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EMENTA
M dulo I 9I,IL NCIA E3IDEMIOL0,ICA
Modos de transmissão e estrat gias de controle das principais doen as in ecciosas regionais: Di teria Co ueluche Sarampo Ru ola
9aricela In ec ão de 9ias A reas Superiores Tu erculose e hansen ase
M dulo II : DESEN9OL9IMENTO NEUROMOTOR 9ISÃO E AUDIÇÃO
Conceito de desenHolHimento indicadores e estimula ão de desenHolHimento neuromotor
Escala de desenHolHimento de DenHer
Re lexos e sinais de maturidade motora no RN e primeiro ano de Hida
M dulo III DESEN9OL9IMENTO 3SICOSSOCIAL E DA LIN,UA,EM
DesenHolHimento e estimula ão auditiHo e Hisual na in Incia
A ordagem cl nica da crian a com di iculdade escolar
Marcos do desenHolHimento pes uisa e estimula ão social e de linguagem na crian a A a ordagem emocional da crian a e adolescente
na consulta m dica
A un ão do rincar no desenHolHimento emocional da crian a
O serHa ão estruturada da rela ão mãe – e
A uso in antil e do adolescente – conceitos situa es de risco para a uso de crian as e adolescentes e conse ncias sociais e
indiHiduais do a uso da crian a e adolescente
M dulo I9 SA DE MENTAL
A ordagem dos transtornos mentais comuns pelo cl nico
Identi ica ão e acompanhamento do portador de so rimento mental na aten ão prim ria
DesenHolHimento neuro psicomotor Semin rio
M dulo 9 3LANE$AMENTO AMILIAR
Esteroidog nese eminina
Ciclo menstrual
Conceito m todos mais comuns indica es e contra indica es de contracep ão
M dulo 9I–ACIDENTES E INTRODUÇÃO AO SISTEMA EMATO3OI2TICO
Rela ão entre acidente e caracter sticas da crian a e adolescente
Rela ão entre acidentes e caracter sticas do idoso
Rela ão entre acidente e uso de drogas
Educa ão para a sa de na preHen ão de acidente
Radiologia do trauma – introdu ão
M dulo 9II ,ESTÃO DE SER9IÇOS EM SA DE
2tica M dica Regula ão da pro issão: conselhos associa es m dicas e c digos de tica m dica
Erro m dico – conceito aspectos ticos e legais
OBJETIVOS
3ropiciar conhecimento e re lexão so re os aspectos cl nicos do desenHolHimento neuropsicomotor social da Hisão e da audi ãoo
3ropiciar conhecimento e re lexão so re os aspectos cl nicos do planeQamento amiliar
3ropiciar conhecimentos so re os aspectos cl nicos da pu erdade
Introduzir conhecimento cl nico so re as principais doen as in ecciosas regionais ocos de HigilIncia am ientalo
Introduzir o aluno nas uest es legais da pr tica m dica
3ropiciar ao aluno a ha ilidade de correlacionar os conhecimentos de anatomia e isiologia com os exames de imagem
3ropiciar re lex es so re acidentes e suas caracter sticas nas diHersas aixas et riaso
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
O conte do ser distri u do em 15 semanas com atiHidades ass ncronas (Portal Didático) e s ncronas (Google Meet) com carga
hor ria totalizando 72 horas aula no 3er odo Remoto Emergencial (03/05/2021 a 18/08/2021):
Semana

Conteúdo e Atividades Assíncronas e Síncronas

2
3

19/5/2021- AtiHidade s ncrona Apresenta ão do 3lano de Ensino e das atiHidades a serem desenHolHidas durante o
per odo emergencial 3– 8:00 as 8:50 h. Profa. Shirley Milagre , encontro virtual via google meet.

