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RELATÓRIO DE  UM CENÁRIO  SOMBRIO 

SUMÁRIO 

IX. APRESENTAÇÃO ....................................................................................................... 

 

APRESENTAÇÃO 

O Projeto de Lei nº 65/2003, de autoria do Dr Arlindo Chinaglia (SP), que dispunha sobre a 

proibição por dez anos da criação de novos cursos de medicina no país, bem como da 

ampliação de vagas nos cursos existentes, e propõe que se faça uma minuciosa avaliação dos 

cursos, cumprindo a legislação existente, traz a tona uma realidade que muitos desejam 

esconder - os cursos de medicina no Brasil estão aquém do que se pode chamar Ensino 

Médico. Já um relatório do CFM que informa que de cada 10 pessoas formadas no exterior 

(qualquer país que não o Brasil), apenas 1 é aprovado no processo de revalidação de diploma - 

demostra o nível de despreparo global.  

 

Segundo Ronaldo Bueno e Maria Pieruccini, na apresentação do relatório "Abertura de Escolas 

de medicina do Brasil - relatório de um cenário sombrio", a autorização de funcionamento de 

cursos de medicina deve ser compatível com reais condições para formar bons profissionais, 

do ponto de vista técnico, ético e humanitário. Caso contrário, configura-se um atentado à 

saúde a população. Contudo, você não precisa se desesperar, pois como afirma o mesmo 

relatório nada é mais difícil do que fechar uma escola em funcionamento porque gera uma 

comoção social e esbarra nos direitos dos alunos matriculados. 

 

Entretanto, eu amo o meu Acre/Brasil e não aceito fingir que faço medicina! Assim, aqui estou 

em busca de apoio para que a medicina da UFAC (tal como da grande maioria dos "cursos 

médicos" mundo afora), legitimamente, saia do ranking dos cursos que não possuem os 

padrões mínimos de qualidade. 
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Desta forma solicito apoio para uma intervenção no curso "médico" da UFAC, de acordo com 

as obrigações de cada instancia que tenha poder para tal; pois uma má formação médica 

implica em risco severo, a curto, médico e longo prazo, à população atendida por nós - 

enquanto aprendizes da arte médica e enquanto médicos.Segundo o relatório da AMB (Escolas 

médicas no Brasil – relatório de um cenário sombrio – 2ª edição) “muitas ações movidas por 

entidades médicas, objetivando impedir a abertura de escolas médicas, tramitam na 

justiça, sem que tenhamos obtido, até agora, resultados favoráveis. Nada é mais difícil 

do que fechar uma escola em funcionamento porque gera uma comoção social e esbarra 

nos direitos dos alunos matriculados. Foi confeccionado o Projeto de Lei nº 65/2003, de 

autoria do Deputado Arlindo Chinaglia (PT-SP), que dispunha sobre a proibição por dez anos 

da criação de novos cursos de medicina no país, bem como da ampliação de vagas nos cursos 

existentes. E que este período servisse para se fazer uma minuciosa avaliação dos 

cursos, cumprindo a legislação existente.” Isto nitidamente demostra que este é um 

problema nacional, enquanto que o relatório do CFM que informa que de cada 10 pessoas 

formadas no exterior (qualquer país que não o Brasil), apenas 1 é aprovado no processo de 

revalidação de diploma demostra o nível de despreparo global. Contudo desejamos que o 

curso de medicina da UFAC, legitimamente, saia do ranking dos cursos que não possuem os 

padrões mínimos de qualidade. 

 

X. INTRODUÇÃO ............................................................................................................ 

XI. MATERIAL E MÉTODOS 

Os discentes de medicina da UFAC, 2º à 6º período dividiram-se em 12 comissões  

XII. DESCRIÇÃO DOS PROBLEMAS 

13. Questionamentos quanto a criação/autorização do Curso de medicina da Ufac 

13.1. Resgate histórico da criação do curso de medicina 

O 8º tópico do projeto político pedagógico do curso de medicina fica assim exposto e 

comentado: 

8.ETAPAS DE EXECUÇÃO 
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O curso de Medicina foi planejado para o ingresso anual de 50 (cinqüenta) alunos, 

sendo a primeira turma selecionada no exame vestibular da UFAC de janeiro de 2002 e o início 

do curso de Medicina no dia 04 de março de 2002. – graças a Deus são 40, talvez ainda tenha 

que diminuir. 

Sendo assim, parte do segundo semestre de 2000 será dedicado à análise de 

sugestões e correções, neste Projeto, determinadas pelo Conselho Universitário da UFAC. 

Caso o projeto seja aprovado pelo Conselho Universitário, compete a Reitoria encaminhar o 

Projeto para a Comissão Nacional de Saúde. 

Enquanto não conta com a aprovação da Comissão Nacional de Saúde, compete 

também a UFAC: 

 elaborar a minuta do termo aditivo do Convênio com o Governo do Estado do 

Acre, visando o repasse de recursos e outras providências cabíveis ou 

correlatas; Quanto deveria ser repassado, e quanto foi 

repassado??????? 

 elaborar a minuta do termo aditivo do convênio, tripartite, com a 

Universidade de Brasília e o Governo do Estado do Acre tendo como 

objeto, respectivamente, o apoio docente e os recursos para pagamento de 

pessoal; - não se sabe se isto foi feito 

 comunicar ao Ministério da Educação e do Desporto (MEC), a aprovação pelo 

Conselho Universitário do curso de Medicina; 

 solicitar ao MEC a abertura de concurso para as matérias ou disciplinas do 

primeiro ano, fazendo também estimativa dos concursos dos anos seguintes, 

conforme as necessidades do curso de Medicina; 

 incluir no orçamento de 2001, as despesas e fontes de recursos para a 

implantação do curso de Medicina em 2002; se foi incluído, onde está este 

orçamento e, foi ele porventura cumprido???? 

 adotar as demais providências cabíveis, determinadas pela legislação em 

vigor. - rs 
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Caso este projeto seja aprovado pela Comissão Nacional de Saúde, a Universidade 

Federal do Acre, ao longo de 2001, com recursos próprios, do Governo Federal e do 

Governo do Estado do Acre deverá iniciar a construção da área física necessária (salas 

de aula e auditório, outras dependências do Curso de medicina, construção de novos 

laboratórios e adequação dos laboratórios existentes), aquisição de equipamentos de 

informática e de laboratório e ampliação do acervo da Biblioteca da UFAC. 

Até o final do primeiro trimestre de 2001, a Curso de medicina da Universidade 

de Brasília (UnB) deverá selecionar os docentes, com título de mestre e/ou doutor ou 

alunos egressos dos cursos de doutorado (recém-doutores) para compor o Corpo 

Docente Participante, o qual deverá receber, conforme a respectiva titulação, pro labore 

a ser pago pelo Governo do Estado do Acre. – ao que se sabe, isto nunca aconteceu 

A partir de abril de 2001, membros do Corpo Docente Participante da UnB deverão 

visitar regularmente a cidade de Rio Branco, objetivando: 1) avaliar o andamento da fase 

de implantação do curso; 2) acompanhar a adequação das unidades de saúde como 

campos de prática do ensino médico e 3) ministrar curso multiprofissional e 

multidisciplinar para os profissionais da Secretaria de Estado de Saúde e Saneamento 

do Acre (SESSACRE), selecionados pela UFAC, sobre “Didática e Pedagogia Médica”. 

 [nunca foi ministrado este curso, inclusive os docentes que entram na UFAC nunca são 

orientados sobre as normas da mesma] Para o bom andamento deste último tópico, logo após 

a aprovação do Projeto pelo Conselho Universitário da UFAC, deverá ser nomeada a 

Comissão de Seleção do Corpo Docente Auxiliar com a participação de um 

representante da UnB. Logo em seguida a UFAC deverá publicar Portaria informando sobre 

os critérios de seleção (após ouvir a Comissão de Seleção UFAC/UnB), estabelecer qual 

o adicional ao salário e a dispensa de atividades dos profissionais selecionados durante 

a realização do Curso de “Didática e Pedagogia Médica”, cabendo também a SESSACRE 

oferecer todo apoio logístico necessário para a realização do curso, inclusive o 

pagamento de pro labore aos docentes, transporte (inclusive local) e hospedagem. A 

ementa deste curso foi assinalada no Quadro 20. rs 

Desta forma, cabe ao Governo do Estado oferecer as condições e os recursos 

necessários ao pleno andamento e execução deste projeto. Para este fim, deve ser 

nomeada até dezembro de 2000, a Comissão de Acompanhamento da Implantação do 
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Curso de Medicina (CAIM), através  de Portaria tripartite (UFAC, UnB e Governo do 

Estado), a ser publicada no Diário Oficial da União (sob a responsabilidade da UFAC) 

com os seguintes elementos: 1) constituição (Presidente - representante do DCS; Vice-

Presidente - representante do Governo do Estado do Acre; Diretor do Curso de Medicina da 

UnB, Coordenador do Curso de Medicina da UFAC  e Representante do Conselho 

Universitário da UFAC); 2. nomeação de uma Secretária de Apoio Administrativo; 3. 

disponibilização de uma área física no campus da UFAC, com APOIO DE INFORMÁTICA 

e de comunicação (FAX e telefone com acesso a INTERNET), a ser custeada pela UFAC. 

 

Quadro 20. Ementa do [suposto e imaginário]Curso de Didática e Pedagogia Médica. 

Número de créditos: 4 (quatro) teórico-práticos e um (1) de estágio 

Carga horária: 180 horas 

Duração: um semestre (sob a forma de módulos de 40 horas 

semanais) 

Docentes responsáveis: Docentes da UnB 

OBJETIVOS: 1. identificar os fundamentos filosóficos e psicológicos da educação, 

especialmente na área médica; 2. exercitar o reconhecimento, seleção 

e aplicação de procedimentos básicos do processo de ensino-

aprendizagem; 3. exercitar conhecimentos, habilidades e atividades 

pedagógicas simples com alunos de graduação; 4. avaliar qualitativa e 

individualmente o desempenho pedagógico discente; 5. conhecer o 

Projeto Curricular do Curso de Medicina de Rio Branco; 6. Legislação 

sobre o Ensino Superior. 

EMENTA: Fundamentos da Educação. Realismo, idealismo, existencialismo, 

pragmatismo. O cartesianismo e o positivismo. Correntes filosóficas 

em educação médica. Essencialismo, perenialismo, existencialismo 

pedagógico, construtivismo. Valores e educação médica. A natureza 

do conhecimento médico. Condutas usuais no processo de ensino-

aprendizagem. Correntes psicológicas na educação médica, 

abordagem behaviorista, gestáltica, humanista, psicanalista e holística. 

Taxionomia dos objetivos educacionais. Técnicas de ensino. Recursos 
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auxiliares. Medidas de avaliação. Tipos de avaliação. Análise de 

planejamento de disciplina. Modelos de currículo médico. 

Funcionamento de grupos. Teorias de Lewin e Rogers. Aplicação de 

sociogramas. Planejamento de atividades didáticas em pequenos 

grupos. Construção de escalas de desempenho pedagógico e 

utilização na prática. Análise das relações interpessoais nos 

respectivos papeis sociais dos envolvidos. Aplicação de medidas de 

avaliação por norma, conteúdo e competência. Análise de recursos 

auxiliares. Discussão sobre a Medicina Baseada em Evidências, 

estudo de caso ou problema. O curso, obrigatoriamente, será 

ministrado com alunos dos cursos de graduação da UFAC, 

especialmente do curso de Enfermagem e usando os campos de 

prática da cidade de Rio Branco a serem utilizados pelo Curso de 

Medicina. 

