 Desenvolve ainda, juntamente com o apoio de outros órgãos/setores da Universidade, 

assistência técnica e financeira às atividades intelectuais e/ou artístico-culturais estudantis. 
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 Está sob responsabilidade da Coordenação de Assuntos Estudantis a execução dos 

seguintes Programas:  

• Programa de Apoio à Participação Discente em Eventos Científicos – Este programa tem 

por objetivo implementar a participação de alunos em Congressos, Seminários, 

Simpósios, Encontros Regionais, Estaduais e Nacionais, possibilitando, evidentemente, o 

crescimento profissional e permitindo trocas de experiências e fortalecimento entre as 

instituições. O apoio da UEFS tem sido decisivo para a participação nesses eventos, 

através do fornecimento de passagens terrestres.  

• Programa de Apoio aos Diretórios Acadêmicos (DAs), Diretório Central dos Estudantes 

(DCE), Núcleos e Empresas Juniores – Proporciona apoio de ordem logística às entidades 

estudantis em suas atividades, como festas, simpósios, encontros, semanas de cursos, 

dentre outras. 

• Programa Balcão de Estágio – Este Programa visa a integração Aluno x Empresa, 

inserindo-o em um processo prático de aprendizagem. São estágios não obrigatórios 

aqueles realizados por estudantes em diversas empresas e instituições de Feira de Santana 

e região, que mantêm convênio com a UEFS. Esta ação busca oferecer mecanismos de 

formação acadêmica fora da sala de aula, propiciando o estímulo para o desenvolvimento 

da vocação científica. 

• Residência Universitária – A Residência Universitária (REUNI) fica situada no interior 

do campus da UEFS e faz parte da política de apoio à permanência do estudante no 

ensino superior. Este espaço é destinado aos estudantes de baixa renda (comprovada), 

procedentes de outros municípios e de outros estados, sem família residente em Feira de 

Santana. Foi inaugurada em 1992 e, atualmente, oferece 102 (cento e duas) vagas, sendo 

48 (quarenta e oito) para o sexo feminino e 54 (cinquenta e quatro) para o sexo 

masculino. A REUNI atualmente passa por um processo de ampliação, objetivando 

elevar o número de vagas para 156 residentes.  

• Sistema Bandejão – Em 26 de fevereiro de 2007, o Conselho Administrativo da UEFS, 

através da Resolução 07/200712, criou o Programa Institucional Bolsa Alimentação 

destinado a subsidiar alimentação para atender a categoria de estudantes regularmente 

matriculados nos cursos de graduação e pós-graduação da UEFS. 

 

                                                 
12 Disponível em < 
http://www.uefs.br/portal/downloads/resolucoes/consad/2007/resolucao_07_2007_bolsa_alimentacao.pdf> acesso 
novembro de 2015 
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• Programa Bolsa Auxílio Especial 

 Público Alvo: Estudantes da Residência Universitária 

 Área de Atuação: Setores acadêmico-adminstrativos da Instituição 

 Carga Horária: 12 horas semanais. Nº de vagas: 65 

• Programa Bolsa Estágio Acadêmico 

 Público Alvo: Estudantes (a partir do 3º semestre) 

 Área de Atuação: Laboratórios da UEFS 

 Carga Horária: 20 horas semanais 

 Nº de vagas: 85 

 Os alunos que participam desses programas devem, mensalmente, enviar à CODAE folha 

de frequência assinada por ele e pelo chefe imediato e, anualmente, entregar um relatório de 

estágio em que descreverá as atividades por ele desenvolvidas. A ficha de freqüência e o modelo 

do relatório podem ser adquiridos por download. 

• Programa de Estágios 

 O estágio é uma atividade curricular que tem como objetivo propiciar experiência prática 

na linha de formação do estudante, devendo este, para tanto, estar apto ao estágio, conforme o 

que dispõe a Lei de Estágio nº 11.129/0813. 

 Por ser componente curricular, o estágio deve assegurar ao estudante a execução de 

atividades que estejam condizentes com sua formação, e que propiciem a complementação do 

ensino e da aprendizagem a serem planejados, executados, acompanhados e avaliados em 

conformidade com os currículos, programas e calendários escolares, a fim de se constituírem em 

instrumentos de integração, em termos de treinamento prático, de aperfeiçoamento técnico-

cultural, científico e de relacionamento humano. 

 O estágio caracteriza-se em dois tipos: obrigatório e não obrigatório. 

 O Estágio obrigatório é aquele que é acompanhado diretamente pelo Colegiado do Curso, 

ficando a cargo deste, orientar, controlar e definir as normas para a participação do estagiário e o 

vínculo da empresa com a UEFS, para tornar válidas e legais as atividades desempenhadas pelo 

estudante. 

 O Estágio não obrigatório, por sua vez, é administrado diretamente pela UNDEC. Neste, 

o vínculo entre o estudante e a empresa dar-se-á através do preenchimento de um Termo de 

Compromisso, com a interveniência obrigatória da Instituição de Ensino. Nesta modalidade não 

existe a obrigatoriedade do aproveitamento da carga horária para a complementação curricular 
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do estudante, apesar de ser possível, caso o Colegiado do curso, após as devidas avaliações, 

concorde em fazê-lo. 

 

c) Serviço de Saúde Universitário 

 

 O Serviço de Saúde Universitário (SESU) é um serviço de atenção primária à saúde, 

destinado à comunidade universitária (estudantes, funcionários e professores) que conta com os 

seguintes atendimentos: Médico (clínica geral), Odontológico, Psicológico, Enfermagem, 

Nutrição e Serviço Social. 

 Médico: oferece à comunidade universitária consultas, inspeções de saúde, orientações 

diversas e encaminhamentos. 

 Odontológico: visa a melhoria dos níveis de saúde bucal, oferecendo serviços de exame 

radiográfico, orientação quanto à higiene bucal, raspagem de cálculo, profilaxia, restauração, 

tratamento de canal pré-molar e extração, entre outros. 

 Psicológico: este serviço oferece atendimento clínico de caráter analítico e avaliativo, que 

pode ser realizado de forma individual e em grupo, com o objetivo de proporcionar melhor 

qualidade de vida para um melhor aproveitamento das atividades laborativas daqueles que 

demandam este atendimento. 

 Enfermagem: tem como objetivo promover a proteção e recuperação da saúde, além de 

realizar serviços como controle de sinais vitais, retirada de pontos, curativos, aplicação de 

nebulização e esterilização de artigos médicos e odontológicos. A Enfermagem ocupa-se em 

elaborar programas e projetos de saúde em educação e participar de campanhas de vacinação 

juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde. 

 Nutricionista: este atendimento visa proporcionar melhor qualidade de vida, orientando 

no que tange à mudança de hábitos e de estilo de vida prejudiciais à saúde. 

 Assistente Social: trabalha com as relações sociais que venham a interferir nas situações 

de saúde da comunidade universitária, através de orientações, contatos, encaminhamentos e 

acompanhamentos dos usuários a outros Serviços de Saúde. Realiza entrevistas para avaliação 

sócio-econômica; visitas domiciliares e hospitalares, administração do serviço de ambulância e 

participação nos programas e projetos desenvolvidos pelo Serviço de Saúde Universitário.  

 Vinculado ao SESU, é desenvolvido o Programa de Prevenção e Intervenção em Doenças 

Cardiovasculares e Fatores de Risco (PPIDCV): este programa busca identificar os portadores de 

                                                                                                                                                             
13 Disponível Em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11788.htm acesso em novembro de 
2015. 
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fatores de risco em doenças cardiovasculares, como a hipertensão arterial, diabetes, 

dislipidemias, obesidade, sedentarismo, hereditariedade, tabagismo, alcoolismo e stress na 

comunidade universitária. Adotando medidas de intervenção e prevenção, objetiva evitar a 

instalação e agravo destas doenças, promovendo a saúde, além de trabalhar na perspectiva de 

mudanças de hábitos prejudiciais à saúde. 

 A Equipe Multidisciplinar do Programa é composta pelos profissionais da área de Saúde, 

de acordo com as competências e atividades a serem desenvolvidas. As atividades têm início 

com os trabalhos da enfermagem, que se encarrega da triagem dos usuários, através da anamnese 

e exames clínicos. Após esta fase, procede-se à solicitação de exames laboratoriais, realização do 

exame de eletrocardiograma (ECG), orientações e encaminhamento dos usuários para outros 

profissionais de referência. A médica cardiologista é quem realiza as consultas, prescreve o 

tratamento medicamentoso ou não-medicamentoso. O serviço de Nutrição é responsável pela 

orientação nutricional destes usuários quanto à mudança de hábitos e adoção de um estilo de vida 

saudável. O Serviço Social procede aos encaminhamentos necessários para a realização de 

exames pelos planos de saúde, convênios e SUS, é responsável pelo controle de medicação do 

Programa aos servidores cadastrados no SESU através de parceria UEFS e Secretaria Municipal 

de Saúde. O atendimento psicológico é efetuado através de sessões de caráter individual e em 

grupo, conforme já foi mencionado. 

 Algumas rotinas são observadas na execução dos serviços oferecidos pelo SESU à 

comunidade universitária: 

• O Serviço de Saúde Universitário não realiza atendimento de emergência, urgência e nem 

hospitalizações. Não emite atestados com data retroativa. Caso necessite de atestado, o 

beneficiário deve dirigir-se ao SESU no prazo de 48 (quarenta e oito) horas; 

• A estudante gestante poderá pleitear o exercício domiciliar a partir do oitavo mês de 

gestação, devendo se cadastrar para este tipo de serviço e comparecer ao SESU com 

relatório médico; 

• Caso o estudante não tenha realizado a inspeção de saúde, deve procurar o SESU para 

agendar o seu atendimento. Depois deste processo de inspeção, será confeccionado e 

cadastrado o seu prontuário, o qual proporcionará o acesso legal aos serviços do SESU; 

• Os funcionários e professores da UEFS, para terem direito ao atendimento do SESU 

também precisam estar devidamente cadastrados, caso contrário, deverão realizar a 

inspeção de saúde. Os atestados serão apreciados pelo médico do SESU para obtenção de 

carimbo e de registro. 
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 Para ter direito ao atendimento que o SESU oferece, inclusive troca e emissão de 

atestados, documentos pertinentes para o trancamento de disciplina e/ou semestre, entre outros, o 

estudante deverá estar devidamente cadastrado. Para isso, deverá comparecer ao SESU na data 

prevista à época da matrícula, munido de carteira de identidade para marcar a inspeção de saúde. 

O estudante deverá comparecer à inspeção de saúde com exame radiológico (Raio-X) do tórax 

acompanhado de laudo. A inspeção de saúde é procedida pelo médico e enfermeira. 

 

d) Serviço de Apoio Psicopedagógico 

 A Psicopedagogia surgiu de uma demanda social pela preparação de profissionais 

capacitados a identificar as possíveis defasagens no processo de aprender. Tem como principais 

objetivos a investigação sobre a origem da dificuldade da aprendizagem, bem como a 

compreensão do seu processo, considerando todas as variáveis de intervenção. A Psicopedagogia 

é hoje uma ciência que está legitimada pela sua postura dialética e enfoque globalizante. Esta 

ciência vem se instaurando a partir de necessidades especiais que surgem no contexto 

educacional e que carecem de uma visão interdisciplinar. 

  O Serviço de Apoio Psicopedagógico (SAP), embasado na Epistemologia Convergente, 

perspectiva teórica apontada pelo argentino Jorge Visca, que busca através dos seus estudos 

convergir a Psicanálise - Freud, a Epistemologia Genética – Jean Piaget e a Psicologia Social – 

Pichón Rivière, acredita  em um serviço que atue com uma  visão/análise mais integral dos 

indivíduos e grupos,  considerando  os aspectos emocionais e sociais envolvidos na 

aprendizagem.  

 O SAP é um espaço de escuta, acolhimento, reflexão, ação e de encaminhamento. Tem, 

dentre outras, a finalidade de atender às necessidades da comunidade acadêmica no que diz 

respeito à prevenção, intervenção, avaliação, acompanhamento e orientação no âmbito dos 

diversos aspectos do processo psico-sócio-educativo. 

 Atualmente, a Equipe de trabalho é composta por: Carmedite Moreira, Psicóloga, 

Pedagoga e Psicopedagoga (Coordenadora); Maria das Graças Tourinho, Pedagoga e 

Psicopedagoga e Marileide Silva, Pedagoga e Psicopedagoga responsáveis pelos 

desenvolvimento dos seguintes programas:  

• Programa de Apoio Psicopedagógico ao Estudante (PAPE). Esse programa visa  

desenvolver ações em nível preventivo e interventivo que contribuam para a formação 

pessoal e profissional dos alunos  em processo de construção do conhecimento no ensino 

superior. O atendimento psicopedagógico dar-se-á  individualmente  e/ou em grupo. 
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• Programa de Apoio a Arte, a Cultura e a Ciência (PAACC). Esse programa visa elaborar, 

sugerir, assessorar, apoiar atividades artísticas, culturais e científicas tais como: mostras 

científicas e culturais, fóruns pedagógicos, semanas pedagógicas, concursos literários e 

musicais, cursos, mini-cursos, projetos de extensão, oficinas etc. 

• Programa de Apoio à Graduação (PAG). Esse programa tem como objetivo atuar em todo 

o campo da instituição, analisando suas relações de aprendizagem numa abordagem 

crítica e sistêmica, oferecendo assessoria  aos colegiados e departamentos (professores, 

coordenadores, diretores). 

• Programa de Orientação Profissional e Educacional (POPE). Esse programa 

disponibilizará para os estudantes informações sobre cursos, estágio, profissões e 

mercado de trabalho, buscando minimizar os conflitos, as dúvidas e angústias que 

possam surgir a partir da escolha profissional. Busca também orientar e facilitar a 

inserção dos calouros à vida acadêmica promovendo sua integração, incentivando a 

participação dos alunos em atividades de extensão, congressos e encontros estudantis.  

• Programa de Atualização Técnica da Equipe (PATE). Este Programa visa promover a 

participação dos estudantes em atividades científicas como: congressos e encontros 

regionais e nacionais, cursos, palestras, mesas redondas, fóruns, oficinas, 

desenvolvimento de pesquisas e elaboração de trabalhos científicos. 

 

2.5) Sistemática de Avaliação Institucional 

O processo de avaliação das instituições de ensino superior no Brasil está subordinado ao 

SINAES - Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, que foi instituído pela Lei 

10.861 (14/04/2004)14 e que tem por objetivo realizar o processo nacional de avaliação das IES, 

dos cursos de graduação e do desempenho acadêmico dos estudantes. Os processos avaliativos 

do SINAES são coordenados e supervisionados pela CONAES - Comissão Nacional de 

Avaliação da Educação Superior, que dentre outras ações, estabelece a criação do ENADE 

(Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes).  

O MEC prevê ainda, nos termos do artigo 11 da Lei nº 10.861/2004 e através da Portaria 

2.051 de 09/07/200415, a criação de Comissões Permanentes de Avaliação (CPA), nas 

                                                 
14 Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.861.htm> acesso em 
07/10/2015 
15 Disponível em http://www.ufpa.br/deavi/documentos/deavi_Legislacao/Portaria_2051de09072004.pdf em 
07/10/2015 
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Universidades, com o intuito de conduzir os processos de avaliação internos da instituição, bem 

como de sistematizar e prestar as informações solicitadas pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). 

 

2.5.1) Comissão Própria de Avaliação  

 A UEFS implantou sua Comissão Própria de Avaliação (CPA) no dia 19 de 

Novembro de 2008 para estabelecer normatização e implantação do processo de avaliação 

interna da Universidade, de acordo com a Resolução CONSU 47/2006 (Anexo L). A CPA 

iniciou efetivamente suas atividades a partir de 2009, com atividades como a discussão dos 

documentos legais, confecção do regimento interno e realização de Seminário Interno. A partir 

de então, desenvolveu debate com a comunidade, confecção de projeto de autoavaliação, 

elaboração de metodologia de autoavaliação e ações mais efetivas de comunicação, incluindo a 

elaboração de página eletrônica institucional. Em 2013, o reitor assinou Resolução CONSEPE 

103/2013 (Anexo M), que regulamenta a criação das Comissões Permanentes de Avaliação dos 

Cursos de Graduação – CPAC (Licenciatura e Bacharelado), processo em desenvolvimento pelos 

Colegiados de Cursos da UEFS. 

Após este percurso de discussões e alinhamento de ações, a CPA-UEFS está na fase 

inicial de coleta dedados mediante questionários eletrônicos disponibilizados na plataforma lime-

survey, divididos nos diversos setores da universidade: professores, estudantes, funcionários, 

departamentos, colegiados, etc.. Após completarem a coleta, será iniciada a consolidação e 

análise dos dados para a construção do 1º Relatório de autoavaliação Institucional da UEFS. 

Quando o processo de autoavaliação for concluído, o resultado deverá ser amplamente divulgado 

a todos os setores da Universidade, sob forma impressa e eletrônica. 

 A composição atual da CPA-UEFS constituída pelos membros titulares e suplentes, 

nomeados por meio da Portaria No 125/2015 (Anexo N), bem como suas respectivas 

representações está demonstrada no Quadro 5. 

 

Quadro 5: Composição atual da Comissão Própria de Avaliação da UEFS. 
Titular Suplente Representação  
Vera Aparecida F. Martins 
(presidente) 

Pablo Rodrigo Fica Piras 
(vice-presidente) 

Fórum dos diretores 

Maria H. da R. Besnosik Norma Lucia Fernandes de 
Almeida 

Administração Superior 

Ricardo Nascimento Rodrigo Osorio Pereira ADUFS 
Alany Santos Oliveira 
Rocha 

Maria de Fatima de Jesus 
Moreira 

SINTEST 
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Luana Brito Lima Layla Gabrielle Guimarães 
Lima 

DCE 

Vangilson Ferreira Bispo Analdino Laranjeira 
Damasceno 

Sociedade C. Organizada 

Fonte: Portaria No 125/2015. 
 

 
 
3. SOBRE O CURSO DE MEDICINA:  
 
 Neste tópico encontram-se as informações diretamente relacionada ao curso de medicina 

e de que modo o mesmo se articula com o projeto maior na UEFS, instituição que se propõe 

inovar e agregar valores à sociedade de um modo geral. Nesse tópico, será possível conhecer 

desde a estrutura pedagógico-administrativa do curso até seus projetos de melhoria tanto do 

curso quanto da Universidade como um todo. 

 
3.1) Concepção Pedagógica  
 
 A UEFS implantou um curso médico inovador com o modelo pedagógico da 

Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP). Dois elementos são essenciais nessa concepção 

pedagógica: o primeiro se refere à construção de um currículo coerente com as necessidades 

sócio-sanitárias da população na qual se insere o curso. O segundo se refere à adoção de 

estratégias didáticas que favoreçam o desenvolvimento equilibrado de competências cognitivas, 

sócio-afetivas e psicomotoras.  

 

3.1.1) Aprendizagem Baseada em Problemas 

A ABP é uma metodologia de ensino que investe para que o estudante desenvolva a 

competência para solucionar problemas. Para tanto, proporciona o acesso aos conhecimentos 

mais relevantes, propicia o treinamento de habilidades técnicas e sócio afetivas e estimula a 

adoção de atitudes éticas. O método trabalha com problemas reais em medicina, conduzindo o 

estudante a refletir sobre o contexto social, potencializando o pensamento crítico e a capacidade 

para aprender. 

