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INFORMAÇÕES BÁSICAS

Currículo
2016

Unidade curricular
Bases Psicossociais da Prática Médica VII - BPPM

VII

Departamento
CCO

Período
7º

Carga Horária Código
CONTAC
MD036

Teórica
--

Prática
18

Total
18

Tipo
Obrigatória

Habilitação / Modalidade
Bacharelado

Pré-requisito
PIESC VI e
BPPM VI

Co-requisito
BPPMVII

EMENTA

Analisar as relações entre saúde e seus determinantes sociais, apresentando a partir

da análise e reflexão das relações entre os determinantes sociais de saúde, a

evolução histórica dos diversos paradigmas explicativos do processo saúde/doença no

âmbito das sociedades. Pretende-se resgatar temas já discutidos anteriormente, rever

conceitos teóricos importantes ou se apropriar de temas que os alunos não tiveram

oportunidade de discutir anteriormente.

OBJETIVOS

• Propiciar ao aluno reflexão e conhecimentos básicos de sociologia aplicada à

área da saúde de forma a compreender suas funções e inserção como cidadão e

profissional de saúde.

• Propiciar ao estudante conhecimentos e reflexões sobre ética, bioética,

psicologia e antropologia relacionadas às suas atividades na comunidade e unidades

públicas de saúde de forma a subsidiá-lo no desenvolvimento de atitudes profissionais

mais eficazes e éticas.

• Propiciar ao aluno reflexão e conhecimentos básicos de sociologia aplicada à
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área da saúde de forma a compreender as relações entre a organização social e o

processo de saúde e adoecimento humano

• Propiciar conhecimento, prática e reflexão sobre a interação psíquica, social,

ecológica e biológica no processo saúde doença individual e coletivo.

• Propiciar conhecimentos e reflexão sobre os aspectos psíquicos, culturais e

sociais das doenças prevalentes da região.

• Treinar habilidades na abordagem psicossocial em nível da consulta médica do

paciente e família.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

• A Telessaúde como ferramenta para Atenção Primária;
• Medicina baseada em evidências e epidemiologia clínica;
• A morte e o processo de morrer;
• Prevenção do suicídio;
• Uso das tecnologias na formação do profissional de saúde;
• A clínica das anorexias e bulimias;
• Transtornos psiquiátricos relacionados ao uso de álcool.

METODOLOGIA DE ENSINO

A Unidade Curricular utiliza a metodologia de seminários para os diversos temas e

conteúdos previstos na organização do curso, que deverão ser preparados e

apresentados pelos alunos, sob orientação dos professores da UC. São realizados

debates e discussões em grupos após os seminários.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A nota final do semestre será definida da seguinte forma:

• 40 pontos: Apresentação do seminário temático

• 40 pontos: Trabalho escrito sobre o seminário temático

• 20 pontos: Trabalho em grupo

Composição dos Seminários:
• Seminários exigem preparação prévia e serão propostos com tempo hábil para
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sua preparação e apresentação.

• Na apresentação dos seminários é imprescindível a presença de todos os

estudantes do grupo.

• A nota dos seminários, orientações e discussões somente serão atribuídas aos

estudantes presentes nas atividades em aula ou gabinete.

Critérios de avaliação para a apresentação oral do seminário: 40 pontos
- Uso adequado do tempo disponível;

- Uso adequado de recursos didáticos e audiovisuais;

- Clareza e objetividade na apresentação;

- Abordagem adequada de todos os tópicos solicitados;

- Complementação do texto básico;

- Qualidade da base teórica apresentada.

Os critérios de avaliação para a parte escrita do seminário (40 pontos) serão
definidos e apresentados por cada professor orientador.
Os critérios de avaliação da atividade em grupo (20 pontos) serão definidos e
apresentados por cada professor orientador.

Nota final da unidade curricular
Será composta da seguinte forma: Nota Final = Pontos de apresentação dos

seminários+ pontos do texto produzido + trabalho final em grupo.

Provas teóricas e trabalhos substitutivos:
• Serão aplicados somente no caso de ausência devidamente justificada do

estudante (doença e morte de familiar próxima) com documentação comprobatória

que abone as ausências;

• Trabalhos e provas substitutivos deverão ser entregues pelos estudantes

respeitando-se o prazo máximo de 7 dias da realização do mesmo;

• A solicitação de provas teóricas substitutivas deverá ser feita na Coordenadoria;

• A solicitação de trabalhos substitutivos deverá ser feita diretamente ao
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professor.

Prova Especial:
• Deverá ser seguida a regra geral definida pelo Colegiado do Curso de

Medicina.

Acompanhamento da frequência do estudante:
• Cada professor realizará a conferência da frequência dos estudantes

(“chamada”) do modo como melhor lhe convier, podendo ser oral ou pela solicitação

de uma lista de frequência; no início, durante ou ao final da aula; uma ou duas vezes

no decorrer do período, etc.;

• Cabe ao estudante acompanhar sua própria frequência e as notas de Provas e

Trabalhos que for obtendo no decorrer do semestre para fins de avaliação de seu

próprio desempenho.

Ao final do semestre, o aluno que obtiver nota final inferior a 6 (seis) e superior a 5

(cinco) pontos poderá solicitar a realização de Avaliação Substitutiva, conforme

critérios e procedimentos constante na Norma 001 / 2018 do Colegiado do Curso.
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