 

 

13.2. Como o curso de medicina da UFAC funciona sem os requisitos mínimos 

definidos pelo próprio MEC e entidades de saúde? FALTA 

 

13.3. Dados falseados pelas comissões de avaliação do MEC e pela UFAC 

 

*O Instrumento de avaliação para autorização de cursos de graduação, Bacharelados e 

Licenciaturas, do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES só foi criado 

em 2007. Portaria N°- 928, de 25 de setembro de 2007 

*O instrumento de avaliação para autorização de curso de graduação de Medicina só foi criado 

em 2008. Portaria nº 474, de 14 de abril de 2008 

Avaliação Do MEC – OUTUBRO/200   X  Instrumentos para Autorização de Curso de 

Medicina – 2008  X  Realidade 

1. Corpo Docente 

http://www.inep.gov.br/download/condicoes_ensino/2007/Portaria_928_2007_%20Autorizacao_Bacharelado_Licenciatura.pdf
http://www.inep.gov.br/download/superior/condicoesdeensino/Portaria_474_14-4-2008_extrato_medicina.pdf
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ITEM 

AVALIADO 

CONCEITO CRITÉRIO DE ANÁLISE* REALIDADE 

Nível de 

Formação 

A TITULAÇÃO   = 5 

Quando, pelo menos, 80% dos 

docentes previstos para os três 

primeiros anos do curso têm 

titulação obtida em programas 

de pós-graduação stricto sensu 

devidamente reconhecidos pelo 

Capes/MEC ou revalidada por 

instituição credenciada, e, 

destes, pelo menos, 70% são 

doutores  

 

Os 3 primeiros anos do 

curso de medicina da 

UFAC não possui 

porcentagem necessária 

do corpo docente com 

doutorado 

Regime de 

Trabalho 

A REGIME DE TRABALHO   = 5 

Quando, pelo menos, 80% dos 

docentes indicados para os três 

primeiros anos do curso têm 

previsão de contratação em 

regime de tempo parcial ou 

integral e, destes, pelo menos, 

50% de tempo integral 

 

Não possui, 80% dos 

docentes indicados para 

os três primeiros anos 

do curso com previsão 

de contratação em 

regime de tempo parcial 

ou integral e, destes, 

pelo menos, 50% de 

tempo integral 

Adequação da 

formação às 

disciplinas 

A  Como? 

Política de 

Qualificação 

A  Qual política é esta???? 
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Acadêmica 

Fixação do 

Docente 

A   

Relação 

Docente/Aluno 

C NÚMERO DE ALUNOS DE 

GRADUAÇÃO POR DOCENTE    

= 3 

Quando a relação 

vagas/docente equivalente a 

tempo integral, previstos para 

os três primeiros anos do curso, 

estiver entre 35/1 (inclusive) e 

30/1 (exclusive) 

 

Produção 

Científica 

C PESQUISA E PRODUÇÃO 

CIENTÍFICA    = 3 

Quando o projeto do curso 

prevê o desenvolvimento de 

pesquisa, com participação de 

pelo menos 10% do total de 

docentes doutores e pelo 

menos 20% dos alunos 

(iniciação científica), cujo objeto 

de investigação contemple 

preferencialmente a atuação 

em serviço e atenção básica, e 

têm em média pelo menos três 

(3) produções por docente, 

publicadas em revistas 

indexadas ou como capítulo de 

livro, nos últimos três (3) anos 
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Conceito Geral 

do Corpo 

Docente 

B  

*De acordo com o Instrumento de Autorização para o Curso de Medicina 

 

2. Características do Curso 

ITEM 

AVALIADO 

CONCEITO CRITÉRIO DE ANÁLISE* REALIDADE 

Corpo Discente Não 

avaliado 

  

Auto Avaliação C   

Perfil dos 

Egressos 

Não 

avaliado 

  

Estrutura 

Curricular:      

               Plano 

de Ensino 

A   

               

Internato 

B   

Conceito Geral 

do Curso 

B  

*De acordo com o Instrumento de Autorização para o Curso de Medicina 

 

3. Infra-Estrutura 
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ITEM 

AVALIADO 

CONCEITO CRITÉRIO DE ANÁLISE* REALIDADE 

Biblioteca B BIBLIOTECA   = 4 

Livros: Quando o acervo 

atende aos programas das 

disciplinas dos três primeiros 

anos do curso, em quantidade 

suficiente, na proporção de um 

(1) exemplar para mais de 

quatro (4) alunos até seis (6) 

alunos previstos para cada 

turma, referente aos títulos 

indicados na bibliografia básica 

(mínimo de 3 bibliografias, com 

títulos da área médica 

profissional publicados há 

menos de 4 anos), e está 

atualizado e tombado junto ao 

patrimônio da IES. 

 

Periódicos especializados: 

Quando existe assinatura de 

periódicos especializados, 

indexados e correntes, sob a 

forma impressa ou 

informatizada, abrangendo 

todas as áreas temáticas do 

curso, sendo a maioria deles 

assinados nos últimos três 

 

1- Quando o acervo 

atende aos programas 

das disciplinas dos três 

primeiros anos do curso, 

na proporção de um 

exemplar para mais de 

quinze (15) alunos 

previstos para cada turma,  

eferentes aos títulos 

indicados na bibliografia 

básica, ou não está 

atualizado ou tombado 

junto ao patrimônio da 

IES. 
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anos. 

Área Básica B Laboratórios de Ensino   =  4 

Quando o curso dispõe de 

laboratórios específicos e 

multidisciplinares (pelo menos, 

o de anatomia, histologia, 

bioquímica, farmacologia, 

fisiologia/biofísica e técnica 

operatória ) com espaço físico, 

equipamentos e material de 

consumo, plenamente 

adequados para o 

funcionamento do curso e a 

integração disciplinar, com 

excelente relação do máximo 

de alunos por equipamento ou 

material 

 

2 - Quando o curso não 

dispõe, ao menos, de 

laboratórios de anatomia, 

histologia,bioquímica, 

farmacologia, 

fisiologia/biofísica e 

técnica operatória ou o 

seu espaço físico, seus 

quipamentos e material de 

consumo são 

inadequados ou 

insuficientes, com 

insuficiente relação do 

máximo  e alunos por 

equipamento ou material. 

 

Hospital A Unidade hospitalar de 

ensino e complexo 

assistencial   =  5 

Quando a IES conta com 

unidade(s) hospitalar(es) de 

ensino, própria(s) ou 

conveniada(s), garantidas 

legalmente por um período 

mínimo de dez anos, 

certificada(s) como Hospital de 

Ensino pelo MEC/MS (Port. 

No Acre não há 

certificação de nenhuma 

unidade disponibilizada 

aos estudantes de 

medicina da UFAC. O 

que é atenção 

quaternária? 
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2.400/2007) e que apresentem 

condições plenas de formação 

do estudante de medicina nos 

seguintes aspectos: 

- Tenha residência médica 

credenciada pela CNRM, pelo 

menos nas cinco áreas 

básicas: clínica médica, 

pediatria, cirurgia, ginecologia 

e obstetrícia, e saúde coletiva 

(medicina comunitária); 

- Conte com complexo 

assistencial – ambulatórios 

periféricos, PSF, atenção 

secundária, terciária e 

quaternária – que atenda(m) 

majoritariamente pelo SUS; 

- Seja considerado como 

centro de referência regional 

há pelo menos 2 anos; 

- Tenha infra-estrutura básica 

constituída por: ambulatórios 

(pelo menos de clínica médica, 

pediatria, ginecologia e 

obstetrícia e cirurgia), 

unidades de internação (pelo 

menos de clínica médica, 

pediatria, ginecologia e 

obstetrícia e cirurgia), centros 

cirúrgico e obstétrico, unidades 
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de urgência e emergência 

(clínica, cirúrgica e 

traumatológica), UTI pediátrica 

e de adultos; 

- Tenha laboratórios de 

exames complementares 

necessários a um hospital de 

alta complexidade (setor de 

imagens, laboratório clínico, 

anatomia patológica, entre 

outros), serviço de arquivo e 

documentação médica, com 

acesso ao setor de 

atendimento resolutivo de alto 

nível para as 

urgências/emergências. 

Administração A   

Pesquisa e 

Pós-Graduação 

Não 

avaliado 

  

Residência 

Médica 

Não 

avaliado 

  

Conceito Infra 

Estrutura 

B  

*De acordo com o Instrumento de Autorização para o Curso de Medicina 

 

 

13.4. Os projetos político-pedagógico do curso de medicina  
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O primeiro projeto Político-pedagógico do curso de medicina da Universidade federal do Acre, o 

qual foi confeccionado após ricas discussões com a comissão de estruturação do projeto;  

Vejam que no projeto politico-pedagógico inicial do curso de medicina da Ufac previa-se um 

curso anual e não semestral – o projeto que segundo o Dr. Tavares Neto (diretor da Faculdade 

de Medicina da Bahia) foi modificado da noite para o dia e via telefone, quando alguém da 

então administração liga para ele e pede que faça as mudanças de anual para semestral, 

 

Em conversa com alguns acadêmicos o Dr. Tavares Neto, médico e professor da UFBA, 

convidado para elaborar no ano de 2000, o projeto político-pedagógico da Faculdade de 

Medicina da Ufac, relatou os seguintes equívocos quanto à implantação da Faculdade de 

Medicina: 

a. A idéia inicial não era fazer o “curso de medicina da Ufac” e sim a FACULDADE 

DE MEDICINA do Acre, à semelhança da Faculdade de Medicina da Bahia, da 

UNIFESP, USP, do ABC paulista, de Marília, de Ribeirão Preto, da UFRGS, da 

UNICAMP... – isto permitiria que muito mais verbas fossem repassadas ao curso 

de medicina e impossibilitaria algum possível desvio de função desses repasses, 

além de não prejudicar em nada a autonomia da universidade sobre a graduação 

em medicina (uma vez que a Faculdade de Medicina, funcionaria 

hierarquicamente à semelhança do arcabouço atual dos curso de medicina, ou 

seja, a Faculdade de Medicina seria regida pelo mesmo calendário acadêmico do 

restante da Ufac e seguiria as mesmas instancias e normas desta Ifes, o que se 

feito de outro modo seria inviável); 

b. O projeto político-pedagógico por ele estruturado, e, depois discutido dentro da 

academia, foi extremamente modificado por não se sabe quem – por exemplo, 

segundo o Dr. Tavares o projeto inicial tinha formato modular e não segmentado 

em várias disciplinas por semestre como hoje ocorre; 

c. Segundo o ilustre doutor, a universidade modificou a proposta do projeto 

arquitetônico – o que pode ser constatado em se comparando o projeto do curso 

e as plantas arquitetônicas para a construção dos espaços; 

A atual estrutura curricular do curso de medicina é precária uma vez que o acadêmico de 

medicina institucionalmente não terá, por não estar previsto nas ementas das disciplinas 
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ofertadas pelo curso, a oportunidade de ser um verdadeiro médico generalista, uma vez que, 

por exemplo, os mesmos não serão beneficiados com a ministração de conteúdos referentes à 

dermatologia, entre outras disciplinas; Além do que assuntos como os abordados pela 

neuranatomia, por exemplo, só estão previstos em poucos e escassos encontros durante todo 

o curso, segundo o Dr. Franklin Borges Jr (neurocirurgião e professor do curso de medicina da 

Ufac); Sem mencionar que segundo o Dr Joaquim (psiquiatra forense e docente da cadeira de 

Psiquiatria) a ementa da disciplina pó ele ministrada está totalmente desatualizada; 

Vale ainda expor que há disciplinas cuja carga horária é excessiva em detrimento de outras de 

similar valor para a formação de um médico generalista (ou seja que entenda o indivíduo como 

um todo) – além do que estas disciplinas, cito as do eixo de saúde coletiva, em grande parte 

das vezes “não tem uma programação seqüenciada”, nem às vezes há padronização entre os 

docentes da disciplina acerca dos procedimentos a serem realizados em unidades de saúde; 

sem falar do tempo ocioso que o estudante fica por falta de um maior planejamento para toda 

essa carga horária oferecida às referidas disciplinas. 

O curso de medicina da Ufac, segundo o processo XXXXXXXXX do Mec ( anexo 3) é Diurno, o 

que é um erro pois os cursos de medicina necessitam ser integrais; contudo mesmo se nosso 

curso fosse diurno , de fato e de direito, temos outro problema administrativo está no fato de os 

horários fornecidos pelo CCSD para a confecção de escala compreenderem apenas os turnos 

matutino e vespertino, e devido a isto, e, à falta de comunicação entre os segmentos da Ufac, a 

coordenação de curso não permanece aberta nos dias em que são ministradas as aulas 

noturnas e alguns professores organizam de acordo com o seu consenso, ou seja, 

informalmente, os horários das suas aulas noturnas e por vezes as salas de aula, por não 

estarem previstas para a realização de atividades noturnas do curso de medicina, são cedidas 

pela pro-reitoria de graduação para outros cursos, isto pode ser comprovado por meio do 

processo XXXXXX encaminhado ao DAFRAM pelos acadêmicos do 8º período. Quanto a estas 

aulas aos sábados, os problemas de comunicação são tantos que grande parte dos docentes 

nem mesmo sabem que não podem mudar ao seu bel prazer os horários de suas disciplinas 

para então ministrar aulas aos sábados conforme conforme a Resolução XXXXX da Ufac (ver 

anexo UUU; 

A metodologia de ensino deste curso, segundo informações contidas no site 

www.escolasmedicas.com.br (anexo 2) é tradicional; o que se não for verídico indica falhas 

administrativas, como citado no mesmo documento; 

http://www.escolasmedicas.com.br/
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13.5. Discordância entre projeto projeto político pedagógico, solicitação de 

equipamentos e plantas para as contruções e uso dos espaços construídos e/ou 

dos equipamentos/materiasi adiquiridos  

O projeto político-pedagógico do curso está em desacordo com o projeto arquitetônico e o uso 

das estruturas previstas neste nem de longe reflete a realidade, ou seja, construções que 

deveriam ser utilizadas pelo curso de medicina e para o curso de medicina, na realidade 

tiveram o seu fim desvirtuado – apesar de o curso de medicina necessitar de uma estrutura 

muito maior do que a que nos foi cedida (vide material utilizado pelo MEC para avaliação das 

escolas médicas). 