https://meet.google.com/fyr-yytk-fqw
19/5/2021- AtiHidade s ncrona Introdu ão ao M dulo de 9igilIncia Epidemiol gica -8:50 as 10 h Prof Gustavo

https:// meet.google.com/avk-fjon-xar

19/05/2021- AtiHidade ass ncrona de 10 as 10:55

Prof Gustavo Link para videoaulas:

https://www.youtube.com/channel/UCeNbSarxzXyhGzax4xP1MjA
19/05/2021- Atividade assíncrona Modos de transmissão e estrat gias de controle das principais doen as
in ecciosas regionais: Sarampo e Ru ola de 10:55 as 12 h- Prof Gustavo – no portal didático
20/05/2021- AtiHidade ass ncrona Modos de transmissão e estrat gias de controle das principais doen as
in ecciosas regionais: Di teria e Co ueluche de 13:15 as 14 h – Prof Gustavo- no portal didático
20/05/2021 AtiHidade ass ncrona Modos de transmissão e estrat gias de controle das principais doen as
in ecciosas regionais: In ec ão de 9ias A reas Superiores 14:10 as 15 h- Prof Gustavo- no portal didático

4

27/05/2021 – AtiHidade ass ncrona Modos de transmissão e estrat gias de controle das principais doen as
in ecciosas regionais: Tu erculose e hansen ase de 13:15 as 15 h – Prof Gustavo- no portal didático
27/05/2021 –AtiHidade s ncrona DI3: Discussão de casos e reHisão do conte do do m dulo 15:15 as 17 h- Prof
Gustavo encontro Hirtual Link: https://meet.google.com/avk-fjon-xar

5

02/06/2021 AtiHidade ass ncrona Re lexos e sinais de maturidade motora em RN e primeiro ano de Hida – de 8h
as 10 h - Prof Shirley- vídeo-aula no portal didático

6

07/06/2021 - Atividade síncrona - esenvoQvi ento e esti LQa Xo aLditivo e visLaQ na in Incia de 13:15
as 15h– Prof Helder Ângelo- aula remota no Google meet https://meet.google.com/fyr-yytk-fqw
07/06/2021 – Atividade assíncrona -A ordaUe cQínica da crian a co di icLQdade escoQar- 
as
㌠㜲 – Prof Helder Ângelo- vídeo aula no portal didático
16/06/2021 AtiHidade s ncrona Conceito de desenHolHimento indicadores e estimula ão de desenHolHimento
neuromotor – de 8h as 10 h – Profa Shirley Milagre- Aula remota via google meet

7

https://meet.google.com/fyr-yytk-fqw
16/06/2021--AtiHidade assincrona
portal didático

Escala de DenHer – de 10 as 12 h – Prof Shirley Milagre- vídeo aula no

23/06/2021 -Atividade síncrona - Marcos do desenHolHimento pes uisa e estimula ão a etiHo social e de
linguagem na crian a de 8 as 10 h – Prof Helder Ângelo- Aula remota via google meet-

https://meet.google.com/fyr-yytk-fqw
8

23/06/2021- A a ordagem emocional da crian a e adolescente na consulta m dica 10 as 12 h Prof Helder
Ângelo- vídeo aula no portal didático
24/06/2021- AtiHidade s ncrona A uso in antil e do adolescente – conceitos situa es de risco para a uso de
crian as e adolescentes e conse ncias sociais e indiHiduais do a uso da crian a e adolescente de 13:15 as 15 hProf Helder Agelo – vídeo aula no portal diático
30/06/2021- AtiHidade s ncrona - O serHa ão estruturada da rela ão mãe – e -de 8h as 10 h–Prof Shirley
Milagre – Aula remota via google meet-https://meet.google.com/fyr-yytk-fqw

9

10

11

30/06/2021- AtiHidade ass ncrona A un ão do rincar no desenHolHimento emocional da crian a –de 10 as 12
h – Prof Shirley Milagre – vídeo aula no portal
01/07/2021 as 13:15 até 15 h - 1@ avaliação teórica disponível no portal didático01/07/2021 FEEDBACK- de 15 as 17 h no fórum do portal didádico
07/07/2021- AtiHidade s ncrona Semin rio DesenHolHimento Neuropsicomotor de 8h as 11h - Prof Helder
Ângelo – Encontro virtual via google meet https://meet.google.com/fyr-yytk-fqw
08/07/2021- AtiHidade ass ncrona A ordagem dos transtornos mentais comuns pelo cl nico de 13:15 as 15 hProf Maria Teresa Taroni –vídeo aula no portal didático.
08/07/2021-AtiHidade ass ncrona Identi ica ão e acompanhamento do paciente portador de so rimento mental na
aten ão prim ria 15 as 17 h – Prof Maria Teresa – vídeo aula no portal didático
14/07/2021 AtiHidadeass ncrona – Coleta da hist ria social de 7: 05 as 10:50h- Prof Maria Teresa Taroni –
no portal didático
14/07/2021-AtiHidade s ncrona Esteroidog nese eminina –de 10 as 12 h - Prof Letícia Siqueira – Aula
remota via google meet- https://meet.google.com/fyr-yytk-fqw
15/07/2021- AtiHidade s ncrona Ciclo menstrual – 13:15 as 15h - Prof Letícia Siqueira - Aula remota via
google meet - https://meet.google.com/fyr-yytk-fqw
15/07/2021- AtiHidade Ass ncrona- Conceito m todos mais comuns e principais indica es e contra indica es