Neste sistema de ensino, os problemas podem ser observados e extraídos diretamente 

da prática vivenciada ou podem ser elaborados por especialistas, com base na necessidade de 

incorporação de conceitos, noções e princípios. A prática profissional é o principal, mas não o 

único, ponto de partida do processo de aprendizagem. 

O método ABP possui a mesma lógica da pesquisa científica: a partir de um problema, 

procura-se compreendê-lo e fundamentá-lo por meio da busca de dados que são analisados e 
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discutidos. Por último, são elaboradas hipóteses de solução que devem ser colocadas em prática 

para serem comprovadas e validadas ou não. 

No ABP, a aprendizagem desloca-se da transferência passiva do professor para um 

estudante ativo, responsável por buscar novas informações, as quais são levadas para o grupo 

tutorial, e lá são analisadas e reconhecidas como necessárias para a compreensão e resolução dos 

problemas. O suporte estrutural da aprendizagem far-se-á com orientações concomitantes nas 

Unidades Básicas de Saúde, ambulatórios e enfermarias, em práticas laboratoriais básico-clínicas 

e no laboratório de capacitação técnica, em exames e práticas instrumentais, utilizando como 

recurso didático modelos de material plástico ou seres humanos. O treinamento do estudante 

ocorrerá substanciado em temas envolvendo conteúdos disciplinares integrados à prática 

imediata. O estudante deverá compreender e conhecer o primeiro passo do caminho para 

aprender (aprender a aprender), como um processo de apropriação do conhecimento e elaboração 

ativa, em interação com o objeto de estudo e outros sujeitos. Esse é o ponto-chave do processo 

de ensino-aprendizagem de adultos. 

Como a busca e a construção de conhecimentos constituem um processo contínuo ao 

longo da vida de cada indivíduo, os estudantes, durante o curso, são encorajados a definirem seus 

próprios objetivos de aprendizagem e tomarem a responsabilidade por sua apropriação e 

elaboração ativa do conhecimento, bem como avaliar seus progressos pessoais no sentido do 

quanto estão se aproximando dos objetivos formulados. Essa avaliação deve incluir a habilidade 

de reconhecer suas necessidades educacionais pessoais, desenvolver um método próprio de 

estudo, utilizar adequadamente uma diversidade de recursos educacionais e avaliar criticamente 

os progressos obtidos. 

A cada dia amplia-se o número de cursos de medicina, enfermagem, odontologia, 

nutrição, farmácia, medicina veterinária e saúde pública que fazem opção pelo modelo 

pedagógico da APB. Outros cursos fora da área de saúde como arquitetura, economia, direito, 

engenharia, agronomia, ciências políticas, ciências sociais e educação começam a adotar também 

o método. Na Uefs o curso de engenharia da computação foi criado com a mesma metodologia. 

Na área médica, a APB foi aplicada inicialmente na Faculdade de Medicina da 

Universidade de McMaster no Canadá, em 1960. Logo em seguida, duas universidades, a de 

Maastricht na Holanda e a de Newcastle na Austrália, adotaram a metodologia e, a partir daí, em 

Universidades do mundo inteiro. 

No Brasil, a Faculdade de Medicina de Londrina no Paraná, a Faculdade de Medicina 

de Marília em São Paulo e a Escola de Saúde Pública do Ceará adotam o método da ABP11.  Na 

Bahia, na rede estadual, a Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) e a Universidade 
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Estadual do Sudoeste (UESB), além da UEFS, implantaram o curso de medicina adotando o 

modelo pedagógico da Aprendizagem Baseada em Problemas. Em todo o Brasil, atualmente, 

existem diversas universidades que adotam a metodologias ativas, incluindo APB, em seu 

modelo pedagógico. 

 

3.1.2) Princípios da concepção pedagógica 

 Os princípios da concepção pedagógica da Aprendizagem Baseada em Problemas, 

conforme já destacados no Projeto do Curso de Medicina da UEFS, estão descritos conforme se 

segue: 

a) Educação voltada para as necessidades de saúde da população  

O primeiro elemento fundamental da nova concepção refere-se à exigência de organizar o 

currículo com base nos problemas sócio-sanitários prevalentes na população da região onde se 

insere o curso. Conhecer a realidade social que o cerca é o primeiro passo para que o futuro 

médico seja comprometido com a sociedade.  

Mais concretamente, os estudantes devem trabalhar, desde o início do curso, em 

problemas prioritários, usando as ciências básicas e a clínica de forma articulada. Trata-se do 

estudo baseado em problemas, que pode começar com problemas “fictícios” que refletem a 

realidade, mas deve avançar, progressivamente, em direção a problemas reais. 

O ambiente hospitalar continua sendo um campo importante de prática, mas não pode ser 

o cenário exclusivo da formação profissional. A prática comunitária é essencial, pois é na 

comunidade que se pode resolver, de maneira eficiente, a maioria dos problemas de saúde dos 

indivíduos. 

Além dos problemas do estado de saúde, os problemas do sistema de serviços de saúde 

devem ser apresentados precocemente aos estudantes. A construção de um sistema de atenção 

integral à saúde, que englobe desde as ações de promoção da saúde até as ações reabilitadoras, 

passando pelas ações preventivas e curativas, exige a participação dos médicos desde a sua 

formação. 

b) Desenvolvimento equilibrado de competências 

Um segundo elemento central da nova concepção pedagógica é o desenvolvimento 

equilibrado de competências.  Oferecer informações e conhecimentos e capacitar o aluno em 

certas habilidades técnicas permanecem como objetivos relevantes, mas devem ser 
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acompanhados do desenvolvimento de habilidades sócio-afetivas e de atitudes que façam do 

médico uma pessoa ética, responsável e sensível.  

 

c) Do processo de aprendizagem  

Ao mesmo tempo em que aprende as informações mais rigorosas e atualizadas, o aluno 

precisa aprender a aprender. É preciso subsidiar o médico em formação para a prática da 

educação permanente, com ênfase nas técnicas de auto-aprendizagem, necessárias para 

acompanhar o rápido desenvolvimento científico e tecnológico. 

Para ajudar o aluno a aprender a aprender, várias estratégias são adotadas durante o curso. 

O estimulo a diversificação de fontes apresentadas nas discussões, o reconhecimento e 

valorização da epidemiologia clínica, fundamentada em literatura cientifica atualizada, como 

necessário elemento para a prática médica, o desenvolvimento da capacidade critica diante da 

informação e a capacitação em informática aplicada à medicina são elementos utilizados no 

curso para desenvolver no discente a necessidade do aprender permanente.  

d) Treinamento em habilidades 

Ao lado do treinamento em habilidades clínicas e cirúrgicas, o desenvolvimento de outro 

conjunto de atitudes deve ser estimulado entre os estudantes. Trata-se das habilidades 

socioafetivas, dentre as quais destaca-se a habilidade em comunicação. Os médicos precisam ser 

empáticos, saber falar com os pacientes, dar as informações e orientações requeridas em cada 

caso, qualificando e facilitando a inter-relação médico-paciente e médico-equipe 

multidisciplinar.  Esta dimensão das habilidades médicas é objeto de intervenção planejada no 

currículo médico. 

e) Promoção de atitudes éticas 

Muitas das atitudes que caracterizam os médicos são adquiridas durante o curso. É 

preciso, portanto, dar uma atenção especial ao desenvolvimento de atitudes, buscando que estas 

sejam coerentes com os valores éticos. Vale ressaltar que, em uma sociedade profundamente 

desigual como a brasileira, o compromisso com a transformação social é um dos valores éticos 

que devem ser fortalecidos. 

Não se trata, naturalmente, de criar módulos ou disciplinas específicas, mas sim de algo a 

ser desenvolvido de modo vivencial. O exemplo dos professores tem aqui um papel fundamental.  

No entanto, existem outras estratégias que apoiam o fortalecimento moral dos futuros 

médicos. Trabalhar com problemas relacionados à realidade local pode estimular o compromisso 
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e a solidariedade dos futuros profissionais com a população. O esforço despendido para o 

desenvolvimento do espírito crítico-científico ajuda o aluno a desenvolver o espírito crítico tout 

court. A habilidade de comunicar serve não só para informar e orientar, mas também para se 

solidarizar, confortar, tranqüilizar pacientes e familiares. Além disso, cremos que a realização de 

seminários de formação humanística, como bioética, direito médico, contribuirá para a 

consolidação dos valores éticos nos estudantes. 

 

f) Seleção de conhecimentos, habilidades e atitudes essenciais  

A educação médica tradicional sobrecarrega os alunos com informações, sem permitir ao 

estudante  distinguir o que é essencial do que é acessório. A disputa entre as disciplinas por 

maior carga horária, tão comum nas escolas tradicionais, decorre dessa concepção equivocada de 

que o importante é a quantidade de informações transmitidas.  

Na verdade, o fundamental é identificar, dentro da realidade sanitária e epidemiológica 

em que se encontra a saúde os problemas prioritários, as habilidades necessárias e o 

conhecimento essencial para que o médico egresso deste curso esteja plenamente capacitado para 

resolver os problemas que lhe são apresentados.   A Comissão de Planejamento Didático é quem 

define estes conteúdos evitando-se o viés de seleção pessoal do conhecimento que a escolha 

individual pode causar.  

g) Educação centrada no aluno 

Além de estar voltada para as necessidades de saúde da população, na sua nova 

concepção, a educação médica é centrada no aluno. O estudante é estimulado a adotar uma 

postura ativa, dentro de um processo de criação de oportunidades de aprendizagem, que lhe 

permita aprender a usar o método científico, buscando e avaliando as informações disponíveis e 

desenvolvendo sua capacidade de análise.  

 

h) Educação integrada e integradora 

 A realidade não se apresenta às pessoas de forma fragmentada, como supõe o currículo 

baseado em disciplinas. Todos os problemas de saúde são, concomitantemente, biológicos, 

psicológicos, sociais, econômicos e culturais. São problemas complexos que os médicos têm que 

enfrentar no exercício de sua profissão. Se a educação médica deve servir para preparar o aluno 

para a vida profissional, deve ser capaz de integrar as disciplinas e fornecer o conjunto dos 

recursos cognitivos, afetivos e psicomotores necessários à solução de cada problema.  
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 i) Ênfase na avaliação formativa  

A avaliação, dentro da nova concepção pedagógica, tem como objetivo ajudar o estudante 

a amadurecer e a melhorar seu desempenho. A aferição da aprendizagem deve representar um 

processo de compreensão dos avanços, limites e dificuldades que os estudantes estão 

encontrando para atingir os objetivos propostos. Deve ser compreendida como um ato dinâmico 

que subsidie o redirecionamento da aprendizagem, possibilitando o alcance dos resultados 

desejados.  

A avaliação formativa visa, exatamente, acompanhar o processo de aprendizagem do estudante; 

possibilita, ainda, ao professor/tutor conhecer as dificuldades do estudante e, por conseguinte, 

identificar o tipo de intervenção mais adequada para propiciar o desenvolvimento de suas 

potencialidades. A avaliação somativa, por sua vez, ajudará o professor/tutor a identificar a 

aprendizagem efetivamente ocorrida ao final dos módulos do curso. Do mesmo modo esta 

avaliação permite acompanhar o desenvolvimento do aluno permitindo correção e intervenção 

precoce que limite as chances de aprendizado. Mais informações sobre como se dá esse processo 

encontra-se mais adiante nos tópico Processo de Avaliação no Curso de Medicina e avaliação da 

aprendizagem discente. 

 

j) Individualização curricular  

  O modelo tradicional apresenta dificuldades para oferecer aos alunos objetivos 

educacionais individuais. Da mesma forma a autonomia do professor acaba gerando uma matriz 

curricular que nem sempre são os objetivos adequados ao curso médico e sim a objetivos 

individuais do professor. O ABP, na sua formatação, com uma Comissão de Planejamento 

Didático permite que os conteúdos sejam selecionados para oferecer os saberes essenciais desta 

fase. Ao mesmo tempo, por estimular a autoaprendizagem e a aquisição de novos 

conhecimentos, ele faz com que o aluno busque ampliar as competências que achar necessárias, 

garantindo a possibilidade ao discente a oportunidade de individualizar seu currículo, além do 

que lhe é oferecido.  No ABP, além disso, existem os chamados Módulos de Atualização, que 

correspondem a atividades eletivas e que são montados a partir de sugestões e organização dos 

próprios discentes. Deste modo, o ABP possibilita, respeitadas as necessidades coletivas, um 

esforço dirigido para as necessidades específicas de cada indivíduo. 

 
 

k) Uso de pequenos grupos 

O trabalho em pequenos grupos é um elemento fundamental da nova concepção 

pedagógica. Antes de tudo, permite a aprendizagem do trabalho em equipe, o que é fundamental 
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para os médicos nas condições atuais da prática profissional. Além disso, o uso de pequenos 

grupos facilita a interação, estreita as relações entre o professor e os estudantes, abre espaço para 

que os mesmos expressem suas idéias, viabiliza a avaliação formativa e favorece o 

desenvolvimento do pensamento crítico. 

 

l) Formação docente 

A nova concepção pedagógica requer docentes que tenham uma visão global da profissão 

e não apenas das exigências de suas especialidades. É imperioso desenvolver programas de 

formação em serviço, focando em um amplo conjunto de competências: métodos educacionais, 

avaliação, pesquisa, gestão de projetos, administração. No curso de Medicina da Uefs a 

Comissão de Desenvolvimento Docente é responsável pela realização de atividades formativas 

para os docentes permitindo intervenções e realinhamento do papel dos professores.  

 

m) Estratégias ativas de ensino-aprendizagem   

 Nas quatro primeiras séries, as estratégias ativas de ensino-aprendizagem utilizadas no 

desenvolvimento dos Módulos Temáticos são as sessões tutoriais, o aprendizado baseado em 

problema, consultorias, problematizacão, que são utilizadas tanto nas atividades teóricas quanto 

nas atividades de campo.  

 Nas duas últimas séries do Curso de Medicina, período do Internato, as atividades 

práticas supervisionadas são as principais ferramentas pedagógicas utilizadas.   

 

3.1.3) Objetivos do curso: 

Geral 

• Promover a formação geral e profissional de médicos, em termos humanísticos e 

 científicos. 

Específicos 

• Promover a formação de um profissional apto a resolver os principais problemas 

 de saúde da população; 

• Estimular no aluno a compreensão do paciente como ser biopsicossocial, 

 aprimorando a relação médico-paciente e incrementando a responsabilidade 

 acadêmica; 

• Articular o desenvolvimento de práticas multiprofissionais de ensino, pesquisa e 

 assistência, atuando com os demais cursos de graduação da UEFS; 
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• Promover a valorização da bioética no campo da medicina; 

• Incentivar, entre docentes e discentes do curso, a participação nas iniciativas 

 desenvolvidas no campo da educação médica, em âmbito local, nacional e 

 internacional; 

• Manter um sistema periódico de avaliação do processo ensino-aprendizagem e 

 do próprio curso. 

 

3.1.4) Perfil do médico a ser formado 

 

Ao concluir o curso, o profissional deverá estar apto a: 

• exercer a medicina, com postura ética e visão humanística, visando o bem do 

 paciente, de sua família e da comunidade; 

• permanecer capacitado, mediante a prática da educação permanente; 

• dominar as técnicas de leitura crítica, indispensáveis frente à sobrecarga de 

 informações e à transitoriedade de conhecimentos teóricos e técnicos; 

• dominar os conhecimentos formadores do embasamento científico de natureza 

 biopsicossocial subjacentes à prática médica; 

• realizar os procedimentos necessários à promoção da saúde e à prevenção, 

 diagnóstico, tratamento e reabilitação das doenças de maior prevalência 

 epidemiológica e importância social.  

• utilizar procedimentos semiológicos e terapêuticos, dentro de critérios 

 científicos de indicação e contra-indicação, limitações, riscos e confiabilidade; 

• atuar dentro do Sistema Único de Saúde, respeitando os princípios de  universalidade, 

integralidade e equidade que o fundamentam; 

• atuar em equipe multiprofissional, assumindo, quando necessário, o papel de 

 coordenador e relacionando-se com os demais membros em bases éticas; 

• ter uma visão social do papel do médico, engajando-se no processo de 

 formulação das políticas públicas de saúde; 

• informar e educar seus pacientes, os familiares e a comunidade, em relação à 

 promoção da saúde, prevenção, tratamento e reabilitação das doenças, usando 

 técnicas adequadas de comunicação; 
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• conhecer as principais características do mercado de trabalho, onde deverá  inserir-

se, procurando atuar de acordo com os padrões locais, buscando  sempre o  seu 

aperfeiçoamento. 

 

3.2) Currículo proposto quando da autorização  
 

Estimulada pelas conclusões do relatório da Fase III do Projeto da Comissão 

Interinstitucional Nacional de Avaliação do Ensino Médico (CINAEM) - formada pelas 

principais entidades médicas do país, que fez uma ampla avaliação do ensino médico no Brasil e 

pelo conteúdo do parecer aprovado pelo Conselho Estadual de Saúde - a UEFS buscou assessoria 

da Universidade Estadual de Londrina, Paraná, para a implantação do seu curso Médico. 

 Após avaliações da Comissão de Operacionalização o conteúdo curricular proposto e 

aprovado tinha como principais diretrizes as questões abaixo destacadas: 

 

• estruturação modular, viabilizando a interdisciplinaridade; 

 

• currículo nuclear comum a todos os estudantes e a oportunidade de módulos  eletivos 

e práticas eletivas, cuja função é permitir a individualização do  currículo; 

 

• ensino baseado na pedagogia da interação, com os conteúdos das ciências  básicas e 

clínicas desenvolvidas de forma integrada com os problemas  prioritários de saúde da 

população; 

 

• contato precoce do estudante de medicina com as realidades de saúde e 

socioeconômicas da comunidade desde o primeiro ano do curso, especialmente por 

meio do Módulo de Práticas de Integração Ensino, Serviço e Comunidade (PIESC); 

 

• adoção da avaliação formativa; 

 

• conclusão do curso em 6 anos, com caráter de terminalidade na graduação. 

 

3.3) Currículo vigente 
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 Após a implantação, foram necessárias modificações no conteúdo curricular do curso. 

Identificada uma situação-problema ela é encaminhada às comissões de Planejamento Didático e 

Avaliação, discutida com alunos e professores, analisada no Colegiado do Curso e, finalmente, 

encaminhada para análise e deliberação do CONSEPE. 

 

3.3.1) Estrutura e conteúdo curricular 

 
A estrutura do currículo nas quatro primeiras séries é modular, diferentemente do modelo 

tradicional, que é disciplinar. Isso não significa o desaparecimento das disciplinas, mas sim a 

prática da interdisciplinaridade. Na verdade, a estrutura modular resulta no fortalecimento das 

disciplinas no seu verdadeiro papel que é o de áreas de conhecimento, liberando-as do encargo 

de instrumentos acadêmico-administrativos no desenvolvimento das atividades curriculares. Nas 

quinta e sexta séries, período denominado de internato, o conteúdo curricular é constituído por 

estágios supervisionados.  