 

 
PROJETO DO CURSO 

DE MEDICINA 
PLANTA REALIDADE 

Laboratório de 

Histologia/Patologia 
Área de 140m² Área de 91,37m² 

-Área de 92,43m²; 

-Localizado onde 

deveria ser o Museu de 

Anatomia Patológica 

(inexistente); - 

Quantidade reduzida 

de microscópios; 

- Escassez de 

laminário  e peças 

anatômicas 

Laboratório de 

Fisiologia 
Área de 80m² 

- Construção de 2 

laboratórios: o 

primeiro com 

77,88m² e o 

segundo com 

92,43 m² 

- Área de 92,43m², 

subdividida em três 

salas, intitulado como 

laboratório 

multifuncional; 

- Funciona como 
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depósito de materiais 

que deveriam compor o 

biotério (inexistente); 

Laboratório de 

Imunologia 
Área de 80m² Área de 77,88m² 

-Inexiste a estrutura 

física ou qualquer 

equipamento, o que 

impossibilita a 

realização de aulas 

práticas nesta 

disciplina. 

Ampliação dos 

laboratórios da 

UFAC de Anatomia, 

Biologia, 

Microbiologia, 

Parasitologia e 

Biofísica 

________ ________ 

- Embora exista 

estrutura física que 

permita a realização de 

aulas práticas de 

Bioquímica e 

Microbiologia 

(laboratórios de 

Química e Biologia), 

inexiste os 

materiais/equipamentos 

necessários que 

possibilitem a 

realização das 

mesmas. 

Laboratório de 

Pesquisas 

- 150m² 

- Destinado às 

atividades de pesquisa 

dos docentes, de alunos 

de IC e pós-

graduandos, com uma 

124,46m² 

- O espaço construído 

tem sido utilizado como 

sala ambiente de Pós 

Graduação e sala de 

informática de Pós 

Graduação. 
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pequena secretaria de 

apoio, salão dividido por 

bancadas, sala para 

câmara asséptica e sala 

anexa para o biotério. 

Auditório 500 m² 125,04m² 125,04m² 

Laboratório de 

Anatomia 

Ampliação de 45m² 

Localizado onde 

deveria funcionar o 

laboratório de 

Histologia/Patologia 

- Existe apenas UM 

cadáver (parcialmente 

dissecado e em má 

condição de 

conservação) para 40 

alunos; 

- Presença de órgãos 

não-humanos no 

acervo de peças 

anatômicas; 

- Poucas peças 

anatômicas 

disponíveis; 

- Peças plásticas de 

má qualidade com 

erros anatômicos 

grosseiros; 

- Apenas um tanque de 

formol, em 

funcionamento; 

Laboratório de 

Farmacologia 

 76,90 m² 

- Inexistente  

- impossibilitando a 

realização de aulas 

práticas nesta 

disciplina 
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Laboratório de 

Embriologia 

 150,91m² 

- Inexistente 

- impossibilitando a 

realização de aulas 

práticas nesta 

disciplina 

 

LISTA DE LIVROS INEXISTENTES 

 Alves R. Anatomia Topográfica. Atheneu, 1999* 
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 Varga et al. Fundamentos da bioquímica experimental. Atheneu, 1999 

 Vieira et al. Bioquímica celular e bioquímica molecular. Atheneu, 1999*² 

 D. Fiori M. Atlas de Histologia 2ª Ed., Pan-americana, São Paulo, 1993*³ 
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  Janeway, C. A. & Travers, P. Imunologia: o sistema imunológico na saúde e na doença, 
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 Siter, D. P.: Terr, A. I. & Parslan, T. G. Medical Imunology, 9ª Ed. Appleton & Lange, 

Stanford, 1998. 

 Roit, M. P., Willians, W. Microbiologia Médica, 1ª Ed. Manole, São Paulo, 1995. 

 Ramanathan S. Anestesia em obstetrícia. Guanabara-Koogan, 1995. 

 Schechter M. Doenças Infecciosas. Guanabara-Koogan, 2000.*⁴ 

 Isselbacher RJ. Harrison Medicina Interna. McGraw Hill, 1998. 

 Mayo Clinic Family Health Book, 2ª Ed. William Morrow, Nova Yorque, 1996. 

 Wilson, J. D. e Foster, D. W. (Eds.) Textbook of Endocrinology, 9ª Ed., W. B. Saunders, 

1998. 

 Dani, R. Gastroenterologia Clínica, 3ª Ed. Guanabara-Koogan, Rio de Janeiro, 1993. 

 Lee, Wintrob´s. Clinical Hematology, 10ª Ed. William & Wilkins, 1998. 
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 Alves. Dicionário médico inglês-português. Atheneu, 1998. 

 Loyola Manual e Atlas de Histeroscopia e microhisteroscopia. Atheneu, 1998. 
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 Makusiky. Catálogo de Doenças Heredo-familiares. Sarvier, 2000. 

 Basegio DL. Câncer de mama: uma abordagem multidisciplinar. Revinter, 1999. 

 Carvalho G. Citologia do trato genital feminino. MedSi, 1996. 

 Piato. Complicações do ciclo gravídio-puerperal. Atheneu, 1999. 

 Duarte SP, Duarte G. Gestação de alto risco. Guanabara-Koogan, 1998. 

 Sanfilippo J et al. Ginecologia pediátrica e da adolescente. Guanabara-Koogan, 1996. 

 Monier . Manual de diagnóstico radiológico. Atheneu, 2000. 

 Nyberg DA et al. Ultra-sonografia transvaginal. Guanabara-Koogan, 1996. 

 Oms H et al. Técnicas radiográficas. Atheneu, 2000. 

 Tabár L, Dean PB. Atlas de mamografia. Revinter, 1994. 

 Contran RS et al. Pathologic basis of disease, WB Saunders, 1999. 

 Damjanov I. Anderson’s Pathology. Mosby-Year, 1996. 

 Gonçalves R. Laboratório para o clínico. Atheneu, 1999. 

 Carvalho Souza. Emergência e Terapia Intensa em pediatria. Atheneu, 1999.*⁵ 

 Costa Vaz D. Infecções congênitas e perinatais. Atheneu, 2000. 

 Gerald BM. Manual de pediatria. Guanabara-koogan, 1996. 

 Gordon BA et al. Neonatologia. MedSi, 1999. 

 Jácomo et al. Assistência ao recém-nascido. Atheneu, 1999.*⁶ 

 Koda D. Doenças gastroenterológicas em Pediatria. Atheneu, 1998.*⁷ 

 Nelson. Tratado de Pediatria, 22ª Ed., 1999.*⁸ 

 Louzã Neto MR et al. Psiquiatria Básica. Artes Médicas, Porto Alegre, 1996 

 Sociedade Brasileira de Psiquiatra. Psiquiatria. Volumes 1-6, 1998. 

 American Family (org.). Medicina de Família. Vol. I e II, Saunders, 1999. 

 Edilza Maria. A enfermagem em Pediatria e Puericultura. Atheneu, 2000.*⁹ 

 Franco C. Tabela de composição de química dos alimentos. Atheneu, 10ª Ed., 2000.*¹⁰ 

 Franco C. Dietas, receitas e valores calóricos – propriedades gerais dos alimentos. 

Atheneu, 1999. 

 Gurgel MCS. Saúde materno-infantil. Atheneu, 2000.*¹¹ 

 Gurgel MCS. Saúde coletiva. Atheneu, 1999.*¹² 

 Oliveira T. Pesquisa biomédica. Atheneu, 1999.*¹³ 



CURSO DE MEDICINA DA UFAC – UM RELATÓRIO SOMBRIO 

 

27 

 Peterline C, Harada P. O cotidiano da prática de enfermagem pediátrica. Atheneu, 

2000.*¹⁴ 

 Souza JA. Cirúrgia ambulatória. Atheneu, 1999. 

 Vadés V, Pérez S. Manejo clínico da lactação , 1998.*¹⁵ 

 Pernetta C. Semiologia pediátrica. Guanabara-Koogan, 2000.*¹⁶ 

 Amato Neto V. Doenças Transmissíveis. Sarvier, 1996.*¹⁷ 

 Stedman. Dicionário médico. Guanabara-koogan, 1999.*¹⁸ 

 Lima GR. Ginecologia endócrina. Atheneu, 1999.*¹⁹ 

 Rezende J. Operação cesariana. Guanabara-Koogan, 1999.*²⁰ 

 Bruschinni. Ortopedia pediátrica. Atheneu, 1999.*²¹ 

 Gauderer. Autismo. Atheneu, 2000.*²² 

 

Observações: Ano das publicações encontrados no sistema 

* - 1969 ; *¹ - 1984; *² - 1991; *³ - 1979; *⁴ - 1998; *⁵ - 1997; *⁶ - 1998; *⁷ - 1996; *⁸ - 1983; 

*⁹ - 1989; *¹⁰ - 1999; *¹¹ - 1998;  

*¹² - 1997; *¹³ - 1995; *¹⁴ - 1999; *¹⁵ - 1996; *¹⁶ - 1990 ; *¹⁷ - 1991; *¹⁸ - 1979; *¹⁹ - 1993; *²⁰ 

- 1992; *²¹ - 1998; *²² - 1993 

 

ITENS QUE NÃO FORAM ENCONTRADOS 

 

ITEM REGISTRO DESCRIÇÃO 

1 93421  HOT PLATE 

2 93422  ROTA ROD 

3 93423  ROTA ROD 

4 93424  KIT PARA MICROCIRURGIAS EM ANIMAIS 

5 68125  MONITOR FETAL 

6 68307  OFTALMOSCÓPIO BINOCULAR INDIRETO 

7 68337  ESPIRÔMETRO 

8 68428  SIMULADOR DE EXAME DE TESTÍCULOS 
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9 68429  MANEQUIM SIMULADOR DE AUSCUTA CARDÍACA E 

PULMONAR 

10 68430  SIMULADOR DE EXAME DE PRÓSTATA 

11 68431  SIMULADOR DE EXAME OTOLÓGICO   

12 68747  DESTILADOR   

13 68748 ESTUFA PARA ESTERILIZAÇÃO   

14 68784 GLICOSÍMETRO 

15 68783 ESTUFA BACTERIOLÓGICA 

16 68976 CARDIOVERSOR C/ MONITORAÇÃO CARDÍACA  

17 68977 MONITOR MULTIPARÂMETRO  

18 70221 APARELHO DETECTOR FETAL  

19 70222 APARELHO DETECTOR FETAL 

20 70223 APARELHO DETECTOR FETAL  

21 91092 GLICOSÍMETRO 

22 91091 GLICOSÍMETRO  

23 93184 SISTEMA PARA ESTUDO DE TECIDOS ISOLADOS 

24 88623 KIT CIRÚRGICO P/ ANIMAIS 

25 93185 KIT INSTRUMENTAL PERMANENTE PARA LABORATÓRIO 

26 93187 EQUIPAMENTO PARA CONVERSÃO DE PA EM SINAL ELÉTRICO 

27 93188 PLESTIMÔMETRO 

28 93424 KIT PARA MICROCIRURGIAS EM ANIMAIS 

29 93449 FONTE DE LUZ 

 

13.6. Qual o cenário estrutural e pedagógico do curso de medicina quando iniciou 

Desde o ano de 2000, quando começou-se a estudar a viabilidade do curso de medicina da 