de contracep ão – de 15 as 17h h - Prof Letícia Siqueira –vídeo aula no portal didático

12

22/07/2021- AtiHidade ass ncrona Rela ão entre acidente e caracter sticas da crian a e adolescente 13:15 as 15
h – Prof Carlos Guilherme – vídeo-aula no portal didático
22/07/2021 –AtiHidade ass ncrona Rela ão entre acidente e caracter sticas do idoso – 15h as 16 h-– Prof
Carlos Guilherme – vídeo-aula no portal didático
22/07/2021- AtiHidade assincrona Rela ão entre acidentes e uso de drogas 16 as 17j – Prof Carlos Guilhermevídeo aula no portal didático
22/07/2021- Educa ão para a sa de na preHen ão de acidente – de 17 as 18 h – Prof Carlos Guilherme -vídeo
aula no portal didático
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05/08/2021 AtiHidade ass ncrona 2tica M dica- de 13:15 as 15 h – Prof Maria Teresa- vídeo-aula no portal
didático
05/08/2021- AtiHidade ass ncrona Regula ão da pro issão: conselhos associa es m dicas de 15 as 17 h – Prof
Maria Teresa – vídeo aula no portal didático

14

15
*ha

11/08/2021 –AtiHidade ass ncrona - Radiologia do trauma – introdu ão – 8 as 12 h – Prof Rommel- Vídeo-aula
no portal didádico
12/08/2021- AtiHidade ass ncrona -Erro m dico – conceito aspectos ticos e legais – 13:15 as 15 h – Prof
Maria Teresa- vídeo aula no portal didático
18/08/2021- AtiHidade AHaliatiHa te rica -2@ AVALIAÇÃO TEÓRICA- de 8 as 10 h Prof Shirley – no
portal didático
18/08/2021 EEDBACK DA A9ALIAÇÃO – de 10 as 11 h – no portal didático

hora aula
METODOLOGIA DE ENSINO

A unidade curricular ser ministrada com atiHidades ass ncronas (H deos textos uestion rios e Qogos) disponi ilizadas no 3ortal
Did tico (www.campusvirtual.ufsj.edu.br) e atiHidades s ncronas utilizando a plata orma/aplicatiHo ,oogle Meet
(https://meet.google.com/fyr-yytk-fqw ) Serão disponi ilizados materiais complementares para apoio aos estudos no 3ortal
Did ticoo
A docente estar dispon Hel para atendimento aos discentes às uartas eiras de 8:00 as 10:00 com agendamento pr Hio por parte
do discente Hia e mail (shirleymmd@u sQoeduo r) ou portal did tico com at 24h teis de anteced nciao O atendimento se dar pela
plata orma/aplicatiHo ,oogle Meet (https://meet.google.com/fyr-yytk-fqw)o e/ou Hia portal did ticoo
CONTROLE DE FREQUÊNCIA E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
CONTROLE DE FREQUÊNCIA
Con orme Resolu ão N° 007 de 03 de agosto de 2020 do CONE3: “Arto 11o O registro da re u ncia do discente se dar por meio do
cumprimento das atiHidades propostas e não pela presen a durante as atiHidades s ncronas sendo ue o discente ue não concluir
75% das atiHidades propostas ser reproHado por in re u nciao”
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
1@ atividade avaliativa= 30 pontos ( dos módulos dados até a data da avaliação)
2@ atividade avaliativa= 30 pontos ( dos módulos dados entre a primeira avaliação e a 2@ )
Portifólio de práticas = 10 pontos para cada avaliação prática – 3 estações serão avaliadas
Seminário de adolescentes- prof helder angelo= 10 pontos.
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