 

3.3.2) Módulos temáticos  

Os módulos são constituídos por um conjunto articulado de temas que são identificados 

pelos alunos nos problemas relacionados ao processo saúde-doença. O conjunto de problemas 

que integram cada módulo é elaborado previamente, levando em consideração a realidade 

sanitária local e o objetivo pedagógico e científico a ser alcançado. Esse modelo em forma de 

árvore temática estimula o aluno a desenvolver seu raciocínio clínico e a capacidade de 

solucionar questões correlatas.  

O curso é estruturado em série anual, com destinação para os Módulos Temáticos da 

carga horária de 5.250 horas, respeitando-se o regime de 38 semanas letivas por ano.  Cada série, 

da primeira à quarta, é composta por módulos temáticos com duração de duas (2) a sete (7) 

semanas, exceto os módulos de Habilidades Clínicas e Atitudes e Práticas de Integração Ensino, 

Serviço e Comunidade (PIESC), que são desenvolvidos durante todo o período letivo conforme 

demonstrado no Quadro 6. 

Os Módulos Temáticos são desenvolvidos em forma de uma árvore temática na qual a 

partir de um problema, são identificadas as necessidades de saberes para explicar e equacionar a 

situação-problema. Exemplares dos Módulos de Habilidades Clínicas e Atitudes, de Práticas de 

Integração Ensino Serviço e Comunidades e dos Módulos Temáticos da primeira à quarta série, 

bem como suas respectivas ementas constituem os Anexos O, P, Q, R,S, T desse Projeto.  
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 Até o momento, as modificações realizadas no conteúdo curricular da primeira a quarta 

série representaram, tão somente, alteração na ordem sequencial dos Módulos Temáticos, sem 

modificar nem as ementas nem a carga horária dos conteúdos que permaneceu com 5.250 

horas/aula, havendo apenas adequação de conferências e revisão dos problemas de estudo para 

adequá-los a situações regionais quando necessário 

 A distribuição atual dos módulos temáticos das quatro primeiras séries do curso, 

conforme ordem sequencial de aplicação, período de desenvolvimento previsto e carga horária 

podem ser conferidas no Quadro 6: 

 

Quadro 6. Módulos temáticos da primeira a quarta série do Curso de Medicina da UEFS com o 
período de duração, nome e carga horária. 2015. 

Série 
N.º de 

semanas Nome do Módulo 
Carga 

Horária 
1a 05 Introdução ao Estudo da Medicina 120 
1a 04 Abrangência das Ações de Saúde 105 
1a 06 Concepção e Formação do Ser Humano 165 
1a 07 Metabolismo 180 
1a 07 Funções Biológicas 180 
1a 07 Mecanismos de Agressão e Defesa 180 
1a 2 Atualização I 75 
1a 38 Habilidades Clínicas e Atitudes I 150 
1a 38 Práticas de Integração Ensino, Serviços e Comunidade I 150 
2a 07 Nascimento, Crescimento e Desenvolvimento 180 
2a 05 Percepção, Consciência e Emoção 135 
2a 07 Proliferação Celular 180 
2a 06 Locomoção Preensão 165 
2a 07 Processo de Envelhecimento 180 
2a 05 Doenças Resultantes da Agressão ao Meio Ambiente 120 
2a 02 Atualização II 75 
2a 38 Habilidades Clínicas e Atitudes II 150 
2a 38 Práticas de Integração Ensino, Serviços e Comunidade II 150 
3a 07 Dor 180 
3a 07 Dor Abdominal, Diarréia, Vômitos e Icterícia 180 
3a 05 Perda de Sangue 135 
3a 07 Febre, Inflamação e Infecção 180 
3a 05 Problemas Mentais e de Comportamento 120 
3a 06 Fadiga, Perda de Peso e Anemias 165 
3a 02 Atualização II 75 
3a 38 Habilidades Clínicas e Atitudes III 150 
3a 38 Práticas de Integração Ensino, Serviços e Comunidade III 150 
4a 5 Saúde da Mulher, Sexualidade Humana e Planejamento Familiar  135 
4a 5 Desordens Nutricionais e Metabólicas 135 
4a 7 Dispnéia, Dor Torácica, Edemas e Tosse 180 
4a 6 Distúrbios Sensoriais, Motores e da Consciência 135 
4a 6 Manifestações Externas das Doenças e Iatrogenias 135 
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4a 7 Emergências 180 
4a 2 Atualização IV  75 

 4a 38 Habilidades Clínicas e Atitudes IV 150 
4a 38 Práticas de Integração Ensino, Serviços e Comunidade IV 150 

Total 5.250 
Fonte: Projeto do Curso de Medicina da UEFS aprovado no CONSEPE.  

 

3.3.3) Estrutura e conteúdo curricular 
 
 O curso de Medicina busca articular-se para atender às orientações postas nas novas 

Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Medicina- 2014 (Anexo U), em 

termos de conteúdo, carga horária, perfil de egresso, buscando formar de modo humanista e 

integral.   

 Através da Resolução CONSEPE 103/2007 (já citada), foram feitas modificações 

pontuais nos conteúdos e ementas, alterada a nomenclatura, ampliada a carga horária dos 

estágios supervisionados do internato e das Atividades Acadêmicas Complementares 

aumentando, consequentemente, a carga horária total do Curso de Medicina de 9.120 para 9.740 

horas (Quadro 7): 

 

Quadro 7: Estrutura curricular atual do Curso de Medicina da UEFS. 2015.  
ESTRUTURA CURRICULAR  CARGA HORÁRIA 
            Módulos Temáticos 5.250 
            Internato 4.000 

Atividades Acadêmicas Complementares   490 
TOTAL 9.740 
FONTE: Resolução CONSEPE No 103/2007. 
 
3.4) Estratégias ativas de ensino-aprendizagem  

 Não foram realizadas modificações nas estratégias ativas de ensino-aprendizagem 

utilizadas no desenvolvimento dos Módulos Temáticos da primeira a quarta séries, 

permanecendo o período de 2 horas semanais para as Conferências, 8 horas semanais para as 

atividades dos Grupos Tutoriais, além das Consultorias, aulas práticas e tempo protegido para 

estudo, um espaço fundamental para o discente buscar informações. De igual maneira, no 

Módulo de Habilidades Clínicas e Atitudes, permaneceram as aulas práticas e no Módulo de 

Práticas de Integração Ensino, Serviço e Comunidade (PIESC), as tarefas de campo nos cenários 

de práticas previamente selecionados.  

 Nas duas últimas séries do Curso de Medicina, período do Internato, as atividades 

práticas supervisionadas são as principais ferramentas pedagógicas utilizadas. 
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3.5) Espaço Didático 

 Atualmente, já está disponível e em funcionamento no HGCA o espaço didático cuja 

planta baixa pode ser observada no apêndice A, exclusivo para desenvolvimento das atividades 

didáticas do internato dos alunos do Curso de Medicina da UEFS dispondo, inclusive de acervo 

bibliográfico. 

 

3.6) Semana Padrão de Atividades 

 Objetivando facilitar a adaptação e o desenvolvimento dos estudantes na pedagogia da 

ABP, estrategicamente, as atividades didáticas de cada série do curso foram distribuídas 

semanalmente, em turnos previamente determinados, sendo o período denominado de Semana 

Padrão de Atividades.  

 Na Semana Padrão de Atividades, planejada conforme os termos da Resolução CNE/CES 

no 3, de 2 de julho de 2007(Anexo V), estão contemplados os horários para a Conferência, 

Consultorias, Grupo Tutorial, Aulas Práticas, Aulas de Habilidades Clínicas e Atitudes e 

atividades de campo das Práticas de Integração Ensino Serviço Comunidade, bem como os 

horários reservados para estudo individual ou em equipe, que pode ser realizado no Campus 

universitário ou em qualquer outro local. A semana padrão de atividades do primeiro ao quarto 

ano pode ser conferida no Quadro 08.  

 
 
Quadro 08: Semana padrão de atividades da primeira a quarta-série do Curso de Medicina da 
UEFS.   

Primeiro ano           

DIA / HORÁRIO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

08:00h as 10:00h 
Protegido para 

estudo 

 

  
 

Protegido para 
estudo 

 

  
 

 

  
 10:00h as 12:00h PRÁTICA PRÁTICA 

12:00h as 14:00h           

14:00h as 16:00h 
 

  
 

Protegido para 
estudo 

CONFERÊNCIA 
Protegido para 

estudo 
Protegido para 

estudo 

16:00h as 18:00h PRÁTICA   PRÁTICA PRÁTICA 

              

Segundo ano           

DIA / HORÁRIO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

08:00h as 10:00h 
 

  
 

Protegido para 
estudo 

CONFERÊNCIA 
Protegido para 

estudo 
Protegido para 

estudo 

10:00h as 12:00h PRÁTICA   PRÁTICA PRÁTICA 

12:00h as 14:00h           

14:00h as 16:00h 
Protegido para 

estudo 

 
  

Protegido para 
estudo 
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16:00h as 18:00h PRÁTICA 
 

PRÁTICA 
  

              

Terceiro ano           

DIA / HORÁRIO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

08:00h as 10:00h 
Protegido para 

estudo 
Protegido para 

estudo   

Protegido para 
estudo 

 

  
 10:00h as 12:00h PRÁTICA PRÁTICA CONFERÊNCIA PRÁTICA 

12:00h as 14:00h           

14:00h as 16:00h 
 

  
 

 

  
 

Protegido para 
estudo 

 

  
 

Protegido para 
estudo 

16:00h as 18:00h PRÁTICA PRÁTICA 

              

Quarto ano           

DIA / HORÁRIO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 
08:00h as 10:00h  

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

CONFERÊNCIA 

10:00h as 12:00h   

12:00h as 14:00h           

14:00h as 16:00h 
Protegido para 

estudo 
Protegido para 

estudo 
Protegido para 

estudo 
Protegido para 

estudo 
Protegido para 

estudo 

16:00h as 18:00h PRÁTICA PRÁTICA PRÁTICA PRÁTICA PRÁTICA 

Fonte: Colegiado do Curso de Medicina.   

 

 

3.7) Práticas de Integração Ensino, Serviço e Comunidade (PIESC) 

 
O Módulo de Práticas de Integração Ensino, Serviço e Comunidade (PIESC) é uma 

parte fundamental do currículo do curso de Medicina. Constitui-se de atividades que reúnem os 

estudantes, os professores, os profissionais de saúde e os membros da comunidade local em 

torno do objetivo de contribuir para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, do 

funcionamento das Unidades de Saúde da Família (USF) e para a aprendizagem dos alunos e 

professores. 

É de grande importância para a formação de médicos, comprometidos com a 

resolução dos problemas da população, a aproximação dos estudantes com a realidade. Nesse 

sentido, o PIESC permite, desde o início do curso, o contato dos alunos com as famílias em seu 

contexto social e com as práticas de saúde existentes na comunidade no âmbito da atenção 

primária. 

Por meio da vinculação do ensino à realidade de saúde da comunidade/família, 

busca-se trabalhar a construção ou a reconstrução das estruturas curriculares em consonância 

com as necessidades e os problemas identificados. Desta forma, espera-se formar um novo 

profissional de saúde, capaz de superar a limitada visão “biologicista e curativista” da prática 
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médica tradicional, fortalecendo, assim, a prática da promoção da saúde, prevenção de riscos e 

agravos, gestão do cuidado e integralidade das ações, atributos exigidos pelas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o profissional médico. 

Além disso, o PIESC visa proporcionar aos alunos o exercício da interação 

multiprofissional e interdisciplinar, pondo-os em contato direto com os diversos profissionais de 

saúde que desenvolvem ações na comunidade (Equipe de Saúde da Família - ESF e Núcleo de 

Apoio a Saúde da Família – NASF). Aprender a trabalhar em equipe, construindo objetivos 

comuns e convivendo com as diferenças, é fundamental para o desempenho profissional do 

futuro médico. 

O PIESC é desenvolvido ao longo dos quatro primeiros anos do curso de Medicina. 

Em cada ano, no entanto, o enfoque é diferente. No primeiro ano, o PIESC I concentra- se nas 

atividades de reconhecimento da comunidade, com a identificação de problemas e o 

planejamento de ações de caráter comunitário e individual. No segundo ano, o PIESC II, 

desenvolve ações de promoção de saúde, prevenção específica e vigilância em saúde a partir dos 

problemas priorizados.  

Nos terceiro e quarto anos, com os PIESC III e IV, o trabalho acontece mais próximo 

das USF’s, identificando famílias em situação de risco social e epidemiológico para as quais são 

elaborados Projetos Terapêuticos Familiares (PTF) que são operacionalizados a partir de 

consultas clínicas (medicina de família e comunidade, pediatria e ginecologia), ações de 

promoção de saúde (atividades educativas individuais/coletivas e visitas domiciliares), e, 

encaminhamento/acompanhamento em serviços de referência como: Centro de Apoio 

Psicossocial (CAPS), Centro de Atendimento ao Diabético e Hipertenso (CADH), Policlínicas e 

Centro de Saúde Especializada (CSE). Nos manuais de cada módulo do PIESC constam as 

ementas, objetivos, conteúdos e atividades desenvolvidas, os quais constituem o anexo P, já 

citado anteriormente.   

Durante os cinco últimos anos, é possível ampliar e consolidar as atividades do 

PIESC junto às Unidades de Saúde da Família em que os estudantes atuam (quadro 09), dessa 

forma, sedimenta-se a parceria entre os profissionais das ESF’s, e os do NASF, com os usuários 

das USF’s,  principalmente com as famílias que estão sob a responsabilidade do PIESC.  

 

Quadro 09: Relação das Unidades de Saúde da Família onde atuam os alunos e professores do 
PIESC, Feira de Santana-Ba, 2015. 
 

Módulo do PIESC Unidades de Saúde da Família 

PIESC I USF Sobradinho I 
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USF George Américo II 
USF Campo Limpo II 
USF Novo Horizonte 

PIESC II USF Alto do Papagaio 
USF George Américo IV 
USF Campo Limpo IV 
USF Campo Limpo V 

PIESC III  USF Campo Limpo III 
USF George Américo I 
USF  George Américo III 
USF Campo Limpo I 

PIESC IV USF Gabriela I 
USF Gabriela II 
USF Sobradinho II  

 

Em 2013.0 a relação professor/aluno/USF foi reestruturada e o PIESC I passou a 

trabalhar com 04 USF’s, sendo cada grupo formado por um professor e oito alunos. Essa 

mudança muito contribuiu para a melhoria das atividades, uma vez que até 2012.0 cada módulo 

do PIESC trabalhava com 03 USF’s nas quais atuava um grupo onde um professor era 

responsável por dez ou onze estudantes. A partir do ano letivo 2013.0, essa mudança, 

prioritariamente no PIESC I, vem sendo implantada ano a ano em cada turma nova que inicia o 

curso, tendo como previsão que, até o ano letivo de 2015.0, todas as turmas do PIESC terão esta 

configuração. 

Com isso, consegue-se acompanhar e orientar as atividades planejadas e 

desenvolvidas pelos alunos com maior eficiência e eficácia, o que proporciona a alunos e 

comunidade assistida, melhorias no cuidado à saúde. Foi possível, também, ampliar as atividades 

desenvolvidas com os profissionais das unidades de saúde, o que melhorou a integralidade das 

ações desenvolvidas junto à comunidade/família/indivíduos, proporcionando aos estudantes um 

efetivo exercício da interdisciplinaridade. 

Outra contribuição para o desenvolvimento das atividades do PIESC veio da 

participação dos monitores no planejamento e execução das atividades nos módulos. O olhar do 

aluno que já vivenciou os módulos em anos letivos anteriores, fez rever/alterar atividades que 

não eram eficazes, e, ampliar as que eram mais efetivas. A partir das sugestões dos monitores, 

foram alteradas atividades teóricas que passaram a ser realizadas na forma de debate (semelhante 

a uma atividade tutorial), ampliando a carga horária das atividades práticas na comunidade. 

O PIESC também ampliou as suas ações nas áreas de pesquisa e extensão com a 

aprovação de projetos em editais de fomento e trabalhos de conclusão de curso (TCC), 

orientados por professores do PIESC, conforme quadro 10. A interação de atividades de ensino, 

pesquisa e extensão propiciou a alunos e professores do PIESC a percepção do curso 
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universitário em sua plenitude, melhorando, assim, a construção do conhecimento científico, 

médico e social. 

Quadro 10: Relação dos Projetos de Pesquisa/Extensão/TCC do PIESC, Feira de Santana-Ba, 
2015. 

Nome do Projeto Tipo Edital 

Catadores de lixo do Conjunto Habitacional Feira 
VI: condições sócio-econômicas e riscos á saúde. 

Pesquisa PIBIC- FAPESB 

Programa de Educação pelo Trabalho para a 
Saúde: PET-Saúde da Família UEFS 

Extensão  SGTES/MEC 

Práticas de Integração Ensino, Serviço e 
Comunidade: abordagem multiprofissional da 
gestão do cuidado a partir de projetos terapêuticos 
familiares 

Extensão  PROEXT MEC/SESu 

Capacitação em Educação em Saúde dos 
Voluntários da Pastoral da Saúde 

Extensão PROEXT – UEFS 

O ensino da saúde coletiva nos cursos de medicina 
no Brasil: uma revisão bibliográfica 

TCC Sem financiamento 

Prevalência de tabagismo na área de abrangência 
da Unidade de Saúde da Família Feira X – V, Feira 
de Santana, Bahia 

TCC Sem financiamento 

Regulação da assistência à saúde: uma revisão 
bibliográfica 

TCC Sem financiamento 

Febre Chikungunya: o perfil epidemiológico na 
cidade de Feira de Santana-BA, no período de 
agosto de 2014 a junho de 2015. 

TCC Sem financiamento 
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Figura 05. Sala do PIESC  

 

3.8)  Habilidades Clínicas e Atitudes 

 

3.8.1) Definição e conteúdo 

 Habilidades é um módulo de ensino que ocorre longitudinalmente ao longo das quatro 

séries iniciais do curso e tem como objetivo fomentar a construção de competências necessárias 

para o exercício adequado da medicina. O módulo consiste num conjunto de atividades que 

focam no desenvolvimento de habilidades clínicas, técnicas de comunicação, acesso aos meios 

contemporâneos de informação médica e capacitação para a leitura crítica de evidências 

científicas, com carga horária assim distribuída: 50% semiologia; 15% procedimentos médicos; 

10% realização e interpretação de exames complementares; e 25% comunicação. 

Este aspecto de comunicação é fundamental e inovador porque permite trabalhar de forma 

organizada e pioneira a habilidade do discente de relacionar-se e comunicar-se com o paciente 

corrigindo um aspecto que sempre foi limitado na formação médica. 

 

3.8.2) Aspectos pedagógicos e carga horária 

O módulo tem como objetivo impulsionar o desenvolvimento de domínios cognitivo e afetivo, 

que mostram correlação positiva e forte com o crescimento do domínio cognitivo.  O ensino de 

habilidades é centrado no aluno, com resgate das experiências anteriores, baseando-se nos 

seguintes princípios: interação entre teoria e prática, visando a potencialização e o sinergismo na 
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aquisição do conhecimento das habilidades motoras e afetivas; desenvolvimento gradual da 

complexidade das habilidades, das situações práticas e da integração entre habilidades e 

conhecimentos para a solução de problemas. O módulo funciona plenamente integrado ao 

conteúdo e as ações desenvolvidas nos tutoriais, não só no progressivo conteúdo de habilidades e 

atitudes, mas permitindo que os espaços físicos da Unidade de Habilidades Clinicas e Morfo-

função sejam utilizados como cenários para o desenvolvimento do conhecimento que será 

apresentado pelos discentes nos tutoriais. Seguindo os princípios do ABP o estudo é feito em 

pequenos grupos, permitindo otimizar o aprendizado. As atividades seguem cronograma 

específico, com quatro horas semanais para cada série, sob supervisão de professores e 

monitores. 