Ufac, o  MEC havia estabelecido que até o ano de 2002, toda a infra-estrutura necessária para 

a realização das aulas deveriam estar prontas (ver processo.... e convênio NNNN) e, como era 

uma proposta também política (como de fato o deveria ser) o Governo do Estado do Acre 

“comprometeu-se em realizar convênio com a Ufac”  para o cumprimento das ordenanças e 

prazos estabelecidos pelo MEC, contudo conforme documentos relativos a greve dos 

estudantes de medicina (ver anexo), ainda em 2004 (ou seja após a entrada da 3ª turma de 

medicina e sendo que esta já estudava o 2º semestre letivo, as exigências mínimas 
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estabelecidas pela comissão de avaliação enviada pelo MEC e hoje (7 anos após o prazo 

estabelecido pelo MEC para o cumprimento das exigências mínimas de um curso de medicina), 

a grande maioria dos danos à formação médica enfaticamente denunciadas até mesmo ao 

Ministério Público Federal, ainda perduram. Dentre estes podemos citar: 

1. Ausência e/ou desestruturação de laboratórios (como o de Fisiologia, o de técnicas 

cirúrgicas, o de patologia, o de anatomia, o biotério... o que impede a realização de 

muitas aulas práticas; 

a. O laboratório de Fisiologia (cito sala XXXXX) funciona como um depósito desde o 

ano de 2004; 

b. O laboratório de Técnicas Cirúrgicas nem mesmo está equipado/estruturado, 

embora já existam alguns equipamentos que lá estão “tomando poeira”; 

c. O Laboratório de Anatomia dispõe hoje de apenas 2 cadáveres para 40 alunos, 

bem diferente do proposto para nota 5 no MEC, que seria 1 cadáver para cada 4 

acadêmicos; sem falar que a estrutura para conservar os corpos são arcaicas e 

deficientes – o que é um desrespeito para com estes indivíduo que apesar de não 

terem uma identidade e de já estarem mortos, possuem, embora 

desconheçamos, uma história de vida; 

d.  O biotério que, segundo o projeto político-pedagógico deste curso, deveria ser 

uma sala anexada ao Laboratório de Técnicas cirúrgicas, nem mesmo existe; 

 

13.7. Não cumprimento dos prazos previstos pelo MEC/MS/CNS 

O projeto político-pedagógico do curso não cumpriu uma boa parcela das exigências do MEC, 

para o início das aulas em 2002 – e, ainda hoje, há exigências do MEC que não foram sanadas 

– de acordo com os padrões de avalição das escolas médicas brasileiras e às demais 

exigências do MEC, SESU e Conselho Nacional de Saúde.  

 

13.8. Faculdade de Medicina x curso de medicina 

ATÉ QUE PONTO É OU NÃO VANTAGEM? SE SIM, PORQUE? SE NÃO, PORQUE? 

14. Resumo histórico dos problemas do curso de medicina da UFAC de sua fundação até 

os dias atuais 

14.1. Fraude no vestibular; FRAUDE DO PRIMEIRO VESTIBULAR 
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14.2. Transferências irregulares/obscuras; 

Nenhum dos transferidos teria condições de terem ingressado no curso de medicina da UFAC 

sem ter que pagar as disciplinas dos eixo de saúde da família; créditos são dados de forma 

irregular... todo e qualquer transferido sempre teve que retornar períodos e não haveria como 

continuar nos períodos subseqüentes sem ao menos haver choque de horário, sem mencionar 

que recentemente um aluno foi transferido de outra universidade sem ao menos possuir os 

requisitos mínimos exigidos (portaria da universidade de origem) 

14.3. Processos acadêmicos simples que são resolvidos apenas mediante 

mandato de segurança; TIPO: PROFESSOR QUE REPROVA ALUNO 

INJUSTAMENTE 

14.4. Denuncias dos estudantes que não foram sanadas ou sequer respondidas 

MANIFESTO DE 2004, DENUNCIAS CONTRA PROFESSORES OU PROBLEMAS DO 

CURSO 

14.5. Manifesto dos estudantes de medicina da UFAC no congresso da Abem – ES 

(2004) DOCUMENTOS ENCAMINHADOS EM 2004/2005 

 

14.6. Greve de 100 dias dos estudantes de medicina – 2004/2005 HÁ UM 

HISTÓRICO DO MANIFESTO COM REUNIÕES E ACORDOS QUE EM SUA MAIORIA 

NÃO FORAM CUMPRIDOS E FORAM APENAS UM CONSOLO PARA 

RETORNARMOS AS AULAS – ESPERO QUE DESTA VEZ SEJA DIFERENTE... rs 

14.6.1. Relatório das reuniões durante a greve  

14.6.2. Reuniões com governo/ALEAC 

14.6.3. O que foi atendido 

14.6.4. Problemas que não foram sanados 

14.7. Documento encaminhado ao Ministério Público Federal – AC 

FALTA ESCANEAR 

14.8. Paralisação das disciplinas (2º, 4º e 6º período) do eixo de saúde da família 

em 2010; 

FALTA RELATAR E ESCANEAR 

14.9. Manifesto em prol do curso de medicina da UFAC 

FALTA RELATAR E ESCANEAR 
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14.10. Caos instaurado 

FALTA RELATAR  

 

14.11. Paralisação dos estudantes de medicina, Criação das comissões e 

confecção do relatório 

15. Improbabidades administrativas FALTA RELATAR 

15.1. Sumiço de processos  

15.2. Processos que não foram respondidos (alguns a mais de 4 anos) 

15.3. Desvio de função 

15.4. Acumulo de cargos... 

15.5. Equipamentos caros que não foram instalados e/ou não disponíveis 

15.6. Falta de transparência pública 

15.7. Falseamento das avaliações in loco do Mec 

15.8. Não Cumprimento de deveres e empurra/empurra de responsabilidades 

15.8.1. Professor  

Muitos dos docentes, tanto médicos como não médicos, não cumprem com as “horas/aula” de 

ensino, quer sejam teóricas, quer sejam práticas, quer sejam de extensão, previstas nas 

ementas das disciplinas que ministram, e, nem submetem com antecedência ou até atrasados, 

os programas/cronogramas da disciplina ao Colegiado do curso de medicina (como previstoo 

no estatuto/regimento da Ufac cito artigo X, § YYY). Muitos nem mesmo seguem os horários 

estipulados pelo centro e repassados à coordenação e aos alunos para efeito de matrícula, o 

que prejudica em muito o acadêmico tanto pelo choque de horários, quanto devido às suas 

programações para participar de atividades extra curricular como projetos de extensão e 

monitoria; além do que há acadêmicos de medicina que precisam organizar os seus horários 

onde trabalham para o seu sustento e às vezes o sustento de sua família; 

 

15.8.2. Coordenação 

Uma vez que os professores de medicina não são DE, que não há cooperação constante dos 

demais docentes, e não há funcionários em quantidade suficiente para as instancias que atuam 

no suporte à coordenação (docentes/alunos) uma vez que  os discentes por diversos 

momentos procuraram a coordenação em horário de expediente e a mesma esteve fechada, 

uma vez que é baixa a resolutividade desta instancia frente as demandas do acadêmico, uma 
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vez que sempre que o professor vai faltar uma aula isto não é comunicado via coordenação e 

sim via representante de turma que por muitas vezes cumpre o papel desta, uma vez que não é 

viabilizado outro docente para ministrar aulas quando algum professor se ausenta, uma vez 

que até em questões simples muitas demandas discentes tem que ir para a justiça ou 

instancias superiores dentro da ufac... é consenso entre os acadêmicos que desde sempre, 

inexiste a figura da coordenação em sua plenitude e como consta nas normatizações desta 

Ifes. Não repassa informações devidas/adequadas e em tempo hábil ao CCSD e outros 

seguimentos da UFAC. Desde a fundação do curso nunca houve sequer uma única eleição 

para coordenador do curso. 

 

15.8.3. Colegiado 

A grande maioria das reuniões nunca ocorreram e as decisões foram tomadas ad referendum 

ou os professores foram convidados a assinar, por fora, os documentos. Além do que quando 

havia quorum sequer eram lidas as exigências da Justiça Federal, UFAC,  outras instancias e 

ou pedidos de revisão de despachos, por parte dos discententes – por isso muitos documentos 

retornaram inúmeras vezes ao colegiado e/ou foram encaminhados ao CONSU ou Justiça 

comum. Nunca discutiu os planos de curso de cada disciplina do curso de medicina.  

15.8.4. CCSD 

Ocupou indevidamente o bloco construído e pactuado junto ao Governo do Estado do Acre e à 

UFAC o qual era exclusivamente do curso de medicina. Faz distribuição inadequada dos 

docentes. 

15.8.5. Pró-reitorias 

15.8.6. Reitorias 

15.8.7. CONSU 

15.8.8. Governo... 

16. Convênios 

É evidente, desde o início das aulas práticas do Curso de Medicina, a importância da 

existência de um campo de aprendizado que incluísse os estágios e as aulas práticas. 

Com o advento do internato essa filiação tornou-se ainda mais evidente, desde a entrada do 

aluno ao Hospital de Clínica até a sua integração na Fundação Hospital Estadual do Acre 

(FUNDHACRE). 



CURSO DE MEDICINA DA UFAC – UM RELATÓRIO SOMBRIO 

 

33 

Muitos convênios foram findados desde então, incluindo pequenos hospitais de pequenas 

cidades até hospitais de grande porte de todo o Brasil. Essas medidas conhecidas como 

Convênios foram, inicialmente partindo de apenas uma pessoa, geralmente essa era um 

estudante, que tinha como objetivo pessoal estudar em locais de origem, geralmente 

moradia dos pais. Uma outra possibilidade adicional era a de adentrar em uma instituição 

mais antiga e que possuíssem uma assistência estudantil mais enraizada. 

Dos Convênios existentes, o aluno interessado em realizar algum estágio deve se contatar 

com a coordenação. O convênio deverá ser firmado entre a UFAC e a instituição que o 

aluno deseja estagiar – geralmente algum médico que se encontra no local de estágio 

proporciona ao estagiário as condições educacionais necessárias. Dos estágios vigentes: 

Instituição Início Término Descrição Localização 

UFAC – Hospital São 

Francisco De Assis 

31/10/08 31/10/13 Estágios aos alunos de medicina 

da UFAC. 

Pasta 06 / nº 

16.1 

UFAC – Universidade 

Federal de Rondônia - 

UNIR 

06/04/09 06/04/14 Estágio aos alunos de medicina 

de ambas as instituições. 

Pasta 06/ nº 

29 

UFAC – Fundação 

nacional do Índio - FUNAI 

12/06/09 22/06/14 Estágio aos alunos do curso de 

medicina. 

Pasta 06/ 

nº33 

UFAC – Universidade 

Federal de Alagoas - UFAL 

22/06/09 22/06/14 Estágio aos alunos do curso de 

medicina da UFAC. 

Pasta 06/ 

nº33 

UFAC – Irmandade da 

Santa Casa de Misericórdia 

de Araraquara São Paulo 

28/09/09 28/09/14 Estágios aos alunos do curso de 

medicina da UFAC. 

Pasta 06/ nº 

43 

Termo de cooperação entre 

UFAC e o Hospital São 

Francisco de Assis, Goiânia 

– GO, com vista à 

realização de estágio 

02/02/20

10 

02/02/20

15 

Objetivo de estabelecer e 

regulamentar a oferta de estágios 

aos alunos do Curso de Medicina 

da UFAC. 

Pasta 07/ nº 

02 
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supervisionado, em regime 

de internato. 

 

Convênio entre UFAC e 

Instituto Dr. José Frota – 

Hospital Sentinela – 

Fortaleza/CE com o fim de 

colaborarem 

reciprocamente no 

planejamento, execução e 

avaliação do estágio 

curricular supervisionado 

obrigatório (Internato) do 

curso de graduação em 

medicina.  

20/04/20

10 

20/04/20

15 

Estabelecer por via de Convênio 

de internato do curso de Medicina 

da UFAC, baseado na cooperação 

mútua entre o Instituto José Frota 

– IJF. 

Pasta 07/ nº 

07 

Termo de convênio de 

Cooperação técnica entre 

a UFAC e a Prefeitura 

Municipal de Plácido de 

Castro através de seu 

Secretaria Municipal de 

Saúde para realização de 

estágio rural do curso de 

medicina da UFAC. 

09/06/20

10 

09/06/20

14 

Proporcionar ao estudante do 

Curso de  Medicina da UFAC, 

oportunidade de estágio rural, 

previsto no PPP – Projeto 

Político Pedagógico do referido 

Curso. 

Pasta 07/ nº 

11 

Termo de Cooperação que 

entre si celebram a UFAC e 

a Fundação Universidade 

federal de Mato Grosso do 

Sul, Campo Grande Nato 

Grosso do Sul, com vista à 

07/07/20

10 

07/07/20

15 

O Termo tem por objetivo 

estabelecer e regulamentar a 

oferta de estágio supervisionado, 

opcional e internato aos alunos do 

Curso de Medicina da UFAC junto 

à Fundação Universidade de Mato 

Pasta 07 / nº 

13 
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realização de estágio 

supervisionado, opcional e 

internato de medicina, para 

alunos do curso de 

graduação em medicina. 

Grosso do Sul e outras instituições 

por ela administrada, nos termos 

da lei nº 11.799 de 25 de 

setembro de 2008. 

Termo de cooperação que 

entre si celebram a 

Universidade Federal 

Fluminense – UFF, Niterói – 

Rio de Janeiro, com vista à 

realização de estágio 

supervisionado, opcional e 

internato de medicina, para 

alunos do curso de 

graduação em medicina. 

06/09/20

10 

06/09/20

15 

Este Termo de Cooperação tem 

por objetivo estabelecer e 

regulamentar a oferta de estágio 

supervisionado, opcional e 

internato aos alunos do Curso de 

Medicina da UFAC, bem como 

outras instituições\ por elas 

administradas, nos termos da Lei 

nº 11.788 de 25 de setembro de 

2008. 

Pasta 07 / nº 

17 

   

Esses motivos levam muitos alunos, todos os anos, a procurarem, por exemplo, um estágio 

opcional em outras regiões. Os estágios em outros locais deixaram de ter a individualidade 

para ter vários adeptos desse método de ensino. É, portanto, um meio pelo qual o 

estudante tem a oportunidade de conhecer novas metodologias e nova didática. 

Cada hospital, ou pequeno centro de clínicas possui um sistema administrativo padrão que 

rege aquele local que está influenciado por vários fatores: desde as condições 

epidemiológicas de uma região até à oferta de profissionais de determinada área. Os 

regimentos internos de cada “unidade” de saúde se fazem vigentes e propiciam o bom 

funcionamento do estabelecimento. 

17. A FUNDHACRE é uma Fundação de arrecadação “mista” - tanto do Estado quanto do 

Governo Federal. Possui normas bastante definidas desde a sua criação, com ênfase ao 

objetivo de número III: 

LEI N. 930, DE DEZEMBRO DE 1989 
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“Art. 2° A Fundação Hospital Estadual do Acre – FUNDHACRE terá como objetivos: 

I – prestar assistência médica-hospitalar em todos os níveis de atenção à saúde; 

II – prestar assistência sanitária à população em geral; 

III – proporcionar treinamento a estudantes e técnicos especializados nas profissões 

relacionadas com as atividades da Fundação; 

IV – apoiar e promover a investigação epidemiológica e a pesquisa no setor; 

V – promover e realizar cursos, seminários, simpósios e outros eventos na área de saúde; 

VI – promover a divulgação dos conhecimentos na área e saúde e editar 

publicações técnico-científicas; e  

VII – colaborar com os órgãos a nível municipal, estadual e federal na implantação 

de um sistema de saúde unificado, descentralizado e hierarquizado.” 

Com o intuito não imediatista, a clareza do artigo segundo se torna real. Proporcionar o 

aperfeiçoamento dos profissionais, ensino aos estudantes e maior desempenho na pesquisa 

são exatamente os fatos vividos por todos os funcionários e acadêmicos. Entretanto uma maior 

integração desta instituição é necessária. 

A formação acadêmica em termos teóricos participa indubitavelmente na formação profissional, 

mas é também com a formação prática, por se tratar de ciências da saúde, que o cerne do 

conhecimento se concretiza. Um dos maiores problemas enfrentados pelos alunos, desde o 

início do curso, está nas aulas práticas – seja por não saber das possibilidades de se integrar 

às várias instituições ou por falta de acompanhamento pedagógico. 

Desde o primeiro ano letivo da graduação em medicina, o estudante tem que se familiarizar 

com seu campo de trabalho e com os conhecimentos básicos ao redor do estudo médico, como 

por exemplo: lidar com situações simples e complexas. Os trâmites administrativos são, na 

verdade, uma possibilidade de abranger o conhecimento global existente em torno do que é 

trabalhar em um hospital ou qualquer outro tipo de “unidade” de saúde. 

As matérias relacionadas às clínicas, por exemplo, só se aprende na prática. As técnicas 

cirúrgicas são indiscutivelmente práticas. Isso é o que torna a graduação em medicina algo 
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pragmático: o aluno deve observar, tocar, enxergar e praticar para que se possa chegar a um 

aperfeiçoamento consideravelmente bom. 

O Curso de Medicina da Universidade Federal do Acre (UFAC), em seu meio de criação foi 

sempre visto como uma necessidade do aprimoramento da atenção primária no estado. E é, 

portanto, um meio pelo qual os alunos possam se integrar aos postos de saúde, aos postos de 

saúde da família e a eventos em escolas e centros de lazer – proporcionam aos moradores e 

necessitados as atenções básicas. 

O convênio existente entre a UFAC e a Secretaria de Estado de Saúde e Saneamento, a 

Fundação Hospital Estadual do Acre, n° 15/2001, possibilita o uso das seguintes unidades de 

saúde pelo Curso de Medicina: FUNDHACRE/ Hospital de Clínicas (PS) / Hospital Infantil/ 

Hospital de Saúde Mental/ Maternidade Bárbara Heliodora/ CECON/ e 13 Centros de Saúde. 

Da avaliação da Secretaria de Educação Superior (SESU), por meio da Comissão de 

Especialistas do Ensino Médico, que elaborou um documento a despeito da criação do curso 

de medicina na UFAC, fica implícito a utilização, além dessas áreas de convênios já citadas, da 

Santa Casa de Misericórdia do Acre – 48 leitos SUS (ano 2002) e o Hospital Santa Juliana – 

106 leitos (ano 2002). 

Ao se instituir a Lei Complementar n° 133, de 29 de janeiro de 2004, ficam evidentes a 

transferência da responsabilidade gerencial, técnica e administrativa das unidades assistenciais 

denominadas Hospital da Criança e Maternidade Clínica de Mulheres Bárbara Heliodora, 

componentes do Sistema Assistencial da Criança e da Mulher, o Hospital Manoel Marinho 

Monte, no Município de Plácido de Castro e o Centro Estadual de Formação de Pessoal em 

Saúde da Família – Policlínica do Tucumã. Passaram a ser, portanto, patrimônio da 

FUNDAHACRE, e “serão considerados como unidades avançadas e especializadas na 

assistência à saúde e na prática da integração docente assistencial” (Vide Art.1° da Lei 

Complementar n° 133, de 29 de janeiro de 2004.). 

Conclui-se que a FUNDHACRE, por lei, se inclui em um projeto de avaliação para a 

classificação como Hospital de Ensino, mas em prática, não lhe garante o título, pois deve ser 

concedido e ser reavaliado uma vez a cada 2 anos por uma comissão avaliadora podendo 

perder ou ganhar essa classificação (PORTARIA INTERMINISTERIAL N°1000, DE 15 DE 

ABRIL DE 2004). Não há, entretanto, uma distinção muito visível (tratando-se de possibilidades 
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de estágio e aulas práticas) entre um Hospital Escola e um hospital que já possui convênios 

fortes e uma estrutura de ensino razoável com instituições de ensino.  

Há firmado, com o a UFAC e outras instituições convênios. Há, portanto, a possibilidade de se 

manter aulas práticas e estágios não só na FUNDAHACRE, mas também em todos os 

hospitais e clínicas já citados aos quais o poder administrativo passou a se encontrar na 

Fundação e os “possíveis” locais de estágios citados pelo SESU.   

17.1. Convênios celebrados 

17.2. Convênios que nunca foram realizados 

8.3.1 parte 5 – TRATA DA “Celebração de convênios com o Governo do 

Acre/SESACRE/FUNDHACRE para utilização DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE BÁSICA  

E HOSPITALAR DO SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE, INTEGRAÇÃO COM OS 

PROFISSIONAIS DAS ÁREAS DOCENTE E ASSISTENCIAIS. 

Não sei se este convênio foi de fato firmado, contudo entendo que se o tivesse ocorrido, ainda 

assim estaria em desacordo com o projeto político pedagógico, uma vez que este deixa claro 

que não há um limite quantidade de unidades básicas de saúde (UBS) que deveriam ser 

utilizadas como campo de prática para o ensino da arte médica e, erroneamente, nós 

utilizamos apenas 4 UBS (Mocinha, Universitário, Rui Lino e Jardim Primavera). Enquanto que, 

só em Rio Branco, salvo engano, há mais de 150 UBS’s e estas também estão destro do Acre 

e assim fazem parte deste Estado. Além do que, Segundo a lei 8080 (que regulamenta o SUS):  

 Art. 27., que trata dis recursos humanos “A política de recursos humanos na área da saúde 

será formalizada e executada, articuladamente, pelas diferentes esferas de governo, em 

cumprimento dos seguintes objetivos:  

o I - organização de um sistema de formação de recursos humanos EM TODOS OS 

NÍVEIS DE ENSINO, inclusive de pós-graduação”...  

 “IV - valorização da dedicação exclusiva aos serviços do Sistema Único de Saúde 

(SUS). Parágrafo único. OS SERVIÇOS PÚBLICOS [TODOS] QUE INTEGRAM O 

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)CONSTITUEM CAMPO DE PRÁTICA PARA 

ENSINO E PESQUISA, mediante normas específicas,elaboradas conjuntamente com 

o sistema educacional.” 
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Quando se trata da integração com os profissionais das áreas docentes e assistenciais, 

percebe-se ao ler as denuncias dos acadêmicos, frente à diversos documentos encaminhados 

pelos mesmos, e, principalmente frente à vivencia acadêmica que tanto a integração docente 

quanto a que deveria ocorrer com as equipes que trabalham nas equipes das Unidades do 

SUS, são no mínimo sofríveis pois muitos docentes e até a administração da UFAC, incluindo a 

coordenação do curso de medicina, nem sequer cumprem com as suas obrigações previstas 

em lei, e, as equipes multidisciplinares de assistência à saúde dominiciliar, por exemplo, não 

estão adequadas às necessidades da população – pois OFICIALMENTE e REGULARMENTE 

o que temos, mesmo nessas quatro UBS’s que se constituem em campo de prática para os 

acadêmicos de medicina – são, em suma, um profissional médico, um enfermeiro, 4 agentes 

comunitário de saúde e de dois a quatro técnicos em enfermagem – isto fere a ideologia da 

multidisciplinariedade e em muito prejudica o nosso aprendizado generalista e o trabalho em 

equipe idealizado pela Educação Permanente em Saúde e previsto até mesmo na Resolução 

do CFM, nº 1.668/03, cujo artigo 3 diz que as equipes multidisciplinares de assistência a 

pacientes internados em regime domiciliar (ou seja, sob cuidados domiciliares) devem dispor 

de profissionais de MEDICINA, ENFERM AGEM, SERVIÇO SOCIAL, FONOAUDIOLOGIA, 

NUTRIÇÃO, PSICOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL e FISIOTERAPIA (ver explanação 

acerca da resolução na pg 238 do livro de Resoluções Normativas, 2004, do CFM). 

17.2.1. Hospital Escola 

Segundo o projeto político pedagógico (4.2 Leitos por especialidade na rede da SESSACRE e 

conveniada ), “A proposta de implantação do Curso de Medicina em Rio Branco contará com o 

Hospital da FUNDHACRE como Hospital-Escola. Neste hospital, foram internados 6.830 

pacientes em 1999, com taxa de ocupação anual de 74 % e tempo médio de internação de 9 

dias. 

O Hospital da FUNDHACRE tem 36 consultórios, onde foram atendidos 91.512 pacientes 

(áreas básicas) em 1999 e outros 109.814 nas especialidades médicas (ANEXO: VOLUME II). 

Portanto, a média de consultas/dia foi de 10,6 pacientes por dia/consultório. Recentemente, o 

Hospital adotou o sistema de referência e contra-referência, com forma de hierarquizar as 

ações de saúde entre as unidades da rede SESSACRE.” 