 

3.8.3) Unidade de Habilidades e Morfo-Função 

O desenvolvimento das habilidades utiliza cenários diversos, internos e externos.  Um dos mais 

importantes é a Unidade de Habilidades e Morfo-Função. Esta unidade contém modelos 

anatômicos, bonecos que permitem simulação de diversos achados da semiologia, vídeos com 

várias situações para análise e discussão, além de uma bancada de microscopia para estudo das 

células e tecidos nas mais diversas abordagens e práticas seca. Também são realizadas, para o 

aprendizado, atividades interpares e com pacientes simulados e/ou reais, tanto na Unidade de 

Habilidades como no ambiente ambulatorial e hospitalar. Além do horário semanal obrigatório, 

os alunos poderão agendar outros horários na Unidade de Habilidades e Morfo-Função para 

praticar, independentes do professor. 

3.8.4) Avanços: 

� Pessoal  

Nos últimos cinco anos, ampliamos e adequamos o quadro de professores responsáveis pela 

execução do Módulo de Habilidades e Atitudes, disponibilizando docentes para comporem um 

quadro fixo para habilidades em procedimentos e propedêutica/semiologia. Esta mudança 

promoveu redução do número de estudantes para cada atividade prática, de modo a não 

ultrapassar o máximo de 8 (oito) alunos por turma, tendo favorecido uma melhor qualificação da 

avaliação formativa para cada atividade realizada nos módulos. Além disto, passamos a contar 

com dois funcionários efetivos, ampliando nosso funcionamento. 

� Monitoria 

Consolidamos o projeto de monitoria em Habilidades, e no momento dispomos de quatro 

monitores (dois bolsistas e dois voluntários) que participam ativamente das atividades de re-
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treinamento dos estudantes e, quando solicitados, das atividades práticas com os professores de 

Habilidades. 

Atividades com Monitores 

         

.  

 

 

           

 
 
 
 
 
 

 

Figura 06: atividades com monitores em Habilidades Clínicas e Atitudes. 

� Espaço Físico 

Ampliamos o espaço físico destinado a Habilidades, passando de 90m2 para 210m2, distribuídos 

entre estações secas de habilidades, unidade de informática e multimídia, sala de administração, 

biblioteca setorial. Além disto, adequamos o espaço de Morfo-Função com mais microscópios e 

bancadas.  No ano de 2012, renovamos o acervo da Unidade com recursos oriundos do projeto 

de informática e renovação de equipamentos com o Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq). A Unidade de Habilidades do curso de Medicina da 

Universidade Estadual de Feira de Santana se constitui atualmente em um espaço de 

aprendizagem com acervo de modelos anatômicos e simuladores, lâminas das diversas estruturas 

do corpo humano, pôsteres, computadores, biblioteca setorial, simuladores de ausculta cárdio-

pulmonar, entre outros, um centro cirúrgico simulado, e uma bancada para realização de 

habilidades práticas, molhadas, implantados nos últimos dois anos. 
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 Fig

ura 07 secretaria de Habilidades Clínicas e Atitudes. 

 

Figura 08. Unidade de Habilidades Clínicas e Atitudes. 
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Figura 09. Sala de Habilidades Clínicas e Atitudes. 

 

 

Figura 10. Sala de Habilidades Clínicas e Atitudes. 

 

 

 



 

 62

 

Figura 11. Sala de Habilidades Clínicas e Atitudes. 

 

 

Figura 12. Sala de Habilidades Clínicas e Atitudes. 
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Figura 13. Sala de Habilidades Clínicas e Atitudes. 

 

 

Figura 14. Modelos anatômicos de Habilidades Clínicas e Atitudes. 
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 Figura 15. Modelos anatômicos diversos da Unidade de Habilidades Clínicas e          
Atitudes. 
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Figura 16. Unidade de Morfo- Função do Curso de Medicina      

 
O convênio 021/2009 firmado entre a Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) 

e a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado da Bahia (SECTI). 

Com a finalidade de Ampliar o Acervo da Unidade de Habilidades Clínicas e Atitudes do Curso 

de Medicina da UEFS, foi assinado no valor total de R$ 166.264,00 (cento e sessenta e seis mil e 

duzentos e sessenta e quatro reais). Com isso foi possível a aquisição de: 

 

1 – Manequim de enfermagem RCP e Intubação Adulto com painel eletrônico avançado. 

2 – Manequim de ACLS CRISIS Pediátrico para RCP. 

3 – Simulador de Cateterização Venosa Central. 

4 – Simulador torso adulto de ausculta cardíaca e pulmonar. 

5 – Simulador de punção venosa central  com pele realística. 

6 – Simulador de trauma de tórax. 

7 – Manequim de treinamento para aulas em enfermagem   

8 – Simulador ACLS adulto PDA STA interativo com respiração espontânea.  
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Figura 17: Manequim de enfermagem RCP e Intubação Adulto com painel eletrônico avançado. 

 

 

 

 

 Figura 18. Manequim de ACLS CRISIS Pediátrico para RCP. 
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Figura 19.  Simulador de Cateterização Venosa Central. 

 

 
Figura 20: Simulador torso adulto de ausculta cardíaca e pulmonar.  
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Figura 21: Simulador de punção venosa central com pele realística 

 

 

Figura 22: Simulador de trauma de tórax. 
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Figura 23: Manequim de treinamento para aulas em enfermagem   

 
Figura 24: Simulador ACLS adulto PDA STA interativo com respiração espontânea 
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Figura 25. Negatoscópio de 01 
corpo  05 unidades       
 

                                              
Figura 26.  Negatoscópio de 
02 corpos 1 unidade  
 

Figura 27. Aparelhos Oftalmoscópios  02 
unidades 
 

Figura 28: Monitor 
Cardíaco 01 unidade  
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Figura 29: Projetor de Multimídia 02 unidades  

 

 

 

 

Figura 30.  Impressora Laser 01 unidade 
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Figura 31: Microcomputadores com monitor 12 unidades 

 
3.8.5) Conclusão  

 O conjunto das ações relatadas e o aspecto inovador e facilitador do ensino desta Unidade 

levou, no período de 2013 a 2015, a um aumento na frequência de usuários demandada por 

nossos alunos, por alunos de outros cursos de saúde da Universidade e por discentes e 

professores do curso de Medicina para diversos fins como: estudo autodirigido; realização de 

discussões práticas; realização de seminários do internato; cenário para atividades de outros 

módulos do curso, e exames para seleção de monitores. Diante desta crescente demanda, em 

2014, criamos nova regulamentação de uso do espaço por docentes, funcionários e monitores, 

com objetivo de facilitar, orientar, e garantir o uso da forma mais abrangente possível, por todos.  

Finalizando, podemos dizer que o desenvolvimento das habilidades clínicas e atitudes apoiadas 

pela Unidade de Habilidades e Morfo-Função vem apresentando progressivo avanço estando 

perfeitamente integrada aos demais conteúdos e módulos do curso constituindo em elemento 

vital na qualificação da formação discente, devendo ser preservada e permanentemente ampliada. 

 

3.9) Internato 

3.9.1) Institucionalização 

O internato médico da UEFS tem duração de dois anos, com uma carga de 4000 horas, e está 

institucionalizado e regulamento. No período de pré-implantação do internato, pelas 

especificidades deste modelo de estágio supervisionado, após avaliação no Colegiado do Curso 

de Medicina, foi aprovada a constituição de uma Comissão específica para tratar dos assuntos 

pertinentes a esta etapa da formação médica.  A Comissão, que tinha dois alunos como 

componentes, sugeriu modificações do conteúdo curricular, que, posteriormente, foram 
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discutidas no Colegiado, analisadas e aprovadas pela PROGRAD e CONSEPE por meio da 

Resolução No 103/2007, (já citada). Esta Resolução modificou a nomenclatura dos estágios, 

aprovou o conteúdo das novas ementas, incluiu o módulo de Medicina Baseada em Evidências e 

excluiu do Internato a carga horária das Atividades Complementares, que estavam inseridas 

neste local no projeto original do curso, de forma inadequada. As modificações dos módulos 

temáticos, nomenclaturas, e carga horária dos estágios supervisionados resultaram em um novo 

Fluxograma e uma nova Matriz Curricular, que estão anexados a esse documento (Anexos W e 

X). 

A composição da Comissão está demonstrada no Quadro 11:  

Quadro 11: Composição Comissão Inicial do Internato do Curso de Medicina da UEFS. 
Docente Função  
Profa. Ana Tereza Amoedo Coordenadora 
Prof. Antonio César de Oliveira  Vice-coordenador  
Profa. Ana Tereza Amoedo  Saúde do Adulto (Clínica Médica) 
Profa. Ana Mayra A. Oliveira  Medicina Baseada em Evidências  
Prof. Flávio Amorim Machado Saúde da Mulher  
Profa. Nilma Lázara A. Cruz Saúde da Criança  
Prof. Wagner G. Foganoli Emergência  
Prof. Joaquim Paulo Santana Saúde do Adulto (Clínica Cirúrgica) 
Profa. Dalva de A. Monteiro Saúde Preventiva e Mental  
Daiane Almeida Silva Representante discente da 5ª série 
Mateus Rosário  Representante discente da 6ª série 
Fonte: Colegiado do Curso de Medicina da UEFS.  
 
 
3.9.2) Regimento 

No desenvolvimento dos trabalhos da Comissão do Internato foi discutido e elaborado um 

Regimento específico para esse ciclo de estágios que, após análise e discussão no Conselho 

Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão da UEFS, foi aprovado por intermédio da Resolução 

CONSEPE No 104/2007 (Anexo Y). 

 

3.9.3) Ementas e Estágios atuais 

As ementas dos estágios supervisionados referentes a quinta e sexta séries do curso com a 

nomenclatura atual, carga horária total, carga horária das atividades teóricas e das atividades 

práticas compõem o Anexo Z.  Os conteúdos específicos e as Habilidades nas quais eles devem 

ser treinados compõem o ementário do internato (Anexo AA).  Após esta aprovação inicial e 

implantação não foram feitas modificações na grade curricular sendo o projeto atual em 

execução o que foi aprovado no CONSEPE.  No quadro 12 pode ser conferida a nomenclatura, 

período de atividades e carga horária atual. 
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Quadro 12. Relação dos estágios supervisionados da quinta e sexta séries do conteúdo curricular 
atual do Curso de Medicina da UEFS com o nome, período de duração e carga horária. 2015 

Série Nome do estágio C. H. 
Teórica 

C. H. 
Prática 

C. H. 
Total 

5ª Estágio C. em Saúde da Criança 96 384 480 
5ª Estágio C. em Saúde da Mulher 96 384 480 
5ª Estágio C. em Saúde do Adulto (Clínica Médica I) 96 384 480 
5ª Estágio C. em Saúde do Adulto (Clínica Médica II) 96 384 480 
5ª Estágio C. em Medicina Baseada em Evidências 24 96 120 
6ª Estágio C. em Saúde do Adulto (Clínica Cirúrgica I) 82 328 410 
6ª Estágio C. em Saúde do Adulto (Clínica Cirúrgica II) 82 328 410 
6ª Estágio C. em Saúde Coletiva e Mental 82 328 410 
6ª Estágio C. em Emergências Médicas 82 328 410 
6ª Estágio C. Opcional 64 256 320 
 Total 4000 4000 4000 

Fonte: Colegiado do Curso de Medicina da UEFS/2015.  

 

Atendendo as Recomendações da ABEM de 2015, que sugerem novas Diretrizes Curriculares 

para o Curso de Medicina e nova composição da Comissão de Internato, o Colegiado, atualizou 

seus componentes via portaria n.o. 003/2015 (anexo BB). 
A Comissão de Internato, conforme quadro 13 tem realizado reuniões regulares, registradas em 

Atas, com participação de alunos, Colegiado, Coordenadores de Módulos, onde são discutidos os 

aspectos de seu funcionamento e deliberado as mudanças e adaptações necessárias. 

Quadro 13: Composição da Comissão do Internato do Curso de Medicina da UEFS., 2015 
Docente Função  
Prof. Renato Pires Coordenador do Colegiado 
Profa. Ana Tereza Amoedo Coordenadora 
Prof. Antonio César de Oliveira  Núcleo docente estruturante, Representante 

do Hospital de Ensino, Coordenadores das 
áreas do Internato (Clínica Médica, 
Pediatra, Ginecologia Obstetrícia, Cirurgia, 
Saúde Coletiva e Mental, Emergência, 
Medicina Baseada em Evidência), 

Profa. Mônica Loiola Membro do Núcleo Psicopedagógico.  
 

Interno do 5° e 6º ano, Membro do Diretório Acadêmico ( VER 
NOMES) 

Fonte: Colegiado do Curso de Medicina da UEFS/2015.  
 

3.9.4) Acompanhamento 

Os discentes estão alocados em seus mais diversos cenários de práticas, de acordo com os 

rodízios pré-estabelecidos. Cada Módulo tem um Coordenador responsável pela execução e 

cumprimento das atividades e da carga horária. Além disso, no HGCA, principal hospital de 
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atividades, o Internato tem um espaço administrativo e acadêmico composto por salas de aula, 

biblioteca – franqueada aos funcionários, também- e uma funcionária do Colegiado que é 

responsável pelas listas de presença.  Em várias atividades para avaliarmos a participação e 

presença são utilizados Taxímetros com assinatura do professor responsável pela atividade.  Nas 

atividades em que há Residência Médica estes profissionais também participam destes 

mecanismos de regulação e acompanhamento. Desta forma garantimos um efetivo controle do 

desenvolvimento das atividades programadas. 

 

3.9.5) Componentes 

Cada professor tem em seu rodízio oito alunos, no máximo. Em algumas atividades mais 

especificas os grupos são subdivididos para preservar a relação ética com o paciente.  

 

3.9.6) Cenários e carga horária 

A carga horária semanal é de 40 horas, com atividades teóricas menores que 20% da carga 

horária, e práticas nos mais diversos cenários de estágio em que estejam escalados. Todos fazem 

atividades ambulatoriais de diversas especialidades. Cada discente, a depender do rodízio, 

acompanha e prescreve dois pacientes nas atividades de enfermaria, sendo responsáveis pela 

prescrição, sob supervisão de Residentes e professores. O Internato utiliza diversos espaços de 

práticas a depender da necessidade específica. Conforme tabela dos hospitais de estagio.  Em 

todos os períodos há professores realizando supervisão, de forma integral, durante toda a carga 

horária semanal, em ambos os turnos. 

 

3.9.7) Resultados   

São realizadas avaliações regulares dos alunos utilizando instrumentos diversos que incluem 

avaliação formativa estruturada, avaliação somativa, Mini-Cex, avaliação oral, devendo, em 

breve, passar a utilizarmos OSCE como instrumento de avaliação à maneira do que é feito nas 

séries iniciais.  É realizada avaliação geral do internato e do professor ao final de cada rodízio 

utilizando instrumento próprio e, também, do próprio sistema de avaliação.  Em relação aos 

resultados parciais e/ou finais são realizadas devolutivas com feedback para o aluno, permitindo 

que ele questione e transforme a avaliação em um componente da aprendizagem. A aprovação 

integral em todos os Módulos do quinto ano é um pré-requisito para matrícula na sexta-série.  

 

3.9.8) Cenário de práticas e estágios  
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O Internato, por suas características de estágios supervisionados, é realizado em Unidades 

de Saúde com sede no Município e conveniadas com a UEFS para tal fim (Anexo CC). Esta rede 

de Unidades de Saúde é formada por:  

Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA)- unidade hospitalar regional da Secretaria de Saúde 

do Estado da Bahia (SESAB)                     

Hospital Inácia Pinto dos Santos (Hospital da Mulher)  

Hospital Estadual da Criança (UEC)  

Hospital Colônia Lopes Rodrigues e CAPS,  

Hospital Dom Pedro de Alcantara da Santa Casa de Misericórdia, 

Unidades Básicas de Saúde da Secretaria de Saúde do Município de Feira de Santana  

Clínicas Especializadas do setor privado – IUNE- Instituto de Urologia e Nefrologia 

                                                                    CLIHON 

SAMU.  

 

3.9.8.1) Rede Municipal de Saúde 
 O Município de Feira de Santana está habilitado na Gestão Plena do Sistema Único de 

Saúde, segundo a NOAS SUS 01/200216, desde março/2004, conforme Portaria Ministerial de n° 

352, de 09 de março 2004, e reafirmado após a homologação do Termo de Compromisso da 

Gestão Municipal do Pacto pela Vida em Defesa do SUS e de Gestão pelo Ministério da Saúde. 

 O Sistema Municipal de Saúde de Feira de Santana é composto por instituições públicas, 

filantrópicas e privadas conveniadas ao SUS, que complementam a rede própria dos serviços 

existentes. 

 A rede de serviços de saúde, atualmente, engloba 177 Unidades de Saúde das quais 124 

são municipais, 3 (três) estaduais, 2 (duas) filantrópicas e 48 privadas. 

 No que se refere à rede própria do Município, observa-se um quantitativo de 91 Equipes 

de Saúde da Família (ESF) com 76 Unidades de Saúde da Família (USF), 15 Unidades Básicas 

de Saúde (UBS), 6(seis) Policlínicas localizadas estrategicamente para atender a média 

complexidade e os agendamentos das USF e UBS e uma 1 UPA 

Dispõe de um Hospital Especializado - Inácia Pinto dos Santos – (Hospital da Mulher); 

05 Centros de Referência sendo: 01 Centro de Referência em DST/HIV/AIDS, 01 em Diabetes 

Mellitus, 01 em Saúde da Mulher, 01 em Dermatologia Sanitária, 01 em Hipertensão Arterial e 

                                                 
16 Disponível em http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-e-conteudos-de-
apoio/legislacao/saude/portarias/Portaria_MS_373.2002 acesso em novembro de 2015. 
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01 em Saúde do Trabalhador, atendendo às demandas da população de Feira de Santana e das 

cidades pactuadas com a mesma. 

 Em relação à Saúde Mental, possui 05 Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) sendo: 

01 direcionado a usuários de álcool e drogas, 01 Infanto-Juvenil, 2 (dois) Transtornos Mentais 

Severos e Persistentes denominados CAPS II, 1(um) CAPS III que funciona ininterruptamente 

atendendo as emergências psíquicas. Possui 01 Centro de Referência e Marcação de Consultas 

de Média e Alta Complexidade, Centro Municipal de Diagnóstico por Imagem, 2 (duas) 

Unidades Móvel Medico Odontológico que dão suporte as USF que não tem equipe odontológica 

(Quadro 14). 

 
Quadro 14: Distribuição do Tipo de Estabelecimento da Saúde, Feira de Santana -BA, 2013.  
TIPO DE 
ESTABELECIMENTO 

QUANTIDADE % 

Central de regulação 
médica das urgências  

01 0,17 

Centro de atenção 
psicossocial - CAPS 

05 0,83 

Centro de saúde/unidade 
básica de saúde  

101 16,80 

Central de regulação de 
serviços de saúde  

02 0,33 

Clínica especializada / 
ambulatório especializado  

252 41,93 

Consultório  117 19,48 
Cooperativa  05 0,83 
Farmácia  02 0,33 
Hospital especializado  18 3,00 
Hospital geral  06 1,00 
Hospital dia  05 0,83 
Policlínica  10 1,66 
Posto de saúde  02 0,33 
Pronto atendimento  01 0,17 
Pronto socorro geral  02 0,33 
Secretaria de saúde  02 0,33 
Serviço de atenção 
domiciliar isolado(home 
care)  

01 0,17 

Unidade de serviço de 
apoio de diagnose e terapia  

58 9,65 

Unidade de vigilância em 
saúde  

01 0,17 

Unidade móvel de nível 
pre-hosp- urgência 
/emergência 

08 1,33 

Unidade móvel terrestre   02 0,33 
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Total  601 100 
Fonte: DATASUS, CNES, 2014 
 

  A Rede de Serviços é composta também por 1 (um) Centro de Combate às Endemias, 1 

(uma) Central de Distribuição de Materiais e Medicamentos, 1 (uma) UTI Móvel, 5 Unidades 

Móveis Básicas, 1 (um) Ambulatório de Hepatologia, 1 (um) Centro Municipal de Prevenção do 

Câncer Uterino, 1 (um) Laboratório Municipal anexo ao Hospital da Mulher que atende 

pacientes internos e externos e 1(um) Centro de Especialidades Odontológicas (CEO). 

 A assinatura de convênio de cooperação técnico-científico entre a UEFS e a PMFS 

possibilita a participação dos docentes e discentes do Curso de Medicina da UEFS em atividades 

de Ensino nas Unidades de Saúde de propriedade do Município em anexo já citado 

anteriormente.  

 Um significativo impulso na integração entre a Rede assistencial da Secretaria de Saúde 

do Município e a UEFS começa a se desenhar com a participação dos docentes e discentes do 

Curso de Medicina no Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde UEFS).  

Esse programa multiprofissional e interdisciplinar promovido pelo Ministério da Saúde 

vem sendo implantado na Rede de Unidades de Saúde da Família do Município através do 

desenvolvimento de atividades acadêmicas no âmbito da Atenção Básica orientadas pelos 

princípios da indissociabilidade entre o ensino, pesquisa e extensão e a integração ensino, serviço 

e comunidade, mediante sete Grupos de Aprendizagem Tutorial de natureza coletiva e 

multidisciplinar, envolvendo os cinco cursos da área de saúde oferecidos pela UEFS. Integram o 

referido programa 7 tutores, 42 preceptores, 84 bolsistas e 126 voluntários 259 atores.  

   
Quadro 15. Rede de Clínicas Especializadas e Hospitais conveniados com a UEFS. Junho, 2009.  
Clínicas e Hospitais  Área de atividade 

Hospital Otorrinos Otorinolaringologia  

Clínica SOS  Oftalmologia 

Instituto de Urologia e Nefrologia Nefrologia -Dialise 

Hospital D. Pedro de Alcântara (Santa Casa de Misericórdia) C. Médica e Cirúrgica  

Hospital Inácia Pinto dos Santos (Fundação Hospitalar) Obstetrícia/Ginecologia 

Hospital Estadual da  Criança  Pediatria 

Hospital Geral Cleriston Andrade (SESAB) C. Médica e Cirúrgica, 

Ginecologia/Obstetrícia 

Fonte: Colegiado do Curso de Medicina da UEFS. 
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3.9.8.2) Hospital Geral Clériston Andrade  

 O Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), classificado como hospital terciário na 

rede de saúde pública do Estado da Bahia, é considerado referência para toda região, sendo a 

unidade hospitalar referencial para o internato do Curso de Medicina da UEFS.  

 A proposta inicial para o HGCA à época de implantação do Curso de Medicina era que 

essa unidade fosse transformada em Hospital Universitário. Projeto para tal fim foi elaborado por 

uma Comissão de Técnicos e Professores da UEFS e apresentado à Administração Superior, 

entretanto o projeto não foi concretizado, pois não foi possível viabilizar a transferência da 

Unidade de acordo o modelo de gestão, sendo, entretanto, garantido a sua utilização como 

hospital de ensino através de convenio.  

 Localizado na Av. Eduardo Fróes da Mota s/n Bairro 35o BI, com 9.215 m2 de área 

construída, foi inaugurado em 15 de agosto de 1984, e desde então tem prestado relevantes 

serviços a comunidade feirense e regional. O mesmo dispõe de 200 leitos nas suas unidades de 

internamento: Clínica Médica, Cirurgia Geral, Materno-Infantil, Neurologia e Unidade de 

Terapia Intensiva de pediatria e adultos, Unidade Intermediária, Sala Vermelha, Centro 

Ciurúgico. Etc. Além destes leitos, o hospital dispõe de uma Unidade de Emergência, 

funcionando como ala anexa, com enfermaria Cirurgia Geral, Ortopedia, Traumatologia e 

Clínica Médica. 

 

� ESTRUTURA DE DIREÇÃO E COORDENAÇÃO 

 A estrutura de direção do HGCA é operacionalizada através de uma Diretoria Geral, uma 

Diretoria Médica, uma Diretoria Administrativa e um corpo de Coordenadores das áreas técnicas 

e administrativas.  

 

� QUADRO DE PESSOAL 

 O quadro de pessoal do HGCA é composto por funcionários contratados em três 

situações de vínculos empregatícios: estatutários, contratados pelo sistema do Regime Especial 

de Direito Administrativo (REDA) e ocupantes de cargos de provimento temporário. Existem 

também serviços terceirizados abrangendo as seguintes áreas: segurança patrimonial, parte da 

produção da nutrição; serviço de limpeza; fornecimento e manutenção dos serviços de 

informática, reprodução gráfica e serviços médicos.  

 

� PROGRAMAS EDUCACIONAIS 
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 O Hospital possui um Programa de Residência Médica, credenciado pelo Ministério da 

Educação e gerenciado pela Comissão Estadual de Residência Médica da Secretária de Saúde do 

Estado. Mantém outros programas educativos oferecidos a alunos de escolas de nível médio da 

área da saúde e estágios para alunos de cursos de graduação da área da saúde da Universidade 

Estadual de Feira de Santana, Escola Baiana de Medicina, Universidade Federal da Bahia além 

de outras instituições de ensino superior. Abaixo descrito alguns desses programas: 

RESIDÊNCIA MÉDICA. Funcionando há aproximadamente 22 (vinte dois) anos, devidamente 

reconhecido pelo Ministério de Educação (MEC) e sob a responsabilidade da Comissão de 

Residência Medica (COREME), o Programa de Residência Médica atua nas áreas básicas de 

Pediatria, Clínica Médica, Cirurgia Geral e Toco-ginecologia. Cada área possui 4 (quatro) 

residentes no primeiro e 4 (quatro) residentes no segundo ano e um corpo de Preceptores 

específicos.  

 ESTÁGIOS. Através de convênio com a Universidade Estadual de Feira de Santana a 

Unidade tem servido como campo de estágio para os alunos dos cursos de Enfermagem, 

Odontologia, Ciências Farmacêuticas e Medicina. 

 INTERNATOS Através de convênio com a Escola Baiana de Medicina e Universidade 

Federal da Bahia, os alunos do curso de medicina destas duas escolas podem realizar na Unidade 

o ciclo de INTERNATO destinado aos alunos do 5º e ou  6º ano do curso de graduação. 

   

� UNIDADES 

 O Hospital está dividido em unidades destinadas a internamento de pacientes de Clínica 

Médica, Cirurgia Geral, Materno-Infantil, Neurologia, Unidade Semi-intensiva e Unidade de 

Terapia Intensiva de pediatria e adulto, além da Emergência, funcionando como ala anexa, 

Cirurgia Geral, Ortopedia, Traumatologia e Clínica Médica, Sala Vermelha e Triagem.  

 O HGCA dispõe também das unidades de Ambulatório, Hemoterapia, Laboratório de 

Análise Clínica, Bacteriologia, Banco de Leite, Comissão Intra Hospitalar de Doação de Órgãos 

e Tecidos para Transplante. (CIHDOTT) que, inclusive, conta com um grupo de alunos da UEFS 

como estagiários regulares.  

 

� SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 

 

 O Hospital oferece atendimento através de serviços especializados de média e alta 

complexidade a exemplo dos serviços de Bio-Imagem (Radiologia convencional, Radioscopia, 
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Mamografia, Ultra-sonografia e Tomografia computadorizada), Anatomia Patológica, 

Endoscopia e Laparoscopia, Video-Laparoscopia, Hemodiálise de agudos, entre outros. 

 

� PRODUÇÃO DE SERVIÇOS 

 A produção de serviços no HGCA é uma das fontes de receita responsável pela 

manutenção do hospital. Com o credenciamento do Município de Feira de Santana para o 

modelo de Gestão Plena, a partir de janeiro de 2004, foi feita uma pactuação entre a Secretaria 

Estadual e a Secretaria Municipal de Saúde denominado de "Termo de compromisso entre entes 

públicos", que mantém a SESAB como responsável pelo gerenciamento da unidade.  

 

� REFORMA  

 O Hospital fez várias reformas e ampliação das suas instalações físicas, como 

implantação de nova Unidade de Tratamento Intensivo, além das seguintes obras: 

 I - Reformas do almoxarifado, centro cirúrgico, CEME- central de material e 

 esterilização, farmácia, laboratório de análises clínicas e refeitório; 

 II - Construção e ampliação da unidade de emergência, a ser executada 

  Assinatura de convênio de cooperação técnico-científico entre a UEFS e a SESAB 

possibilita a participação dos docentes e discentes do Curso de Medicina da UEFS em atividades 

de Ensino no Hospital Geral Clériston Andrade, em anexo já citado.  

 

4. ATIVIDADES ACADÊMICAS COMPLEMENTARES PARA O CURSO DE 

MEDICINA 

O curso de Medicina enfrentou dificuldades para compatibilizar a sua elevada carga 

horária com a Resolução Consepe 54/2001(Anexo DD) que regulamenta as Atividades 

Complementares Acadêmicas para os cursos de graduação da UEFS. Após contabilizar a carga 

horária de atividades complementares da primeira turma de egressos no final do ano 2009, a 

Comissão de Avaliação do Colegiado de Medicina observou que era inexequível a 

regulamentação vigente para o curso. 

Após muita discussão liderada pelo Colegiado do Curso de Medicina, aprovou-se a 

Resolução Consepe Nº 172/2010 (Anexo EE) que altera o anexo da Resolução Consepe 54/2001( 

já citada) que ampliou o reconhecimento de novas atividades compatíveis com o curso.  

As Atividades Acadêmicas Complementares a serem desenvolvidas em ações de 

pesquisa, extensão e monitoria contempladas no conteúdo curricular do Curso de Medicina, 

estão atualmente regimentadas pela portaria 004/2011 do Colegiado de Medicina (Anexo FF) 
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com uma carga horária mínima de 490 horas distribuídas como no quadro 16 A atual distribuição 

tem atendido com mais eficiência aos objetivos das Atividades Acadêmicas Complementares de 

aprimorar a formação acadêmica, tendo em vista o ensino, a pesquisa e a extensão, propiciando o 

desenvolvimento do raciocínio lógico, o estimulo à participação em projetos de iniciação 

científica e o desenvolvimento de suas habilidades e competências.  

 
Quadro 16. Atividades Acadêmicas Complementares do Curso de Medicina da UEFS em vigor 
no ano 2015. 

ATIVIDADES ACADÊMICAS COMPLEMENTARES CARGA HORÁRIA 
MAXIMA 

Atividades definidas nas Resoluções Consepe nº 54/2001, nº 049/2008 e nº 172/2010 
Participação em projetos institucionais de extensão, 
iniciação científica orientado por docentes ou monitoria de 
módulos do currículo (apresentar o contrato e a declaração) 

368 h 

Publicação de artigo em revista especializada ou anais de 
eventos 

Sem limites 

Participação em eventos técnicos, científicos e culturais 
com apresentação de trabalho. 

Sem limites 

Participação em eventos técnicos, científicos e culturais. 196h 
Representação estudantil em Conselhos 30h 
Representação estudantil em Diretórios Central e 
Acadêmico 

30h 

Participação em Empresa Júnior 90h 
Estágio Extracurricular 368h 
Mesário Voluntário 60h 
Subtotal1 Sem limites 
Outras atividades do Colegiado (portaria 004/2011 Colegiado de Medicina) 
Representante de Série Sem limites 
Ligas Estudantis Sem limites 
Módulos de Humanidades do Curso de Medicina 150h 
Aprendizagem à distância 50h 
Monitoria em eventos 60h 
Língua estrangeira: Inglês, Espanhol, Francês (módulo 
completo) 

60h 

Informática (Curso completo: Windows, Word e Excel) 20h 
Membro da OSCE. Sem limites 
Subtotal2 319 h 
Total da carga horaria (subtotal 1 + subtotal 2) 
 Limite mínimo de 490 horas 

Sem limite máximo 

Fonte: Regimento das Atividades Complementares do Curso de Graduação de Medicina (Portaria 004/2011 do 
Colegiado de Medicina). 

 
A Comissão de Avaliação vem sugerindo atividades e orientando os docentes, discentes 

desde a primeira serie do curso, como obter o melhor desempenho nas Atividades 
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Complementares. A maioria dos concluintes tem apresentado carga horária superior à carga 

horária mínima estabelecida pela Resolução Consepe 54/2001(já citada). 

 

5. PROCESSO DE AVALIAÇÃO NO CURSO DE MEDICINA 

 

 No modelo pedagógico da Aprendizagem Baseada em Problemas, o qual embasa o curso 

de Medicina na UEFS, a avaliação é um processo no qual todas as atividades são observadas de 

forma permanente. Neste sentido, desde a sua implantação, são aplicadas as seguintes 

metodologias avaliativas: Auto-avaliação; Avaliação inter-pares; Avaliação do aluno pelo tutor; 

Avaliação do tutor pelo aluno; Avaliação do problema; Avaliação do Módulo Temático; provas 

somativas, Teste Progresso e Exame Clínico Objetivo e Estruturado (Objetive Structured 

Clinical Examination - OSCE). No APB a avaliação busca analisar não só o aprendizado 

cognitivo, mas também o motor e o afetivo com a utilização de diversas ferramentas de avaliação 

permitindo que ela apóie o aprendizado. Ao mesmo tempo, de forma pioneira na Universidade, 

implantamos avaliação do professor pelo aluno e avaliação do próprio curso e de seus recursos.   

A UEFS, através da Resolução CONSU 46/2006 (Anexo GG), avançou no seu 

entendimento acerca da importância da avaliação, que passou a ser entendida como uma prática 

pedagógica processual. Embora, o curso de medicina também a entenda da mesma forma, o 

registro formal da avaliação discente teve que sofrer modificações para se adaptar as normas da 

Universidade como pode ser visto nas portarias do Colegiado de Medicina Nº 005/2008 (Anexo 

HH) e Nº 001/2011 (Anexo II). 

A portaria 001/2011 (citada anteriormente) foi um avanço no processo avaliativo porque 

passou a incluir avaliações das atividades práticas ligadas aos módulos temáticos (cerca de 30 a 

40% das atividades práticas do curso). As dificuldades operacionais como: módulos temáticos 

que não usam atividades práticas, docentes sem uniformização e treinamento para o método 

avaliativo das atividades práticas, reposição de alunos faltosos, relação inter e intradepartamental 

dificultada pelos aspectos burocráticos, dificuldades de compatibilização do modelo ABP com o 

modelo tradicional e hegemônico foram algumas das situações que precisaram ser vencidas para 

otimização dos resultados. A Comissão de Avaliação fez encaminhamentos individuais para a 

resolução de cada problema surgido, e, recentemente, publicou a portaria 001/2015 (Anexo JJ) 

que estabelece as Normas para as atividades praticas. Essas normas contribuíram com o processo 

avaliativo do curso, entretanto o desafio de fazer com que os docentes façam uso adequado do 

sistema avaliativo ainda não foi completamente vencido. A Comissão de Avaliação trabalha de 
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forma permanente e mantém a discussão para avançar na direção da superação dos entraves 

residuais.  

 

5.1) Avaliação do Curso 

Além, da avaliação dos problemas utilizados e da infra-estrutura de cada módulo, a UEFS 

tem realizado o Teste de Progresso. Este teste é uma avaliação longitudinal que analisa o ganho 

de conhecimento dos alunos ao longo do tempo, e permite à instituição realizar o diagnóstico de 

suas deficiências ao longo da estrutura curricular. Não visa um rankeamento entre as faculdades 

de medicina, mas permite uma auto comparação ano a ano (SAKAI et al, 2008). Serve para 

esclarecer se o ganho de conhecimento por parte do aluno está sendo continuo e progressivo, 

além de situar o aluno individualmente no processo evolutivo de ensino-aprendizado. 

A forma mais recomendada atualmente de elaboração e aplicação da prova é sob a forma 

de consórcios universitários. Cada Universidade contribui com questões para compor um banco 

de questões. As questões são avaliadas e selecionadas em oficinas de elaboração anual da prova. 

A prova é aplicada no mesmo dia e horário em todas as instituições. 

O Teste de Progresso no Curso de Medicina da UEFS foi aplicado em julho de 2008 e 

outubro/2012. O primeiro em parceria com a Universidade de Londrina e, este último, através do 

Consorcio Nordestino que reúne as seguintes Universidades: UPE, UCE, UFPB, UFRN, 

UNCISAL com uma adesão do corpo discente de aproximadamente 80%. Entretanto, este teste 

não pode ser realizado anualmente por dificuldades de produção de questões no tempo exigido 

pelo consórcio e dificuldades administrativas de realizar o pagamento de empresa eleita pelo 

Consorcio Nordestino para elaborar e aplicar a prova. Esta meta, entretanto, deve ser retomada 

assim que vencida esta atual crise econômica, pois é um elemento muito significativo de 

comparação e acompanhamento do aprendizado do aluno e de autoavaliação institucional.  

 

5.1.1) Avaliação Interna 

Quanto à avaliação interna do curso, desde que a Resolução CONSEPE 103/2013, já 

citada anteriormente, foi instituída, o Colegiado vem discutindo como compatibilizar a sua 

Comissão de Avaliação (CAM) já atuante, desde o início do curso, com a CPA exigida na 

referida resolução. Após várias propostas, recentemente, resolveu manter-se a CAM retirando-

lhe a função de avaliação do curso e instituiu a CPA do curso de Medicina com essa atividade 

especifica. O Regimento Interno da CPA do Curso de Medicina (Anexo KK) foi aprovado na 

reunião ordinária do dia 19/08/2015 e a Comissão foi nomeada no dia 29/09/2015 por meio da 

portaria 008/2015 (Anexo LL). Dirimidos os impasses, a CPA do Curso de Medicina passará a 
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reunir-se para executar os trabalhos de avaliação interna do curso, que eram, anteriormente, 

feitos pela CAM.  