 

17.2.2. Santa Juliana 

17.2.3. Barco Escola – Barco Montenegro 
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Item 5.1 do projeto político-pedagógico - “Este Barco-hospital foi reformado em 1999 pela 

Marinha e voltou a atuar em abril de 2000 nos municípios da região do Vale do Juruá. Durante 

os meses de agosto a outubro ficará no município de Santa Rosa do Purus. O plano para 2001 

é o barco-hospital permanecer nesta região, onde não há hospital e com equipe permanente 

da UnB. 

Nas regiões remotas do Estado, onde o barco-hospital poderá ter acesso, a depender do 

período do ano, condições inexploradas da Amazônia brasileira poderão ser investigadas. 

Além da área de pesquisa, ensino e assistência, as atividades do Barco-hospital 

propiciam o desenvolvimento de várias atividades de extensão junto às comunidades 

ribeirinhas, habitualmente isoladas e sem acesso aos serviços de saúde.” 

 

17.3. Atividades que deveriam ser respaldadas em convênios porém funcionam 

de forma irregular 

18. Infra-estrutura deficiente 

18.1. Livros/periódicos 

Quanto aos livros, o MEC preconiza, para o conceito 5 neste quesito, que haja, de cada 

exemplar  adotado para ministração das disciplinas,  pelo menos 1(um)  para cada 4(quatro) 

alunos do curso – na realidade acreditamos que não exista nem mesmo 1 exemplar, assim 

especificado, e contando com os obsoletos, para cada 40 alunos que fazem  medicina, uma 

vez que os livros do curso de medicina são os disponibilizados pela biblioteca central – 

diferente do proposto pelo projeto político-pedagógico do curso de medicina que prevê uma 

biblioteca setorial, a qual já possuímos a sala – prevista em projeto arquitetônico do curso, 

contudo não está disponibilizada aos estudantes, sequer como “ambiente de leitura” por  não 

possuir livros e muito menos funcionário; 

Quanto aos periódicos, nem mesmo possuímos ou temos acesso; 

 

18.2. Laboratórios 

18.2.1. Faltam lâminas, cadáveres, microscópios.... 

18.3. Salas de aula (piso quebrado, péssima acústica, climatização insuficiente, 

mal posicionamento do quadro, não disponibilidade para as aulas de todos os 

períodos e ações extracurriculares/sociais dos estudantes de medicina...) 

18.4. Campos de prática 
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O município de Rio Branco tem habilitação para a atenção básica, segundo as 

normas do SUS. Porém, quase totalidade das unidades de saúde fazem parte da rede própria 

da Secretaria de Estado de Saúde e Saneamento. 

Por isto, em Rio Branco faz parte da rede estadual os seguintes serviços ou unidades 

de saúde, segundo o nível de complexidade: 

Nível Primário 

a) 42 Postos de Saúde (equipe de saúde: de 1 a 2 Agentes de Saúde); 

b) 40 Unidades de Saúde da Família (equipe: médico, enfermeiro, auxiliar 

de Enfermagem e de 5 a 8 Agentes de Saúde, segundo o tamanho da 

população-adstrita), as quais cobrem 70% da  cidade de Rio Branco e 

estão subordinadas aos  Centros de Saúde de cada região ou distrito. 

Seis (6) destas USF são gerenciadas pela Secretaria Municipal de Rio 

Branco. 

 

Nível secundário 

13 Centros de Saúde (equipe: médicos das 4 áreas básicas, odontólogos, 

enfermeiros, psicólogos, auxiliares de Enfermagem, etc. Dois (2) destes 

Centros têm  laboratório de Patologia Clínica e dois deles também de Raio X 

(não-contrastado). 

 

Nível terciário (ANEXO: VOLUME II) 

a) Fundação Hospital do Estado do Acre, 164 leitos;  

b) Hospital Geral de Clínicas de Rio Branco (Pronto-Socorro), 150 leitos; 

c) Hospital Infantil, 72 leitos (provisoriamente com 24 leitos, até completar a 

reforma); 

d) Hospital de Saúde Mental, 70 leitos; 

e) Maternidade Bárbara Heliodora, 65 leitos. 
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Duas outras unidades terciárias, conveniadas ao Sistema Único de Saúde, fazem parte 

do sistema: 

a) Santa Casa de Misericórdia do Acre, 48 leitos 

b) Hospital Santa Juliana, 106 leitos. 

 

Além destas unidades, também pertencem à rede SESSACRE o Centro de Hematologia 

e Hemoterapia do Acre (HEMOACRE), o Laboratório Central de Saúde Pública (LACEN), o 

Centro de Controle Oncológico do Acre (CECON) e a Oficina Ortopédica (unidade de apoio ao 

Programa de Hanseníase). O CECON tem como atividade principal o diagnóstico e a 

prevenção das neoplasias de útero, mama, próstata e pulmão (ANEXO: VOLUME II). 

 

18.4.1. Sobrecarga das unidades (utilizamos tais poderíamos utilizar mais 

tais...) 

18.4.2. Falta de infraestrutura (Policlínica do Tucumã x UPA do Tucumã 

18.4.3. Desvio de função de unidades construídas para o ensino 

18.5. Biotério 

18.6.  

18.7. ... 

19. Danos causados aos alunos devido a estrutura curricular deficiente 

1º Período 

 

Anatomia Sistêmica  120 

Biologia Celular e Molecular  120  

Bioquímica    90 

Saúde da Família – SUS e comunidade 135   

Epidemiologia + Técnicas Bibliográficas 120 

Fisiologia I    105 

TOTAL     690 HORAS 

 

A anatomia deve ser dividida em duas, a sistêmica em que se estudam todos os sistemas do 

corpo, e a topográfica, a qual estuda por partes: tórax, abdome, etc. 
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Bioquímica no primeiro período, pois o estudo das reações é imprescindível para a fisiologia 

Fisiologia no Primeiro Período, buscando sempre correlacionar com anatomia 

Na disciplina de Saúde da Família, deve-se focar na teoria, a história do SUS, diretrizes e leis e 

na prática, as visitas domiciliares, estudo da relação médico-paciente, com construção de 

casos clínicos. 

A disciplina de epidemiologia e técnicas bibliográficas deve ser vistas juntas e logo no primeiro 

período, para iniciar precocemente o aluno no mundo científico. Nessa disciplina, os alunos 

terão noções de epidemiologia e bioestatística, de leitura e interpretação de artigos e no final 

da disciplina terá que redigir um projeto de pesquisa, o que era feito antes em pesquisas 

bibliográficas, com aulas direcionadas no laboratório de informática 

 

2º Período 

 

Anatomia Topográfica   120 

Fisiologia II    105 

Biofísica     45    

Genética Médica   60 

Histologia    120 

Embriologia Sistemas   75 

Seminários de Humanidades e Ética 75 

Saúde Família – Práticas Enfermagem 90 

TOTAL     690 HORAS 

 

Continua a matéria de biofísica, tendo em vista a disponibilidade de bons professores na UFAC 

e que vê a fisiologia a partir de outro ângulo. Embriologia e Histologia devem sempre estar 

relacionadas quantos aos sistemas, e também com anatomia (ex: abdome em anatomia e 

sistema digestório em embriologia e histologia). A genética deve ser vista no segundo período, 

e não mais no terceiro, pois se deve fazer continuidade ao estudo da biologia celular.  

Na disciplina de seminários de humanidades, o aluno deverá ter noções mais aprofundadas 

dos problemas sociais dos seres humanos, da questão da violência sexual, aborto, uso de 

drogas e sobre a ética do médico mediante tantos problemas. 



CURSO DE MEDICINA DA UFAC – UM RELATÓRIO SOMBRIO 

 

44 

Na disciplina de saúde da família, o foco será nas práticas de enfermagem, e os alunos ficaram 

no posto de saúde aplicando vacinas, aferindo pressão, aprender a pesar  e medir, tirar 

sangue, entre outras práticas relacionadas a enfermagem. 

 

 

3º Período 

 

Microbiologia Médica   120 

Parasitologia Médica   90 

Imunologia    120 

Patologia Geral    120 

Medicina Social e Integrada  120 

Fisiopatologia Clínica    120 

TOTAL     690 HORAS 

 

Imunologia deve ser visto somente em um período, com a adoção do Abbas como literatura 

oficial. Em microbiologia e parasitologia a carga horária foi aumentada devido à grande 

quantidade de conteúdo a ser ministrado. Patologia geral a carga horária foi duplicada, pois na 

carga horária antiga somente se via uma pequena parte do conteúdo e não incluía aulas 

práticas suficientes. 

Na medicina social e integrada, o aluno vai estudar na teoria os mesmos assuntos da disciplina 

de saúde integrada que antes era do quarto período, tais como: anticoncepção, aleitamento 

materno, doenças na criança, adultos e idosos, tabagismo, entre outros. Na prática, o aluno 

continua no posto de saúde, com rodízio na consulta da médica, consulta do interno, farmácia 

e pré-consulta com palestras preventivas para a comunidade sobre os assuntos abordados na 

aula. 

Na disciplina de fisiopatologia clínica, será feita uma revisão de toda a fisiologia 

correlacionando com a clínica, já com início do detalhamento das principais doenças e 

distúrbios do corpo humano. 

 

4º Período 
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Anatomia Patológica I   105 

Semiologia I    225   

Farmacologia I    135 

Saúde da Família Especial I  135 

Introdução a Radiologia   45 

TOTAL     645 HORAS 

 

No 4º período e 5º, o aluno deverá ver tudo relacionado nas disciplinas de anatomia patológica, 

semiologia e farmacologia. Por exemplo, ao estudar sistema circulatório, o aluno tem a teoria 

da doença, tem acesso a lâmina histopatológica, na semiologia ele estuda os sinais e sintomas 

da mesma doença, aprende a examinar, e vê o paciente, enquanto na farmacologia e aprende 

a tratar a mesma doença. Desta maneira, em um ano o aluno passará por todo o corpo 

humano como uma introdução a medicina interna. Enquanto isso, na disciplina de saúde 

especial, o aluno terá um ano pra estudar a literatura Duncan, e na prática, nos postos de 

saúde, vai estar do lado do médico fazendo consultas. A disciplina de introdução a Radiologia 

foi colocada aqui para o aluno revisar  a anatomia das principais estruturas de um RX, CT entre 

outros exames. 

 

5º Período 

 

Anatomia Patológica II   105 

Semiologia II    210 

Farmacologia II    120 

Saúde da Família Especial II  120 

Técnica Cirúrgica e Anestésica  120 

TOTAL     675 HORAS 

 

No 5º período haverá continuidade daquilo proposto no quarto período, sendo que o aluno tem 

uma introdução à técnica cirúrgica e anestésica. Será o último ano que o aluno terá acesso à 

atenção primária, a não ser no internato. 
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6º Período 

 

Clínica Médica Geral   90 

DIP      180 

- Teórica    120 

- Prática    60 

Clínica e Terapêutica Pediátrica  180 

Psicologia Médica   75 

Medicina Legal    75 

Bioética    90 

TOTAL     690 HORAS   

 

No 6º Período, haverá uma introdução a clínica médica geral.  Na disciplina de DIP – Doenças 

Infecciosas e Parasitárias haverá um aumento tanto da teoria, quanto a introdução de práticas 

direcionadas às aulas. Como foi observado, colocar saúde da família com a função de propiciar 

ao aluno o conhecimento prático dos pacientes com doenças infecto-parasitárias não tem sido 

eficaz. Por isso, a saúde da família sai do sexto período e o aluno verá o paciente na parte 

prática da disciplina de DIP. Continuará a disciplina de psicologia médica, e adiantar-se-á a 

disciplina de medicina legal e bioética. Também, a pediatria passará a ser já no 6 período, 

desvinculado da saúde da família e já direcionando clínica e terapêutica.   