 

6. DO COLEGIADO  

 

 Como o Curso de Medicina foi implantado com um novo modelo pedagógico, no qual os 

professores que participam do Colegiado representam Comissões e não Disciplinas foi necessária 

a aprovação pelo CONSEPE da Resolução No 73/2003(Anexo MM), na qual estão contidas as 

Normas de Gerenciamento do Currículo do Curso de Medicina, que são similares ao modelo 

existente na Universidade Estadual de Londrina. 

 A Comissão Executiva atual do Colegiado do Curso de Medicina está demonstrada no 

quadro 17. Em verdade ela se constitui como o núcleo docente estruturante do curso, 

antecipando diretriz posterior do MEC.  

     A coordenação do Colegiado do Curso de medicina é eleita de forma direta e, atualmente, 

está em processo de transição, pois com a finalização do mandato do professor Renato Pires, 

assume a professora Mônica Nascimento, ambos os docentes do quadro efetivo da UEFS. O 

currículo da coordenadora em exercício constitui o anexo NN. 

No modelo ABP implantado existe uma Comissão Executiva, composta por docentes e 

discentes, aprovada pelo Colegiado, cuja composição atual está no Quadro 17:  

 

Quadro 17: Composição executiva atual do Colegiado de Curso de Medicina da UEFS. 
atualizado incluir dados de monica e do vice 

NOME VÍNCULO REPRESENTAÇÃO 
Profa. Mônica de Andrade 
Nascimento 

Estatutária Coordenação colegiado 

Prof. Edval Gomes dos Santos 
Júnior 

Estatutário Vice-Coordenação colegiado 

Profª. Márcia Reis Rosa Rocha  Estatutária Coordenadora da Comissão de 
Avaliação  

Prof. João Batista de Cerqueira Estatutário Coordenador da Área de Medicina  
Profª. Mônica de Andrade 
Nascimento (1ª série) 
Profª. Vanessa Arata (2ª série) 
Profª. Cíntia Silva Andrade Costa 
(3ª série) 
Prof. Paulo Andrade (4ª série) 
 

Estatutária Coordenadores da Comissão de H. 
C. e Atitudes 

Prof. Antonio César de Oliveira Estatutário 
 

Comissão de Planejamento 
Didático e desenvolvimento 
docente 
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Profa. Mírian Mônica Loiola da 
Cruz Souza 

Reda Comissão de Planejamento 
Didático e desenvolvimento 
docente 

Prof. Marcelo Torres Peixoto Estatutário Coordenador da Comissão da 
PIESC 

Profa. Soraya Fernanda C. Motta Estatutária Coordenação da primeira série  
Profa. Taciana L. N. Tiraboschi Estatutária Coordenação da segunda série 
Prof. Helder Jacobina  Estatutário Coordenação da terceira série 
Profa. Erika Bião Sampaio  Estatutária Coordenação da quarta série 
Profa. Ana Tereza Amoedo Estatutária Coordenação da 5ª e 6ª séries 
Murilo Fernandes de Souza Estudante Representação discente  
João Vitor Assis Costa  Estudante Representação discente 
Fonte: Colegiado do Curso de Medicina da UEFS.  

 
7. DEMONSTRAÇÃO DA VIABILIDADE DE MANUTENÇÃO DO CURSO  

  Na UEFS, atualmente, todas as ações estão previstas no Plano Plurianual, a 

exemplo da Gestão de Atividades do Ensino de Graduação, na qual são alocados os recursos da 

dotação orçamentária necessária à manutenção dos cursos de graduação, inclusive do Curso de 

Medicina. Essas aplicações de recursos são discutidas, democraticamente, com toda a 

comunidade universitária através da elaboração do Orçamento Participativo.    

 A programação e o acompanhamento da execução da dotação orçamentária são realizadas 

pela Assessoria de Planejamento em parceria com as demais unidades administrativas e 

acadêmicas da Universidade. A ASPLAN é um órgão da administração superior de assessoria à 

Reitoria. Além das questões orçamentárias, a ASPLAN é responsável pela coordenação dos 

trabalhos de planejamento estratégico e desenvolvimento de projetos especiais de atualização e 

melhoria da gestão, em conjunto com os demais órgãos da administração da Universidade. 

7.1) Instalações físicas 

 Nas instalações físicas localizadas no pavilhão denominado de CAU I e CAU II estão 

alocadas as atividades administrativas do Colegiado do Curso e as atividades acadêmicas, exceto 

aquelas realizadas nos Laboratórios especializados a exemplo das aulas práticas de disciplinas 

básicas (anatomia, embriologia, histologia, fisiologia, etc.) e as atividades de campo do módulo 

Práticas de Integração Ensino, Serviço e Comunidade (PIESC). O acesso a essas instalações 

cumpre com os termos do Decreto 5.296/200417, organizando-se, também, para a acessibilidade 

das pessoas com deficiência.  

 

  

                                                 
17 Disponível em http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/decreto%205296-2004.pdf acesso novembro de 2015. 
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Figura 32: Frente do prédio do Centro Administrativo Universitário I. 

 

 A área do espaço do CAU I ocupada pelo curso de Medicina está subdivida conforme 

abaixo descrito, conforme planta baixa que compõe o apêndice B deste Projeto:  

 7.1.1) Espaço para atividades administrativas: 

� Secretaria do Colegiado; 

� Sala de Coordenação; 

� Sala dos Docentes; 

� Sala da Comissão de Avaliação; 

� Secretaria da Unidade de Habilidades. 

� Sala da Área 

� Sala do diretório acadêmico 

 7.1.2) Espaço para atividades didáticas: 

� Salas Multiuso 1 e 2; 

� Salas para atividades Tutorial, 1,2,3,4,5 e 6; 

� Unidade de Habilidades Clínicas, Atitudes  

� Unidade de  Morfo-Função ( microscopia)  

� Biblioteca setorial  

� Informática/Multimídia  
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(Por falta de verbas na UEFS todas as obras e reformas foram suspensas, 

nossa unidade de Informática/Multimídia aguarda retorno das obras de bancadas, 

parte elétrica etc.) 

� Sala do Planejamento Didático 

� No CAU II encontram-se as salas do PIESC e de Habilidades  

 

 

 
Figura 33: Sala Multiuso 1, do Curso de Medicina da UEFS. 
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Figura 34: Sala Multiuso 2, do Curso de Medicina da UEFS. 
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Figura 35. sala tutorial I 

 

7.1.3) Espaço para atividades de apoio:  

� Copa; 

� Sanitário Masculino; 

� Sanitário Feminino. 
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� Reprografia  

Além dos CAU I e II, o curso também opera em parceria com o departamento de Ciências 

Biológicas e com o de Saúde de um modo geral, departamento que integra. No Departamento de 

Ciências Biológicas, além de auditório e salas para atividades teóricas, são disponibilizados um 

conjunto de Laboratórios especializados, acessíveis à toda comunidade universitária, conforme 

listados a seguir:   

• Laboratório de Etnomologia; 

• Laboratório de Etnobiologia; 

• Laboratório de Sistemática de Insetos; 

• Laboratório de Genética Toxicológica; 

• Laboratório de Informática Aplicada às Ciências Biológicas; 

• Laboratório de Animais Peçonhentos e Herperpetologia; 

• Laboratório de Biologia Pesqueira; 

• Laboratório de Animais Convencionais;  

• Laboratório de Cultura de Tecidos Vegetais; 

• Laboratório de Ecologia Evolutiva; 

• Laboratório de Ficologia; 

• Laboratório de Histologia e Embriologia Animal; 

• Laboratório de Ictiologia;  

• Laboratório de Microbiologia;  

• Laboratório de Ornitologia e Mastozoologia;  

• Laboratório de Parasitologia;  

• Laboratório de Taxonomia Vegetal; 

• Laboratório de Microbiologia Aplicada e Saúde Pública;  

• Laboratório de Morfologia Comparada de Vertebrados;  

• Laboratório de Fisiologia Animal; 

• Laboratório de Anatomia; 

• Laboratório de Fisiologia;  

• Laboratório de Farmacologia; 

• Laboratório de Sistemática Molecular de Plantas.  

 Além dos Laboratórios, estão disponíveis, no Departamento de Ciências Biológicas, três 

Núcleos Temáticos, conforme enumerados a seguir. Todos acessíveis aos docentes e discentes da 

UEFS para o desenvolvimento de atividades de Pesquisa e Extensão.   
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• Núcleo de Bioética;  

• Núcleo de Educação Sexual; 

• Núcleo de Educação Médica.  

 No Departamento de Saúde, além de auditório e salas para atividades teóricas, são 

disponibilizados um conjunto de Laboratórios especializados, acessíveis à toda comunidade 

universitária:  

• Laboratório de Atividades Físicas; 

• Laboratório de Enfermagem; 

• Laboratório de Farmácia; 

• Laboratório de Informática em Saúde; 

• Laboratório de Modelagem Molecular.  

• Clínicas odontológicas 

 Além dos Laboratórios, está disponível no Departamento de Saúde um conjunto de 

Núcleos Temáticos, conforme listados a seguir, nos quais os docentes e discentes da UEFS 

desenvolvem atividades de Pesquisa e Extensão:  

• Núcleo de Prótese; 

• Núcleo de Saúde Coletiva; 

• Núcleo de Epidemiologia; 

• Núcleo de Pesquisa Integrada em Saúde Coletiva;  

• Núcleo Interinstitucional de Educação Continuada em Enfermagem; 

• Núcleo de Extensão e Pesquisa em Saúde da Mulher; 

• Núcleo de Prevenção e Controle do Câncer de Boca; 

• Núcleo de Estudos e Pesquisa na Infância e Adolescência; 

• Núcleo de Estudos Interdisciplinar sobre a Violência e Saúde;   

• Núcleo Integrado de Estudos e Pesquisa sobre o Cuidar/Cuidado; 

• Núcleo de Pesquisa, Prática Integrada e Investigação Multidisciplinar;  
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• Núcleo de Pesquisa e Ensino em Estomatologia, Cirurgia e Traumatologia 

Bucomaxilofacial.  

7.2) Centro Ambulatorial Universitário – CAU  

O Curso de Medicina, por meio do seu Colegiado, desenvolveu um projeto de 

Ambulatório (CAU-Centro Ambulatorial Universitário), aprovado e incorporado pelo 

Departamento de Saúde para atender os diversos cursos de saúde. As instalações destinam-se a 

ampliar o espaço didático-assistencial, de forma multidisciplinar, qualificando o processo de 

ensino-aprendizagem, proporcionando desenvolvimento ao aluno dentro do perfil de egresso 

desejado, de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Medicina.  

         Do mesmo modo, estas instalações permitirão a ampliação dos projetos de pesquisas 

desenvolvidos por discentes e docentes já que permitirá um melhor perfil de registro, 

atendimento e atenção à população.  

O prédio está localizado no bairro Cidade Nova, próximo à UEFS, no interior de um Centro de 

Saúde Urbano do Estado.  A reforma  inclui a construção de oito consultórios, sala de Ultrassom, 

laboratório, pequena cirurgia, espaço didático, copa, exames especiais (ECG, 

ECOCARDIOGRAMA), espaço administrativo, arquivo,  sala de curativos, farmácia clínica, 

entre outras atividades, objetivando integrar toda equipe de saúde. A reforma está em fase final, 

aguardando apenas climatização e aquisição de mobiliário, para dar início às suas atividades que 

serão essenciais para qualificação do ensino.  

         O ambulatório buscará credenciamento à Rede SUS de Feira de Santana, pois ela é de 

municipalização plena em nossa cidade, garantindo atendimento à população socialmente usuária 

do sistema público de saúde e permitindo sua própria viabilização econômica. 

         A partir do início de suas atividades o padrão de ensino prático em nosso curso passará por 

um significativo avanço e nossos alunos terão um espaço diferenciado e planejado para 

atendimento e aprendizado.   

  

7.3) Recursos de informática  

O Curso de Medicina dispõe de um projeto de Unidade de Informática que, ainda não foi 

posto em prática devido à falta de verba para viabilizá-lo. Há equipamentos e espaço, mas 

necessita da instalação da rede elétrica que favoreça a utilização dos computadores. O projeto é 

direcionado a alunos e professores, com equipamentos e softwares específicos, interligados à 

rede de informática da UEFS.  
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Figura 36: Unidade de Informática do Curso de Medicina da UEFS. 

 

Dispõe também de equipamentos de informática para as atividades administrativas e 

pedagógicas, distribuídos conforme enumerado abaixo: 

 

 7.3.1) Atividades administrativas: 
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� Secretaria do Colegiado: 2 computadores, 1 impressora; 

� Sala da coordenação do Colegiado: 1 computador, 1 impressora; 

� Sala dos Professores: 1 computador; 

� Sala da Comissão de Avaliação: 3 computadores, 1 impressora; 

� Secretaria da Unidade de Habilidades: 2 computadores, 1 impressora; 

� Sala da coordenação de Habilidades: 1 computador, 1 impressora. 

� Sala Planejamento Didático: 1 computador 

� Sala da área: 2 computadores e 1 impressora 

  

 7.3.2)  Atividades pedagógicas: 

� Sala Multiuso I: 1 computador, 1 projetor multimídia; 

� Sala Multiuso II: 1 computador, 1 projetor multimídia; 

 

  

7.3.3) Atividades de apoio discente: 

� Unidade de Informática: 10 computadores, 1 projetor multimídia; (vale ressaltar, 

que os computadores ainda não estão em funcionamento, conforme explicitado 

anteriormente.) 

  

7.4) sobre o corpo docente de medicina 

Embora no projeto original estivesse previsto a alocação do curso em um novo 

Departamento, atualmente, os professores estão reunidos na área de Medicina vinculada ao 

Departamento de Saúde. O corpo docente é formado por uma equipe multiprofissional 

constituída por médicos, odontólogos, enfermeiras e uma pedagoga. Os docentes que não faziam 

parte dos quadros da UEFS, quando da implantação do curso, foram selecionados através de 

concurso ou seleção pública. Os contratos desse segundo grupo foram feitos através do Regime 

Especial de Direito Administrativo (REDA). 

 

Quadro 18. Regime de trabalho dos docentes do Curso de Medicina da UEFS. Junho, 2015 
Regime de Trabalho Número de Professores Percentual 

Estatutários 64 93% 

Substitutos 05 7% 

TOTAL 69 100 % 

Fonte: Área de Medicina do Departamento de Saúde da UEFS. 
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Quadro 19. Correlação entre Classe do corpo docente do Curso de Medicina da UEFS e regime 
de trabalho. Julho, 2015.  
Classe Docente Regime de Trabalho  

 DE 40 horas Total % 

Titular 2  0 2 3 

Adjunto  1  8 9 13 

Assistente 1 15 16 23 

Auxiliar 0 38 38 54 

Substituto  0 5 5 7 

Total 4 66 70 100 

Fonte: Área de Medicina do Departamento de Saúde da UEFS.      

 

7.4.1) Titulação dos docentes que atuam em Medicina 

 A formação docente dos professores, tanto em nível de graduação quanto em nível de 

pós-graduação, bem como a identificação da instituição concedente da titulação, portanto, 

responsável pela formação acadêmica do professor que atua no curso de medicina pode ser 

analisada a partir das informações constantes no Quadro 20. Nesse quadro, nominalmente, 

encontra-se relacionado todo o atual quadro docente, destacando-se a formação no curso de 

graduação, formação na pós-graduação, instituição que concedeu o título e a área de 

conhecimento na qual o docente atua no curso médico.  

 
Quadro 20: Relação dos professores conforme graduação, instituição que concedeu o título e 
 área de conhecimento. Junho, 2015. 

Nome Graduação Título Instituição Concedente da 
Titulação 

Área de conhecimento 

Adenilda Lima 
Lopes Martins 

Medicina Mestrado Universidade Estadual de Feira 
de Santana 

Saúde Coletiva 

Airandes de Sousa 
Pinto 

Medicina Mestrado Universidade Federal de Minas 
Gerais 

Clínica Médica 

Ana Mayra A. de 
Oliveira 

Medicina Doutorado Universidade Federal da Bahia Endocrinologia 

Ana Tereza 
Amoedo Medrado 

Medicina Mestrado Universidade Estadual de 
Campinas  

Reumatologia 

Andréia Beatriz 
Santos 

Medicina Mestrado Universidade Estadual de Feira 
de Santana 

Saúde Coletiva 

Andrea de Alencar 
Costa Rocha 

Medicina Especialista  Universidade Federal do Ceará Residência Médica em 
Ginecologia e Obstetrícia 

André Luís C. de 
Almeida 

Medicina Pós- Doutorado  Johns Hopkins Hospital (USA) Cardiologia 

Anna Paloma 
Martins R. Ribeiro 

Medicina Especialização Hospitais G. C. Andrade e S. 
Marcelina; Univ. do ABC 

Clínica médica, Hematologia e 
Oncologia 

Antonio César de 
Oliveira 

Medicina Doutorado Escola Baiana de Medicina e 
Saúde Pública 

Nefrologia 

Carla Jamile Jabar 
Menezes 

Medicina Mestrado Universidade Federal da Bahia Neurociências 

Carlos Alberto 
Lima da Silva 

Odontologia Mestrado Universidade Federal da Bahia Saúde Coletiva 
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Carlos Tadeu da 
Silva Lima 

Medicina Doutorado Kings College London Psiquiatria 

Célia Maria C. dos 
Santos 

Medicina Especialização Universidade F da Bahia 
Instituto Hehnnemaniano 

Nefrologia 
Homeopatia 

Cíntia Silva 
Andrade Costa 

Medicina Especialização Hospital Santa Marcelina Oncologia 

Clara Aleida Prada 
Sanabria 

Medicina Mestrado Universidade Federal da Bahia Saúde Coletiva 

Cláudia Fernandes 
de A. Oliveira 

Medicina Especialização Universidade Estadual de 
Maceió 

Angiologia e Cirurgia Vascular 

Dalva de Andrade 
Monteiro 

Medicina Mestrado Instituto de Saúde Coletiva Saúde Comunitária 

Daniela Rosa 
Magalhães 

Gotardo 

Medicina Doutorado Universidade de São Paulo Ciências Médicas 

Dênio Santos 
Barros 

Medicina Especialização Hospital Couto Maia Infectologia 

Eduardo Souza 
Cardoso 

Medicina Doutorado Universidade Federal da Bahia Neurologia 

Edval Gomes dos 
Santos Júnior 

Medicina Mestrado Universidade Federal da Bahia Medicina e Saúde 

Elisângela 
Mascarenhas da 

Silva 

Enfermagem Mestrado Universidade Federal da Bahia Saúde Coletiva 

Érika Bião Lima 
Oliveira Sampaio 

Medicina Especialização Universidade Federal da Bahia Nefrologia 

Érica Lima de 
Araújo 

Medicina  Especialização Hospital Roberto Santos Ginecologia e Obstetrícia  

Flávio Amorim 
Machado 

Medicina Mestrado Universidade E. Paulista Júlio 
de M. Filho,UNESP 

Mastologia 

Francisco Paulo C. 
Mota 

Medicina Especialização Hospital Ipiranga – SP 
S. C. M. de São Paulo 

Ginecologia e obstetrícia 
Reprodução Humana 

Graciete Oliveira 
Vieira 

Medicina Doutorado Universidade Federal da Bahia Pediatria e G. Pediátrica 

Helder J. Santos Medicina Mestrado Escola Baiana de M. e Saúde 
Pública 

Medicina Social 

Heli Vieira Brandão Medicina Mestrado Escola Baiana de Medicina e 
Saúde Pública 

Medicina e Saúde Pública 

Hermelino L. de O. 
Neto 

Medicina Mestrado Universidade Federal de São 
Paulo 

Oftalmologia 

Jamilly de Oliveira 
Musse 

Odontologia Doutorado Universidade de São Paulo Ciências Odontológicas 

João Batista de 
Cerqueira 

Medicina Mestrado Universidade F. do Rio de 
Janeiro. SBUrologia 

Urologia 

João Luiz B. 
Mendes 

Medicina Doutorado Universidade F da Bahia 
I. S. Coletiva  

Saúde Coletiva 

José Adson S. 
Rubem 

Medicina Especialização Hospital Prof. Edgar Santos Ortopedia 

José de Bessa 
Júnior 

Medicina Doutorado Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo 

Urologia 

José Luiz Moreno 
Neto 

Medicina Doutorado Universidade do Estado da 
Bahia 

 Saúde Coletiva 

Juliana L. P. dos 
Santos 

Pedagogia Mestrado Universidade do Estado da 
Bahia 

 Pedagogia 

Karina Souza F. 
Maia 

Medicina Mestrado Universidade F da Bahia Hepatologia 

Lazara Maria 
Fragoso 

Medicina Doutorado Universidade Estadual de 
Ribeirão Preto 

Gastroenterologia 

Leonardo Freitas 
Boaventura Rios 

Medicina Especialização Universidade de São Paulo Cirurgia de Cabeça e Pescoço 

Luiz Antônio A. de 
Oliveira 

Medicina Doutorado Universidade Estadual de São 
Paulo 

Ortopedia e Traumatologia 

Marbele S. 
Guimarães 

Medicina Mestrado Universidade Estadual de 
Campinas 

Patologia 

Marcelo Torres 
Peixoto 

Odontologia Mestrado Universidade Estadual de Feira 
de Santana 

Saúde Coletiva 

Márcia Carvalho 
Bessa 

Medicina Mestrado Escola Baiana de Medicina e 
Saúde Pública 

Medicina e Saúde Humana 

Márcia Reis Rocha 
Rosa  

Medicina Mestrado Universidade Estadual de Feira 
de Santana 

Saúde Coletiva  

Márcio Silva 
Carvalho 

Medicina Especialização Hospital Otorrinos de Feira de 
Santana 

Otorinolaringologia 

Marcos V. M. dos Medicina Especialização Hospital Heliópolis; Colégio B Radiologia 
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Santos de Radiologia 
Maria Conceição 

O. Costa 
Medicina Pós-Doutorado Université Du Québec à 

Montréal. 
Saúde da Criança e do 

Adolescente 
 

Maria da 
Conceição 
Andrade 

Odontologia Doutorado Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte 

Patologia Oral 

Mariana Andrade 
Falcão 

Medicina Especialização Hospital Santa Izabel Cardiologia 

Mirian Mônica 
Loiola da Cruz 

Souza 

Pedagogia Mestrado Universidade Federal da Bahia Educação 

Mônica de Andrade 
Nascimento 

Medicina Doutorado Universidade Federal da Bahia Medicina e Saúde 

Nádia Regina 
Caldas Ribeiro 

Medicina Mestrado Universidade Federal da Bahia Medicina e Saúde  

Nadjane Barbosa 
de A. Miranda 

Medicina Mestrado Universidade Federal do Ceará Patologia 

Nilma L. de 
Almeida Cruz 

Medicina Mestrado Universidade Estadual de Feira 
de Santana 

Saúde Coletiva 

Normeide P. dos 
Santos 

Medicina Doutorado Escola Baiana de M. e Saúde 
Pública 

Medicina e Saúde Humana 

Núbia Fátima de J. 
Almeida 

Medicina Especialização Hospital Ana Nery e H. Prof 
Edgar Santos 

Tocoginecologia 

Paulo Oliveira dos 
Santos 

Medicina Doutorado Universidade Federal da Bahia Medicina e Saúde 

Renata Dórea Leal 
Teixeira 

Medicina Especialização Universidade Federal de 
Sergipe 

Dermatologia 

Renata Fonseca 
Mendoza 

Medicina Especialização Universidade de São Paulo  Residência Médica 

Renato Pires 
Freitas 

Medicina Especialização Escola Paulista de Medicina Pneumologia 

Ricardo Gassmann 
Figueiredo 

Medicina Especialização Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo 

Endoscopia Respiratória 

Rosely Cabral de 
Carvalho 

Enfermagem Doutorado Universidade Estadual de São 
Paulo 

Saúde Pública 

Ruth Pinto 
Camarão Rios 

Medicina Especialização Universidade de São Paulo Anestesiologia 

Soraya F. C. Mota Medicina Mestrado Universidade Federal da Bahia Cirurgia Pediátrica 

Suzete Iara Santos 
Matos 

Medicina Especialização Fundação Hospitalar do Distrito 
Federal 

Endocrinologia 

Taciana Leonel N. 
Tiraboschi 

Medicina Especialização Universidade de São Paulo Geriatria 

Tatiana de Oliveira 
Vieira 

Medicina Doutorado Universidade Federal da Bahia Medicina e Saúde 

Thereza C. Bahia 
Coelho 

Medicina Pós-Doutorado University of Essex, U.E., 
Inglaterra 

Saúde Coletiva 

Vanessa Arata 
Figuereido 

Medicina Especialização Universidade de São Paulo Geriatria 

Fonte: Área de Medicina do Dep. de Saúde 

7.4.2) Desenvolvimento docente em ABP 
 

 O grupo inicial de docentes do Curso de Medicina foi selecionado dentro do quadro de 

professores da UEFS que já atuavam ministrando disciplinas básicas e profissionalizantes para 

alunos de outros cursos de graduação da universidade.  

 A capacitação desse grupo no modelo pedagógico da ABP foi realizada em vários  cursos 

de extensão, cada um deles com carga horária de 20 horas, ministrados por docentes da 

Universidade Estadual de Londrina e viabilizados mediante convênio de cooperação técnico-

científica assinada pela UEFS com aquela universidade co-irmã, objetivando a implantação do 

Curso de Medicina, além de visitas técnicas em instituições que já tinham curso em APB ( 

Londrina, Ilhéus).   
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 Após o treinamento inicial em ABP e já com o Colegiado do Curso devidamente 

estruturado, o treinamento dos novos professores passou a ser de responsabilidade da Comissão 

de Desenvolvimento Docente que, ao longo desses 12 (doze) anos, realizou um total de 18 

(dezoito) cursos sobre o modelo pedagógico, todos com carga horária de 16h no mínimo, 

atividades teóricos e práticas e fornecimento de literatura sobre o tema.  

 Desta forma, tornou-se praxe que todos os docentes, antes de serem incorporados às 

atividades acadêmicas, participem de um curso no qual tomam conhecimento sobre o método de 

ensino utilizado no curso de medicina. Somente após o curso os novos docentes são liberados 

para participarem das atividades acadêmicas nos diversos cenários oferecidos dentro do projeto 

pedagógico do curso. O respeito a esta regra teve por objetivo criar uma massa crítica em relação 

ao método e reduzir a resistência em profissionais formados por  métodos tradicionais, buscando 

otimizar o padrão de funcionamento.  

Além disso, realizamos também cursos de Avaliação, embora em número menor que o 

necessário, com objetivo de desenvolver as habilidades de avaliação dos docentes, sua 

capacidade de elaborar questões e provas, fazer feed-back, e construir instrumentos de avaliação 

adequados que permitam utilizar esta ferramenta para nortear o curso e seu desenvolvimento. 

Além disso, é proposta da Comissão de Desenvolvimento Docente que a partir da utilização da 

ficha de avaliação dos professores pelos alunos, possamos identificar eventuais problemas e a 

necessidade de retreinamento dos professores. A Comissão de Desenvolvimento Docente tem 

como objetivo atual fazer reciclagens setoriais permitindo a todos os envolvidos uniformizarem 

suas ações garantindo uma curva de aprendizagem igual para todos. O anexo OO traz a proposta 

do curso realizado pela comissão de desenvolvimento docente no ano de 2014.  

 

8. SOBRE OS DISCENTES DE MEDICINA 

 

8.1) Registro Acadêmico  

 Na UEFS o processo de matrícula dos discentes do Curso de Medicina é coordenado pela 

Divisão de Assuntos Acadêmicos (DAA), da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação. Essa Divisão 

é responsável pela execução das atividades de planejamento, supervisão e avaliação das 

atividades de matrícula, registro e documentação dos cursos de graduação na Instituição. 

 Conduzido pela DAA, está acontecendo na UEFS um avanço significativo na gestão 

acadêmica, que é a implantação da Caderneta Eletrônica. A mudança na forma de registrar as 

atividades docentes e discentes, passando dos antigos Diários de Classe para a Caderneta 

Eletrônica, traz avanços institucionais e avanços pedagógicos ao favorecer o trabalho docente 
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pela transparência que imprime no processo ensino/aprendizagem, rapidez no acesso a 

informações didático-pedagógicas e facilidade de comunicação entre o aluno e o professor.  

 A implantação da Caderneta Eletrônica foi viabilizada com a aquisição de uma 

ferramenta tecnológica denominada de SAGRES. Esse portal centraliza informações e serviços 

providos por outros módulos no ambiente Web, permitindo desta forma, que a UEFS possa 

configurar e personalizar o ambiente disponibilizado aos seus usuários, de acordo com o perfil 

dos mesmos.  

 Com rapidez, eficiência e segurança ao acessar os serviços, o docente pode consultar o 

calendário acadêmico, analisar o planejamento de aulas, avaliar as referências e alimentar o 

sistema com informações e dados que lhe permitirá uma análise rápida e segura do desempenho 

acadêmico dos discentes matriculados na disciplina sob sua responsabilidade.  

A expectativa da Comissão de Operacionalização e da Administração Superior da UEFS, quando 

da implantação do curso, foi a de atender à grande demanda formada, prioritariamente, por 

jovens da região do semi-árido. Durante décadas assistimos a migração desses jovens para 

Salvador, para outros estados brasileiros e até para outros países na luta por graduar-se em 

medicina.   

 Essa expectativa foi plenamente coroada de êxito, uma vez que, analisando-se a relação 

dos alunos aprovados no primeiro processo seletivo, verificou-se que, na sua esmagadora 

maioria, eles eram oriundos da região e apenas um dos 30 aprovados era nascido no vizinho 

estado de Sergipe. 

 Os alunos do Curso de Medicina, atualmente, já estão totalmente integrados à vida 

acadêmica, participando normalmente das atividades universitárias e se fazendo representar nos 

órgãos deliberativos da Universidade a exemplo do Colegiado do Curso de Medicina e 

Departamento de Saúde da UEFS. 

 Em nível de representação, os discentes do Curso de Medicina são representados pela 

Liga Acadêmica de Pesquisas Médicas e Extensão (LAPMEDE), entidade organizada por 

iniciativa de acadêmicos do Curso e pelo Diretório Acadêmico de Medicina de Feira de Santana 

(DAMEFS), criado logo no primeiro ano de atividade do Curso Médico na UEFS. 

 A LAPMEDE atualmente é caracterizada como um espaço para a participação de alunos 

dos vários cursos de graduação da UEFS, a exemplo de Biologia, Enfermagem, Farmácia, 

Medicina e Direito. Essa formação multiprofissional é o grande diferencial da proposta da 

LAPMEDE, que enriquece e amplia as discussões e atividades desenvolvidas pela organização. 

 Merece registro também a participação dos discentes do Curso de Medicina em projetos 

de Pesquisa e Extensão universitária na qualidade de Monitores, Bolsistas ou Voluntários no 
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Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde UEFS) e Bolsistas do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação Cientifica - PROBIC, PIBIC/CNPq e PIBIC/FAPESB. O 

Quadro 21 a seguir destaca o número de alunos participantes dessas diversas atividades:  

 Registre-se que no exercício dos estágios supervisionados, os alunos do Curso de 

Medicina estão cobertos por um seguro coletivo de acidentes pessoais através da Apólice 

coletiva No 853.209, assinada desde 17/05/2008 com a Bradesco Vida e Previdência S/A, com 

validade até 15/05/2010.  

 

Quadro 21. Programas e número de discentes do Curso de Medicina da UEFS participante das 
atividades. Março, 2015.  

 
Fontes: Pró-Reitoria de Graduação e Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

8.2) Avaliação da aprendizagem discente  

 A avaliação no Curso de Medicina da UEFS, desde a sua implantação, é de 

responsabilidade direta da Comissão de Avaliação do Curso de Medicina (CAM) conforme 

descrita no Quadro 22, vinculada ao Colegiado do Curso conforme estabelece o “Regulamento 

de Gerenciamento do Currículo” aprovado pela Resolução CONSEPE 73/2003, de 18 de julho 

de 2003, já citada anteriormente. O sistema de avaliação do Curso de Medicina compreende a 

avaliação dos docentes, discentes e o monitoramento do próprio Curso de Medicina. 

 

Bolsista 
Ativo  Curso Inicio  Término Tipo Nome Orientador Deptº 

Kalil 
Fregúlia 
de 
Souza 

Medicina 02/03/2015 03/03/2015 Programa 

TnC e você: 
Programa de 

ensino extensão 
em terapias 

complementares 
e integrativas 

Indiara 
Campos 

Lima 
DSAU 

Roma 
Catarina 
Silva 
Parreiras 

Medicina  02/03/2015 03/03/2015 Projeto 

Produção do 
cuidado para a 
promoção do 
conforto de 
famílias no 

Hospital 
Cleriston 
Andrade 
(HGCA)  

Katia 
Santana 
Freitas 

DSAU 

Talita 
dos 
Santos 
Dias 

Medicina 02/03/2015 03/03/2015 Projeto 
Saúde e 

Adolescente 

Sinara 
de Lima 
Souza 

DSAU 
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Quadro 22: Composição atual da Comissão de Avaliação do Colegiado do Curso de Medicina da 
UEFS. 
Docente 

Profª. Márcia Reis Rocha Rosa (coordenadora) 

Prof. Marcelo Torres Peixoto 

Profa. Lázara Maria Fragoso  

Fonte: Colegiado do Curso de Medicina da UEFS. 

 

 Nos Módulos Temáticos, a avaliação dos atores (docentes e discentes) e das atividades 

desenvolvidas é realizada a partir da análise das informações contidas nos formulários de 

avaliação (Quadro 23). Para cada atividade, existem formulários específicos que deverão ser 

preenchidos individualmente, por estudantes e tutores, logo após o evento (Anexo PP). 

 

Quadro 23. Relação de formulários utilizados para avaliação dos Módulos Temáticos do 
conteúdo curricular do Curso de Medicina da UEFS e seus objetivos 
Denominação do 

Apêndice 

(canto superior 

direito do 

formulário) 

Formulários de 

Avaliação dos 

Módulos Temáticos  

Frequência Produto 

(objetivo) 

A Avaliação interpares 2 vezes na semana 

(após cada 

tutorial) 

Integra MPC1(escore 

numérico) 

B Avaliação do aluno 

pelo tutor 

2 vezes na semana 

(após discussão 

de cada problema) 

Integra MPC1(escore 

numérico) 

C Avaliação do tutor pelo 

aluno 

1 vez ao final de 

cada módulo 

Integra relatório para 

coordenador do módulo 

E Avaliação de 

problemas: alunos e 

tutor 

2 vezes na semana 

(após discussão 

de cada problema) 

Integra relatório para 

coordenador do módulo 

F Avaliação do Módulo 1 vez ao final de 

cada módulo 

Integra relatório para 

coordenador do módulo 

Fonte: Colegiado do Curso de Medicina da UEFS.  
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Os formulários A e B (autoavaliação, avaliação interpares e avaliação do aluno pelo 

tutor) são digitados diariamente pela Comissão de Avaliação resultando em notas numéricas de 

zero a 10. Essas notas traduzem o desempenho discente em cada tutorial e podem ser 

acompanhadas por eles com intervalos de 1 a 2 semanas. Entretanto, o grande número de notas 

(3.000 notas por semana) e as dificuldades com recursos humanos podem gerar prazos maiores. 

A falta de um sistema automatizado que compile as notas em tempo real tem sido um aspecto 

negativo e limitante na potencialização e otimização da avaliação processual no ABP. 

As informações de todos os Apêndices são compiladas no Relatório Simplificado de 

Avaliação por membros da comissão e entregue em três cópias ao coordenador do módulo, 

coordenador de série e à Comissão de Planejamento Didático. Após a conclusão das avaliações, 

inclusive do Módulo, é realizada uma reunião devolutiva entre os alunos e Coordenador do 

Módulo ou Coordenador da Comissão de Avaliação para análise dos resultados. Quando é 

possível, o membro avaliador reúne-se com os coordenadores referidos acima para discussão 

presencial e encaminhamentos para resolução dos problemas para a próxima turma.  

 

8.2.1) Devolutivas 

Vale ressaltar que após cada avaliação somativa, é obrigatória, em prazo de 15 dias, a 

realização de devolutiva da prova aos alunos, permitindo que ela seja discutida amplamente. Esta 

atividade é realizada pelo Coordenador do Módulo. A realização deste feed-back é um elemento 

importante no aprendizado e sua forma tem sido discutida em vários estudos sobre educação 

médica, inclusive na Conferência de Otawa sobre feed-back. 

 

8.2.2) Avaliação em Habilidades 

 No módulo de Habilidades Clínicas e Atitudes, a avaliação da aprendizagem é 

observacional, consistindo no acompanhamento do aluno em ação pelo instrutor, observando a 

demonstração, por parte deste, de seus conhecimentos e habilidades, além de suas atitudes. Isto 

acontece após cada atividade realizada, de acordo com uma padronização de critérios e 

estabelecimento de "cheklist".  

Em duas ocasiões do ano letivo são realizadas avaliações pelo método de Exame Clínico 

Objetivo e Estruturado Objetive Structured Clinical Examination (OSCE). Para a realização da 

OSCE são montadas estações, com constituição diversa, fazendo uso de modelos, exames, 

equipamentos, situações a serem observadas, nas quais os discentes executam ações ou 

interpretam a situação montada, necessitando demonstrar as habilidades e competências 

construídas até este momento. Esta tarefa é acompanhada por um avaliador munido de um 
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formulário e de um check-list sobre a atividade a ser efetivada. Caso o estudante não realize 

satisfatoriamente os procedimentos, ou seja, se ele não cumprir os critérios de avaliação, poderá 

participar de uma nova situação de aprendizagem e avaliação com o objetivo de garantir 

segurança, não somente no campo do conhecimento teórico, mas também no prático, tão 

importante no exercício da medicina. Ele toma conhecimento dessa necessidade a partir do feed-

back realizado pelo professor, ao final de cada circuito das diferentes estações montadas. Na 

OSCE, o aluno reprovado em até duas estações é encaminhado para frequentar novamente as 

aulas do Módulo sobre os temas nos quais não alcançou suficiência. A reprovação em mais de 

duas estações obriga o aluno a repetir integralmente o Módulo.  

  

 

 

Figura 37. OSCE: Estação para avaliar competência e habilidade no exame do Tórax  
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Figura 38: OSCE: Estação para avaliar competência e habilidade no exame do Fígado. 