 

7º Período 

 

Clínica Médica II   180 

- Endocrino    15 

- Cardio     30 

- Nefro     15 

- Onco     30  

- Imuno     15 
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- Gastro    30 

- Hemato    15  

- Pneumo    15 

- Reumato    15 

Obstétrica e Ginecológica  180 

Clínica e Terapêutica Cirúrgica I  180 

Dermatologia    60 

Imagenologia    90 

TOTAL     690 HORAS 

 

No 7º período, o aluno passará a ter bastante conhecimento teórico sobre medicina interna, 

pois passará por todas as especialidades da clínica médica, seguindo rispidamente os horários 

proposto pela grade. A disciplina de dermatologia será dada por fora, sem estar incluída na 

clínica médica, pois se precisa de uma carga horária maior. Também haverá clínica e 

terapêutica obstétrica e ginecológica e clínica e terapêutica cirúrgica I. Imagenologia com o 

estudo das imagens dos exames de Rx, CT, e das alterações que as doenças causam, 

correlacionado com a clínica médica 

 

8º Período 

 

Clínica e Terapêutica Cirúrgica II 180 

Patologia Clínica   180 

Neurologia    90 

Psiquiatria    90 

Otorrinolaringologia   60 

Oftalmologia    60 

TOTAL     660 HORAS 

 

No 8º período, o aluno terá continuação de cirurgia e todas as outras disciplinas propostas 

antes do internato. Patologia clínica para pedir exames. Neurologia para o estudo do sistema 

nervoso e suas doenças, assim como psiquiatria, e as disciplinas de otorrino e oftalmo 

separadas. 
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CARGA HORÁRIA SEM INCLUIR INTERNATO: 5430 HORAS 

 

Internato 2 Anos (+ de 3000 Horas), mesma proposta da grade do DAFRAM. 

 

 

     

 

20. Problemas no eixo de saúde da Família 

21. Falta de servidores (professores/preceptores/técnicos de laboratório/secretários....) 

para o curso de medicina e desvio de atividades, mau uso, despreparo, falta de 

organização, autoritarismo, falta de responsabilidade e/ou de apoio por parte de 

alguns que já foram contratados 

22. Problemas por disciplina/período 

 

RELATÓRIO 

1º PERÍODO 
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DISCIPLINA PROBLEMAS OBSERVADOS 

ANATOMIA 

HUMANA 

1.  Carga horária: 2T (30 horas) + 3P (90 horas) = (120 horas) 

2. A carga horária teórica parece ser insuficiente para ministrar 

o conteúdo constante da ementa, o que força a utilização do 

crédito de aulas práticas para suprir tal demanda. Não há, 

portanto, aula prática. 

3. Em conseqüência, a prática é ministrada exclusivamente 

por meio de monitoria, que ocorre à noite, portanto fora do 

turno de aula, sem a presença de professor. 

4. Há evidências de que a quantidade de peças anatômicas 

encontra-se aquém da demanda. Há um cadáver para uma 

turma de 40 alunos, sendo este utilizado já há três anos, 

além de uma quantidade pífia de manequins, ossos e 

órgãos humanos.  

5. Para tornar possível o exercício da monitoria, a turma é 

dividida em quatro grupos. Tal conduta faz com que cada 

aluno tenha acesso a apenas um quarto da carga horária 

prática, perfazendo 22 horas, o que nem sequer supre um 

crédito prático, que é de 30 horas. 

6. À 9º turma de medicina não foram ministrados os assuntos 

referentes à cabeça e ao pescoço, o que perfaz 22% do 

conteúdo constante da ementa. 

7. Aos alunos é vedado o acesso aos laboratórios de 

Anatomia Humana, mesmo em horário de funcionamento. 

Este se faz apenas mediante prévio agendamento ou com 

presença de professor. Além disso, há evidências de não 

cumprimento de carga horária de expediente por parte dos 

técnicos de laboratório. 

8. Os alunos são impedidos, também, de ter posse dos 

instrumentos de avaliação teóricos e práticos da N1 e da 

N2, o que vai de encontro ao Art. 1º da Resolução Nº 05 de 
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24 de Agosto de 1994, presente nas Normas Acadêmicas 

da UFAC.  

9. As provas práticas são realizadas apenas em cadáver e 

manequim, excluindo-se modelos in vivo, diapositivos e 

pranchas com figura, todos constantes da ementa. 

10. É importante, também, mencionar o fato de que o professor 

da cadeira de Anatomia Humana, Yótaro Alberto Camargo 

Suzuki, é réu em processo disciplinar movido por alunos do 

Curso de Medicina, denunciado por irregularidades 

administrativas, conforme pode ser verificado no processo 

nº 23107.009042/2010-01. 

BIOLOGIA 

CELULAR E 

MOLECULAR 

1. Carga horária: 3T (45 horas) + 1P (30 horas) = (75 horas)  

2. Há carência estrutural e de equipamentos para realização 

de aulas práticas, uma vez que a quantidade de 

microscópios e lâminas de biologia celular não atende a 

demanda dos alunos.  

3. Verificar se há respaldo legal para uma aluna dar aula, 

tendo como causa a falta de professor. 

4. A disciplina não seguiu conforme o calendário acadêmico. 

EDUCAÇÃO 

FÍSICA NA 

PROMOÇÃO DA 

SAÚDE 

1. Carga horária: 2P (60 horas)  

2. Há uma clara incoerência no texto da ementa, uma vez que 

esta disciplina possui apenas créditos práticos, embora 

declare uma metodologia teórica, conforme pode se 

observar: 

 

“A parte teórica será ministrada sob a forma de 

aulas expositivas e práticas das atividades 

programadas.”  

 

3. Além disso, o texto novamente cai em contradição ao citar 
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como local de ensino salas de aula, o que é incoerente com 

o fato de esta disciplina possuir apenas creditação prática. 

4. Embora a ementa recomende avaliação apenas prática e 

participativa, o que se observa, além disso, é a sistemática 

realização de provas teóricas.  

5. Finalmente, parece não haver alcanço do objetivo da 

disciplina, que, conforme a ementa, é possibilitar a 

compreensão da atividade física para a promoção da 

saúde. 

6. Falta de material para ministrar as aulas práticas. 

BASES DE 

SAÚDE DA 

FAMÍLIA 

1. Carga horária: 2T (30 horas) + 1P (30 horas) + 3E (135 

horas) = (195 horas) 

2. Há evidências de que não há cumprimento da ementa da 

disciplina. Não constou do conteúdo programático da 9ª 

Turma de Medicina e, portanto, a esta turma não foram 

ensinados, os seguintes conteúdos referidos na ementa da 

disciplina: Conceito de Medicina da Família, Perfil da 

Equipe de Saúde da Família, Organização da Rede de 

Prestação de Serviços de Saúde para Atuação do Médico, 

Sociologia da Família, O Prontuário da Família. 

3. A participação em atividades de estágio são realizadas em 

apenas um único Módulo de Saúde da Família, o que é 

incoerente com a ementa, que também prevê a realização 

de atividades em Centros e Postos de Saúde, perfazendo, 

desta forma, os equipamentos de Atenção Primária à 

Saúde.  

4. Além disso, a ementa menciona que as atividades de 

campo devem ser realizadas com o acompanhamento de 

Agentes de Saúde, o que, na prática, não ocorre. 

5. Para a metodologia desta disciplina deve ser utilizada a 

Medicina Baseada em Evidências (ou PBL, do inglês 

Problem Based Learning). No entanto, sabe-se que, para o 
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desenvolvimento desta metodologia, o PBL tem o grupo 

tutorial como suporte de estudos. O grupo tutorial é 

composto por um tutor e 8 a 10 alunos. No grupo, os alunos 

são apresentados a um problema pré-elaborado pela 

comissão de elaboração de problemas. Contudo, esta 

metodologia não é praticada. 

6. O próprio MEC preconiza como ideal, no campo de estágio, 

um preceptor para cada 10 alunos. 

7. À 9ª Turma de Medicina não foi apresentado o cronograma 

da disciplina previamente elaborado. 

8. A 9ª Turma de Medicina também refere ausência 

sistemática de organização e comunicação entre os 

professores integrantes do corpo docente da disciplina, o 

que resultou em prejuízo no desenvolvimento das 

atividades e no processo de ensino. 

9. Subjetividade no método avaliativo teórico. 

TÉCNICAS DE 

PESQUISA 

BIBLIOGRÁFICA 

1. Carga horária: 1T (15 horas) + 1P (30 horas) = (45 horas) 

2. A ementa desta disciplina preconiza o treinamento para 

capacitar os alunos a acessar os principais bancos de 

dados da Internet. No entanto, este conteúdo não foi 

ministrado aos alunos da 9ª turma de medicina. 

3. Além disso, não houve aulas práticas em laboratórios e 

bibliotecas, o que também é preconizado pela ementa. 

4. Não há horário definido para a disciplina. 

5. A metodologia desenvolvida em seminários, mesas 

redondas e estudos dirigidos parece não cumprir o objetivo 

da disciplina.  

TÉCNICAS DE 

ANÁLISE DO 

TRABALHO 

CIENTÍFICO 

1. Carga horária: 1T (15 horas) + 1P (30 horas) = (45 horas) 

2. Ausência da aplicação do programa de iniciação científica 

para todos os alunos com posterior mesa redonda. 
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2º PERÍODO 

DISCIPLINA PROBLEMAS OBSERVADOS 

HISTOLOGIA E 

HISTOPATOLOGIA 

1. 2T (30 horas) + 2P (60 horas) = (90 horas) 

2. Há evidências de carência estrutural e de equipamentos, 

especificamente de microscópios, no laboratório de 

Patologia da UFAC, onde são desenvolvidas as atividades 

práticas da disciplina. 

3. Em conseqüência, para tornar possível o desenvolvimento 

de atividades práticas, a turma é dividida em dois grupos, 

SEMINÁRIO DE 

HUMANIDADES - 

ANTROPOLOGIA 

FILOSÓFICA 

1. 3T (45 horas) 

2. Quanto aos objetivos: não houve reunião semanal do corpo 

docente, discente e técnico administrativo. 

3. Planejamento deficiente das aulas teóricas. 

4. Abordagem restrita de um único assunto para todo o 

semestre: relação médico-paciente. 

5. Os alunos são impedidos, também, de ter posse dos 

instrumentos de avaliação teóricos e práticos da N1 e da 

N2, o que vai de encontro ao Art. 1º da Resolução Nº 05 de 

24 de Agosto de 1994, presente nas Normas Acadêmicas 

da UFAC.  
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resultando que cada grupo tem acesso a apenas metade da 

carga horária prática, ou seja, 30 horas, em vez de 60. 

4. Também há forte carência de materiais didáticos, 

especificamente laminários de histologia e patologia, o que 

resulta em prejuízo no desenvolvimento dos conteúdos 

preconizados pela ementa da disciplina. 

5. Não há correlação entre aspectos morfológicos normais e 

patológicos, o que implica em não cumprimento de parte 

dos objetivos da disciplina. 

FISIOLOGIA 

MÉDICA 

1. Carga horária: 2T (30 horas) + 2P (60 horas) = (90 horas) 

2. Há carência estrutural, de modo a prejudicar o 

desenvolvimento de atividades práticas. Embora conste do 

projeto original do curso, a UFAC não dispõe de biotério ou 

laboratórios específicos, não sendo possível, portanto, a 

realização de demonstrações em animais, conforme 

preceitua a ementa da disciplina.  

BIOQUÍMICA E 

BIOFÍSICA 

1. Carga horária: 6T (90 horas) 

2. Embora a ementa preconize demonstrações em 

laboratórios, não há laboratórios básicos ou serviços e 

patologia clínica na UFAC. 

3. Parece haver incoerência na ementa da disciplina, uma vez 

que, embora a disciplina não possua creditação prática, a 

ementa indique provas práticas em laboratórios. 

EMBRIOLOGIA 

DOS SISTEMAS 

1. Carga horária: 2T (30 horas) + 1P (30 horas) = (60 horas) 

2. As aulas práticas não são ministradas devido à carência de 

material e de laboratório. 

MEDICINA 

COMUNITÁRIA 

1. Carga horária: 3T (45 horas) + 2P (60 horas) + 2E (90 

horas) = (195 horas) 

2. Carga horária exarcebada. 

3. O corpo docente não segue o plano de curso. 

4. Falta da montagem do cronograma da disciplina por parte 

do corpo docente.  
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5. Falta de preceptores, uma vez que o preconizado ideal pelo 

MEC seria um módulo e um preceptor para cada 10 alunos. 

6. Não cumprimento da ementa. 

7. Não há organização das atividades a serem realizadas no 

módulo. 

EPISTEMOLOGIA 

1. Carga horária: 3T (45 horas) 

2. Quanto aos objetivos: não houve reunião semanal do corpo 

docente, discente e técnico administrativo. 

 

 

 

 

 

 

3º PERÍODO 

DISCPLINA PROBLEMAS OBSERVADOS 

MICROBIOLOGIA 

MÉDICA 

1. Carga horária: 2T (30 horas) + 1P (45 horas) = (60 horas) 

2. Não há aulas práticas em decorrência da falta de lâminas 

microbiológicas. Por extensão, não há provas práticas. 