 

Figura 39. OSCE: Estação para avaliar competência e habilidade no exame neurológico do reflexo patelar  
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Figura 40. OSCE: Estação para avaliar competência e habilidade no exame neurológico do reflexo estilo-radial. 

 

 

Figura 41. OSCE: Estação para avaliar competência e habilidade de punção da veia subclávia.  
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Figura 42. OSCE: Estação para avaliar competência e habilidade de realizar sutura  
 

8.3) MONOGRAFIA 

 

8.3.1) Institucionalização 

O Trabalho de Monografia, ou Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), está previsto no 

conteúdo curricular do Curso de Medicina desde sua implantação.  O Módulo de Medicina 

Baseada em Evidência (MBE), no qual ele está inserido, faz parte da proposta curricular da 

quinta série do Curso de Medicina, ou seja, faz parte do Internato, estando, portanto, 

institucionalizada a sua execução.  A elaboração deste trabalho monográfico, sob orientação de 

um docente, é etapa necessária para a conclusão deste módulo e, consequentemente, desta série.  

A sensibilização dos discentes para pesquisa científica, condição essencial para a elaboração 

deste trabalho, começa já na primeira série do Curso de Medicina com a realização de um 

Seminário sobre Metodologia da Pesquisa Científica incluído como atividade do Módulo de 

Integração Ensino, Serviço e Comunidade. Na quinta série, o Módulo MBE, com 120h, tem 

caráter longitudinal, ao longo do ano, com os seguintes objetivos: 

1-Desenvolver a capacidade de realizar pesquisa e coletade informações em Bases de 

Dados; 

2-Desenvolver a capacidade de utilizar normas de redação e publicação cientifica; 

3-Desenvolver a capacidade de redação de artigos científicos inclusive Monografia; 

4-Desenvolver a compreensão dos instrumentos utilizados para a prática de MBE; 
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5- Atualizar práticas clínicas baseadas em evidências. 

 

Cronograma de Atividades do Módulo 

Atividade1 – 60 h – Início do Ano letivo – Metodologia Científica, leitura crítica de artigos 

científicos, aulas com análise crítica de evidências  

Atividade 2  - 04h   - Após 30 dias   - Entrega  de Pré-Projetos e Orientadores 

Atividade 3  - 08h  - Final do 2º rodízio  – Relato de Andamento discente/docente 

Atividade 4 -  08h -  Final do 3 º rodízio – Relato de Andamento discente/docente 

Atividade 5 – 40h-   Após  4º rodízio  - Apresentação de Monografias                                          

 

A realização do Trabalho de Monografia está regulamentado pelo Regimento aprovado no 

Colegiado, que normatiza todos os aspectos da realização deste trabalho e que está no anexo QQ. 

Cada docente do curso poderá orientar, no máximo, três discentes. O Módulo de MBE tem carga 

horária de 120h  

 

8.3.2) Acompanhamento 

A partir da abordagem inicial, todos devem entregar carta de aceite dos Orientadores e pré-

projeto escrito ao Coordenador. Em períodos posteriores ao longo do ano, os discentes devem 

relatar ao Coordenador do Módulo o andamento e dificuldades de realização de sua pesquisa, 

permitindo intervenção e correção de eventuais problemas.   A última semana da quinta série é 

reservada exclusivamente para apresentação destes trabalhos, seja sob forma de artigo ou 

Monografia.  A aprovação na Monografia e, consequentemente, no Módulo de MBE, é condição 

necessária para matricular-se no sexto ano, não havendo, portanto, possibilidades de não 

realização do trabalho por parte do estudante. 

 

8.3.3) Formas de Apresentação 

A Monografia deve ser apresentada a uma Banca Examinadora com mínimo de dois professores 

que avaliará o trabalho e a apresentação por meio de um instrumento pré-estabelecido com pesos 

específicos. A parte escrita pode ser apresentada sob forma de artigo ou monografia. O 

Orientador tem, também, um instrumento próprio de avaliação do discente.  A nota mínima para 

aprovação é 7,0 (sete)  

Divulgação 

Todos os discentes, após eventuais correções apontadas pela Banca Examinadora, deverão 

entregar uma cópia ao Colegiado, para que seja encaminhada à Biblioteca e divulgada e fique 
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armazenada no Colegiado para eventuais consultas. Todo regulamento e orientação sobre o 

módulo BEM, encontra-se no anexo RR.  

8.4) Sobre o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes  
  
 
 O Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE) é realizado pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), desde 2004, 

constituindo-se em uma ferramenta de avaliação do ensino superior. São avaliados os cursos 

de instituições superiores de todo o país através da aplicação de testes a serem respondidos 

pelos alunos, selecionados com base no ano de ingresso e de conclusão do curso de 

graduação.  

 A nota do curso tem como base um conceito bastante estabelecido da estatística chamado 

afastamento padronizado e depende de três variáveis: desempenho dos alunos concluintes 

no componente específico; desempenho dos alunos ingressantes no componente específico 

e o desempenho dos alunos concluintes e ingressantes na formação geral. 

 Nos quatro exames em que os alunos da UEFS foram convocados a participar, foram 

selecionados alunos ingressantes nos anos de 2004, 2007, 2010 e 2013. Pela análise do 

relatório, elaborado a partir do evento, pode-se constatar que os alunos obtiveram um bom 

resultado, quer seja no quesito formação geral, quer seja no quesito componente especifico. 

Em ambos os quesitos, os alunos da UEFS obtiveram um resultado médio superior em 

relação ao resultado médio obtido pelos demais alunos das instituições participantes.    

  

8.4.1) ENADE: alunos ingressantes em 2004 

 A avaliação do ano de 2004 foi realizada no dia 7 de novembro daquele ano, com 

participação de 25 dos 26 alunos da UEFS previamente selecionados.  

 Analisando o resultado, podemos destacar que, no quesito formação geral, os alunos da 

UEFS obtiveram nota média de 53.9, acima 0,4 pontos da nota média de 53,5 dos demais 

estudantes das instituições participantes. No quesito componentes específicos, os mesmos alunos 

da UEFS obtiveram nota média de 27.8, acima 8.2 pontos da média dos estudantes das demais 

instituições participantes, que foi de 19.6. Finalmente, na média geral, a nota dos alunos da 

UEFS foi 34.3, ficando assim acima da média dos demais estudantes das instituições 

participantes. Todos estes dados estão consolidados no Quadro 24.  

 

Quadro 24: Desempenho no ENADE dos alunos do Curso de Medicina da UEFS, ingressantes 
no ano de 2004.  
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Quesitos / Instituições  UEFS BRASIL 

Média da formação geral 53.9 53.5 

Média dos componentes específicos 27.8 19.6 

Média geral 34.3 X 

FONTE: Relatório de Curso, ENADE 2004, (INEP). 

 

8.4.2) ENADE: alunos ingressantes em 2007 

           A avaliação para os alunos ingressantes em 2007 foi realizada no dia 11 de 

novembro daquele ano. Participaram do evento 26 dos 27 alunos selecionados na UEFS. 

 Analisando o resultado, podemos destacar que no quesito formação geral, os alunos da 

UEFS obtiveram nota média de 71.9, acima 7.7 pontos da nota média de 64.2 dos demais 

estudantes das instituições participantes. No quesito componentes específicos, os mesmos alunos 

da UEFS obtiveram nota média de 42.9, acima 10.6 pontos da média dos estudantes das demais 

instituições participantes. Finalmente, na média geral, a nota dos alunos da UEFS foi de 50.2, 

ficando por 9.9 pontos acima da média dos demais estudantes das instituições participantes. 

Todos esses dados estão consolidados no Quadro 25.  

 

Quadro 25: Desempenho no ENADE dos alunos do Curso de Medicina da UEFS, ingressantes 
no ano de 2007.  
Quesitos / Instituições  UEFS BRASIL 

Média da formação geral 71.9 64.2 

Média dos componentes específicos 42.9 32.3 

Média geral 50.2 40.3 

FONTE: Relatório de Curso, ENADE 2007, (INEP).  

 

8.4.3) ENADE: alunos ingressantes em 2010 

           

A avaliação para os alunos ingressantes em 2010 foi realizada no dia 21 de novembro 

daquele ano. Participaram do evento todos os 24 alunos selecionados na UEFS. 

 Analisando o resultado, podemos destacar que no quesito formação geral, os alunos da 

UEFS obtiveram nota média de 49.6, abaixo 8.4 pontos da nota média de 58.0 dos demais 

estudantes das instituições participantes. No quesito componentes específicos, os mesmos 

alunos da UEFS obtiveram nota média de 29.9, ficando abaixo 4.1 pontos da média dos 

estudantes das demais instituições participantes. Finalmente, na média geral, a nota dos alunos 
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da UEFS foi de 34.9, ficando por 5.1 pontos abaixo da média dos demais estudantes das 

instituições participantes. Todos esses dados estão consolidados no Quadro 26. 

Quadro 26: Desempenho no ENADE dos alunos do Curso de Medicina da UEFS, ingressantes 
no ano de 2010.  
Quesitos / Instituições  UEFS BRASIL 

Média da formação geral 49.6 58.0 

Média dos componentes específicos 29.9 34.0 

Média geral 34.9 40.0 

FONTE: Relatório de Curso, ENADE 2010, (INEP).  

 

Vale ressaltar que nossos ingressantes obtiveram médias inferiores aos resultados dos 

ENADE dos anos de 2004 e 2007, em virtude de um protesto por parte dos discentes ao modelo 

de avaliação do ENADE, desta forma, a maior parte dos alunos simplesmente responderam a 

prova de forma aleatória, ocasionando a queda das notas. 

 

8.4.4) ENADE: alunos concluintes em 2010           

No ano de 2010, pela primeira vez, os concluintes do curso de medicina da UEFS foram 

convocados para o ENADE. A avaliação foi realizada no dia 21 de novembro daquele ano e 

participaram do evento todos os 28 alunos selecionados na UEFS. 

Analisando o resultado, podemos destacar que no quesito formação geral, os alunos da 

UEFS obtiveram nota média de 55.2, abaixo 3.1 pontos da nota média de 58.3 dos demais 

estudantes das instituições participantes. No quesito componentes específicos, os mesmos alunos 

da UEFS obtiveram nota média de 58.7, ficando abaixo 0.2 pontos da média dos estudantes das 

demais instituições participantes. Finalmente, na média geral, a nota dos alunos da UEFS foi de 

57.8, ficando 1.0 ponto abaixo da média dos demais estudantes das instituições participantes. 

Todos esses dados estão consolidados no Quadro 27. 

 

Quadro 27: Desempenho no ENADE dos alunos do Curso de Medicina da UEFS, concluintes no 
ano de 2010.  
Quesitos / Instituições  UEFS BRASIL 

Média da formação geral 55.2 58.3 

Média dos componentes específicos 58.7 58.9 

Média geral 57.8 58.8 

FONTE: Relatório de Curso, ENADE 2010, (INEP).  
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Neste primeiro exame realizado pelos concluintes, nossos alunos obtiveram notas próximas 

da média nacional. Segundo o Relatório de Curso ENADE 2010, o conceito obtido pelo curso de 

medicina da UEFS foi 3. 

 

8.4.5) ENADE: alunos ingressantes e concluintes em 2013 

 

 O ENADE 2013 foi instituído pela Portaria Normativa nº6, de 27 de março de 2013 

(anexo SS) que no seu artigo 5º, parágrafo 2º estabelece que os alunos que colarem grau até o dia 

31 de agosto de 2013, estariam dispensados do exame, por isso os concluintes do curso de 

medicina da UEFS não realizaram a prova. 

 Ainda no artigo 5º, parágrafo 7º “os alunos ingressantes, inscritos nos termos deste artigo, 

serão dispensados da prova a ser aplicada em 2013 e sua situação de regularidades será atestada 

por meio de relatório a ser emitido pelo INEP”. 

Como nenhum aluno da UEFS realizou ENADE em 2013, o curso ficou “sem conceito”. 

 

 
8.5) Comissão de Apoio ao Discente do Colegiado do Curso de Medicina 

 Instituída pelo Colegiado do Curso de Medicina da UEFS, logo após a sua implantação, a 

Comissão de Apoio ao Discente e Docente atua apoiando os alunos nas suas dificuldades de 

adaptação ao modelo da Aprendizagem Baseada em Problemas, disponibilizando, quando 

necessário, apoio psicopedagógico mediante ações em nível preventivo e interventivo que 

contribuam para a formação pessoal e profissional dos discentes. 

 

8.6) Evasão escolar 

 A evasão escolar é o descompasso entre o número de alunos ingressantes e egressos na 

instituição. Considerando a totalidade de estudantes da UEFS, encontra-se registrado que nos 

anos de 2006 e 2007, o percentual de evasão foi de 4% e que em 2008, esse percentual de evasão 

aumentou para 5%.  

 Considerando exclusivamente o Curso de Medicina, encontra-se registrado somente 2 

(dois) casos de evasão discente no Relatório de Atividades de 2008 da UEFS. No entanto, 

confrontando-se o total de 173 alunos matriculados até o semestre 2008.1 com o total de 180 

alunos aprovados nos seis Processos Seletivos já realizados somados a 4 outros alunos 

transferidos de outras universidades, constatamos uma evasão total de 11 (onze) alunos. 
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 Analisando exclusivamente a primeira série do Curso de Medicina, atualmente com 22 

alunos matriculados, destacamos que essa evasão foi motivada, principalmente, pela escolha de 

alguns alunos aprovados e matriculados na UEFS em iniciar imediatamente o Curso de Medicina 

em outra universidade mantendo-se, entretanto, matriculado no Curso da UEFS, cujas aulas 

somente começariam cerca de um semestre após a divulgação do resultado. Este fato, aliada com 

a burocracia estatal não permitiu a chamada de outro postulante classificado no Processo 

Seletivo. 

 São múltiplas as causas que provocam a evasão discente na UEFS. Dentre essas, merece 

a atenção o grande descompasso no calendário universitário que deve ser equacionado com a 

maior brevidade possível. Sobre essas questões, a Comissão de Acesso e Permanência deve se 

debruçar na busca de soluções.  

 
9. VAGAS OFERECIDAS E CONCORRÊNCIA NO PROSEL 

 

 A questão do número de vagas foi bastante discutida durante a fase de elaboração do 

projeto do curso. Estrategicamente, a Comissão de Operacionalização, em acordo com a 

Administração Superior da UEFS, optou por oferecer um número total de 30 vagas em um único 

processo seletivo anual.  

 Desde o primeiro até o atual processo seletivo, a grande procura pelo curso confirma o 

acerto da política da UEFS em ir ao encontro dos anseios da coletividade. No Quadro 28 

encontram-se registrados os percentuais referentes à relação entre o número de concorrentes e o 

número de vagas oferecidas anualmente.  

 
 
Quadro 28: Processo Seletivo. Percentuais de concorrência do Curso de Medicina 

Ano 2010.1 2011.1 2012.1 2013.1 2014.1 2015.1 
Concorrência 100,13 106,36 118,36 132,8 123,7 106,53 
Fonte: Coordenação de Seleção e Admissão da PROGRAD.  

 

 Seguindo o exemplo de outras universidades brasileiras, através da Resolução CONSU 

34/2006, já citado anteriormente, a UEFS passou a adotar a política de reserva de vagas nos 

cursos de graduação para grupos historicamente excluídos.  

 A resolução aprovada estabelece que 50% das vagas oferecidas devem ser preenchidas 

por candidatos que possuam o perfil exigido para ser qualificado como cotista, a exemplo, ter 

estudado em escola pública.  
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9.1) Distribuição dos alunos por série 

 
 O número de alunos matriculados em cada série pode ser avaliado pelos dados contidos 

no Quadro 29. A variação numérica desse quantitativo nas diversas séries reflete a permanência 

na série, de alunos reprovados ou a inclusão de alunos transferidos de outras universidades para a 

UEFS.  

 
Quadro 29: Alunos matriculados nas séries por ano de ingresso no Curso de Medicina. 

ANO SÉRIE No de ALUNOS 

2009.1 6º 26 

2010.1 5º 31 

2011.1 4º 31 

2012.1 3º 30 

2013.1 2º 30 

2014.1 1º 34 

Total de alunos matriculados  182 

Fonte: Divisão de Assuntos Acadêmicos da PROGRAD. 

 

10.  CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Evidente que olhando historicamente estamos, ainda, dando os passos iniciais na direção da 

consolidação deste projeto iniciado em 2003. A implantação deste curso foi uma jornada 

histórica que muitos colaboraram com o objetivo de superar as dificuldades e oposições  

temerosas do impacto que o curso teria. Isto levou a um  longo  e democrático debate  para o 

qual não encontramos  registro similar na história da Universidade Estadual de Feira de Santana.  

          A adoção do modelo pedagógico da Aprendizagem Baseada em Problemas foi, e ainda é, 

um marco da posição de vanguarda da UEFS, mostrando que ela se experimenta 

pedagogicamente e se renova como espaço de construção acadêmica e de saberes tão necessários 

a oxigenação acadêmica.  Este curso, em uma Universidade Pública, é a garantia do 

compromisso do Estado com as políticas públicas de acesso à formação superior e fundamental 

porque permite a muitos realizarem seus sonhos, pois, sem recursos não poderiam  estudar 

Medicina pelo alto custo do ensino privado.  Por outro lado, nosso perfil de egresso, garante um 

médico com mais atenção a saúde pública e com compromisso ético e humanista.   

          Passados os primeiros 12 anos, no entanto, fica evidente que muito já foi feito na 

construção e consolidação do Curso de Medicina. A ampla inserção de ex-alunos no espaço 
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profissional da região é  um retrato incontestável  da boa aceitação do curso e da necessidade real 

de sua implantação, tão duramente batalhada. Vale ressaltar, ainda, que o Curso de Medicina 

provocou significativo impacto no perfil da medicina na cidade, aumentando consideravelmente 

o número de profissionais que buscaram realizar pós-graduações o que resulta em melhor 

qualificação da prática médica.  

     Há diversos projetos, ainda, a serem realizados  e que devem ser metas a serem construídas 

nos próximos anos: conclusão da unidade de ambulatórios, criação do Departamento de 

Medicina, facilitando a autonomia de um curso complexo e com modelo pedagógico 

diferenciado, construção de prédio acadêmico próprio, implantação da pós-graduação, e, por fim, 

o passo definitivo: a implantação do Hospital Universitário da UEFS.  São objetivos já 

sinalizados, alguns em execução, outros com estudos iniciais, mas que devem nortear as ações 

dos administradores e líderes vindouros.  

 O  sucesso de qualquer projeto, em prol do bem comum, depende de todos. No caso específico 

do Curso de Medicina da UEFS, esse objetivo somente será alcançado com o compromisso e 

dedicação de alunos, colaboradores, professores e dirigentes, coletivamente envolvidos, de forma 

direta ou indireta, com este  projeto. Esta união e compromisso é algo que devemos 

permanentemente buscar visando a concretização e solidificação definitiva deste curso.  

          Por fim, é com este espírito, ciente dos compromissos e dos desafios que temos, mas 

seguros do que desejamos e do que já realizamos que buscamos renovar o reconhecimento  do 

Curso Médico da UEFS. Esta etapa legal será um marco e um incentivo para renovarmos as 

forças na expansão e qualificação deste polo científico regional que terá sempre um papel 

central, significativo e transformador da realidade social, médica e acadêmica de nossa região.  
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