3. A ementa preconiza aulas em Unidades de Saúde e na 

Comunidade, que, no entanto, não ocorrem. 

PARASITOLOGIA 

MÉDICA 

1. Carga horária: 2T (30 horas) + 1P (30 horas) = (60 horas) 

2. A ementa preconiza aulas em Unidades Sanitárias e na 

Comunidade. No entanto, estas aulas não ocorrem.  

BIOQUÍMICA E 

BIOFÍSCA 

EXPERIMENTAL 

1. Carga horária: 1T (15 horas) + 1P (30 horas) = (45 horas) 

2. A ementa preconiza aulas em Serviços de Patologia Clínica, 

que não são fornecidas. 

3. A ementa também recomenda aulas em Laboratórios 
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Básicos. No entanto, parece não haver recursos disponíveis 

para aulas práticas de Bioquímica Experimental na UFAC. 

PATOLOGIA 

GERAL 

1. Carga horária: 2T (30 horas) + 1P (30 horas) = 60 horas 

2. Ainda que sejam recomendadas pela ementa, não são 

realizadas aulas em salas de Necropsia, Enfermarias e 

Ambulatórios. 

3. Há carência de utensílios e petrechos no laboratório de 

Anatomia Patológica, mais precisamente laminários de 

patologia e peças anatômicas. 

IMUNOLOGIA 

BÁSICA 

1. Carga horária: 2T (30 horas) 

2. Ainda que a ementa preconize, não há aulas nem 

demonstrações práticas em Laboratórios Básicos, de 

Patologia Clínica ou em Enfermarias, uma vez que o curso 

de medicina não dispõe da estrutura física ou 

instrumentação necessária. Por conseguinte, não há provas 

práticas. 

GENÉTICA 

MÉDICA 

1. Carga horária: 3T (45 horas) 

2. Não há aulas práticas em laboratórios, tampouco estudos 

ou provas práticas com lâminas ao microscópio, ao 

contrário do que determina a ementa. 

MEDICINA 

SOCIAL 

1. Carga horária: 2T (30 horas) + 2P (60 horas) + 4E (180 

horas) = (270 horas) 

2. Curiosamente, a ementa sumariza o conteúdo de 

Bioestatística Aplicada. Mencione-se, contudo, que a teoria 

referente à Bioestatística não é ensinada em nenhum 

momento anterior ao 3º período de medicina, conforme é 

possível observar no elenco de disciplinas ofertadas, o que 

nos torna incapazes de aplicá-lo à prática.  

 

4º PERÍODO 
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DISCIPLINA PROBLEMAS OBSERVADOS 

SAÚDE 

INTEGRADA 

FAMÍLIA E 

AMBIENTE 

1. Carga horária: 1T (15 horas) + 2P (60 horas) + 3E (135 

horas) = (210 horas) 

2. A 8ª Turma de Medicina declara, conforme processo nº 

XXX, que a disciplina em questão não possui quantidade 

suficiente de módulos para atender a demanda de alunos 

matriculados. Ao contrário, opera-se a divisão da turma em 

dois subgrupos de 24 alunos cada, de modo a encaminhar 

cada subgrupo a um Módulo de Saúde. A quantidade de 

alunos em cada Módulo, no entanto, é superior àquela 

recomendada, de, no máximo, 10 alunos, conforme 

normatiza a lei nº XXX. 

3. A 8ª Turma de Medicina também declara que não foi 

apresentado  cronograma referente às atividades práticas 

da disciplina. Junte-se a isso a ausência de homogeneidade 

nas atividades desenvolvidas em cada módulo. 

4. Para a metodologia desta disciplina deve ser utilizada a 

Medicina Baseada em Evidências (ou PBL, do inglês 

Problem Based Learning). No entanto, sabe-se que, para o 

desenvolvimento desta metodologia, o PBL tem o grupo 

tutorial como suporte de estudos. O grupo tutorial é 

composto por um tutor e 8 a 10 alunos. No grupo, os alunos 

são apresentados a um problema pré-elaborado pela 

comissão de elaboração de problemas. Contudo, esta 

metodologia não é praticada. 

5. Ainda que a ementa preconize, não são ministradas aulas 

em Centros de Saúde, mas apenas em Unidades de Saúde 

da Família e Postos de Saúde. O recomendado pela 

ementa, é que haja aulas nos três locais. 

NEUROANATOMIA 

HUMANA 

1. Cara horária: 2T (30 horas) + 1P (30 horas) = (60 horas) 

2. A ementa preconiza aulas práticas em Laboratórios de 
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Anatomia e Radiologia, com demonstrações em materiais 

referentes a ambas as instalações. Contudo, o Curso de 

Medicina não dispõe de cadáveres ou materiais 

semelhantes em quantidade suficiente, além de não possuir 

Sala de Radiologia, conforme rege o projeto original do 

Curso de Medicina. 

FISIOPATOLOGIA 

GERAL 

1. Carga horária: 2T (30 horas) + 1P (30 horas) = (60 horas) 

2. Conforme a Ementa desta disciplina, a metodologia consta 

de aulas expositivas com demonstrações in vivo e em 

cadáver. No entanto, o Curso de Medicina não dispõe de 

Laboratório de Cirurgia Experimental, conforme rege o 

projeto original do curso.  

3. É importante mencionar o fato de que a Ementa também 

prevê aulas em Enfermarias, o que, na prática, não ocorre. 

IMUNOLOGIA 

CLÍNICA 

1. Carga horária: 1T (15 horas) + 1P (30 horas) = (45 horas)  

2. Nesta disciplina é inviável desenvolver os tópicos referentes 

a Testes Imunológicos e Investigação Diagnóstica e 

Terapêutica, uma vez que o Curso de Medicina, em relação 

a esta disciplina, não dispõe de acesso à Enfermarias, 

Ambulatórios e Laboratórios de Patologia Clínica.  

3. Em decorrência do mesmo problema, é inviável o 

desenvolvimento de provas práticas. 

ANATOMIA 

PATOLÓGICA 

1. Carga horária: 1T (15 horas) + 3P (45 horas) = (60 horas) 

2. A ementa contém estudo macroscópico dos órgãos e 

sistemas do corpo humano, estudo de casos observados 

em necropsias ou biópsia e estudos clínico-patológicos. 

Porém, embora a carga horária seja eminentemente prática 

(75%), o Curso de Medicina não dispõe de material 

anatomopatológico em quantidade suficiente para o 

desenvolvimento das referidas aulas. 

3. As provas práticas em laboratório e em sessões clínico 

patológicas não ocorrem. 
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5º PERÍODO 

DISCIPLINA PROBLEMAS OBSERVADOS 

SAÚDE DA 

FAMÍLIA 

APLICADA 

1. Carga horária: 2P (60 horas) + 6E (270 horas) = (330 horas) 

2. Prática ilegal da medicina: alunos realizam atendimento na 

ausência preceptor/médico.  

3. Na 6º Turma de Medicina não foram desenvolvidas aulas de 

Ginecologia, Pediatria e Medicina Interna, embora isso 

conste na ementa da disciplina.  

4. No mais, a 6ª turma dividiu-se em quatro subgrupos, ficando 

um em cada módulo de saúde. No entanto, embora 

houvesse cronograma de atividades práticas, não havia 

correspondência entre as atividades de cada módulo, 

ficando o desenvolvimento das aulas ao sabor de cada 

preceptor. Em um módulo, não havia controle de 

freqüência. Em outro, nem sequer havia preceptor. Deu em 

que uma parte da turma não recebeu lições práticas nesta 

disciplina.  

6º PERÍODO 

DISCIPLINA PROBLEMAS OBSERVADOS 

FARMACOLOGIA 

E 

FUNDAMENTOS 

DE 

TERAPÊUTICA 

CLÍNICA 

1. Carga horária: 2T (30 horas) + 2P (60 horas) = (90 horas) 

2. Não há laboratório de farmacologia. 

3. As aulas práticas são desenvolvidas em hospitais. Contudo, 

não costuma ocorrer prova prática. 

DOENÇAS 

INFECCIOSAS E 

PARASITÁRIAS 

1. Carga horária: 1T (15 horas) + 1P (30 horas) + 1E (45 

horas) = (90 horas)  

2. Não há aulas nem provas práticas em laboratórios. Tal 
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(DIP) carga horária é distribuída entre aulas teóricas e estágios. 

3. No campo de estágio, não são desenvolvidas aulas em 

módulos nem centros de saúde, mas apenas em hospitais. 

A ementa prevê aulas nas 3 esferas de atenção à saúde. 

4. Não são desenvolvidas atividades de pesquisa. 

PSICOLOGIA 

MÉDICA 

1. Carga horária: 2T (30 horas) + 1P (30 horas) = (60 horas) 

2. Não há aulas práticas em módulos de saúde ou hospitais. 

3. Não há provas práticas com pacientes. 

SAÚDE DA 

FAMÍLIA 

ESPECIAL 

1. Carga horária: 2P (60 horas) + 6E (270 horas) = (330 horas) 

2. Não há créditos teóricos. No entanto, a ementa se contradiz 

ao sugerir que:  

 

“(...) as aulas teóricas devem ser ministradas 

sob a forma de aulas expositivas, seminários e 

estudo dirigido, com elaboração de trabalho 

científico e/ou trabalhos escritos.” 

 

3. Os módulos específicos constantes da ementa são: Toco-

Ginecologia, Pediatria, Medicina Interna, Urgências Médico-

Cirúrgicas, Oftalmologia, Otorrinolaringologia, Pequena 

Cirurgia, Medicina Social e Psicologia Médica.  

4. Psicologia Médica já existe como uma disciplina à parte, 

que prevê, inclusive, créditos práticos, embora não preveja 

estágio. Por este motivo, este módulo não é desenvolvido. 

5. Os módulos de Medicina Interna e Urgências Médico 

Cirúrgicas também não são desenvolvidos. 

6. Na 6ª turma, o módulo de Pediatria desenvolveu-se em um 

ambulatório de Homeopatia Pediátrica. 

7. Na mesma turma, o módulo de Pequenas Cirurgias foi 

ministrado em peças anatômicas de animais, além de um 
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“leitão” financiado pelos próprios alunos. Portanto, não 

houve estágio, apenas prática. 

8. Os únicos módulos que se desenvolvem plenamente são os 

de Ginecologia, Oftalmologia, Medicina Social e 

Otorrinolaringologia. Esta última disciplina, no entanto, é a 

única que possui prova prática em paciente. 

 

7º PERÍODO 

DISCIPLINA PROBLEMAS OBSERVADOS 

CLÍNICA E 

TERAPÊUTICA 

MÉDICA 

1. Carga horária: 2T (30 horas) + 2P (60 horas) + 2E (180 

horas) = (270 horas) 

2. Não são desenvolvidas sessões clínico-patológicas nem 

clínico-radiológicas. 

3. Não há prova prática em pacientes. 

4. Na 6º turma, as aulas práticas foram divididas em rodízios 

que alternavam os alunos entre o Pronto-Socorro e o 

Hospital do Idoso. No entanto, não havia planejamento 

algum das atividades que eram desenvolvidas no Pronto-

Socorro, enquanto as aulas no Hospital do Idoso nunca 

chegaram a ocorrer. 

CLÍNICA E 

TERAPÊUTICA 

PEDIÁTRICA 

1. Carga horária: 2T (30 horas) + 2P (60 horas) + 2E (180 

horas) = (270 horas) 

2. Na 6ª turma, houve apenas metade da carga horária de 

aulas teóricas e, portanto, apenas uma prova. Além disso, 

não havia controle de freqüência nas aulas práticas. 

3. Não ocorrem sessões clínico-patológicas nem clínico 

radiológicas. 

4. Não há prova prática com paciente. 
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CLÍNICA E 

TERAPÊUTICA 

OBSTÉTRICA E 

GINECOLÓGICA 

1. Carga horária: 2T (30 horas) + 2P (60 horas) + 2E (180 

horas) = (270 horas) 

2. Não ocorrem sessões clínico-patológicas nem clínico 

radiológicas. 

3. Não há prova prática com paciente. 

4. Curioso observar que, a despeito da ementa, a parte da 

disciplina referente à Obstetrícia (i. é., Assistência Pré-natal, 

Gravidez de Risco, Patologias na Gravidez, Aleitamento 

Materno e Assistência ao Parto) não é desenvolvida durante 

este período.  Ocorre que Obstetrícia constitui, também, 

uma das disciplinas optativas desenvolvidas entre o 8º e 9º 

períodos, optando-se, assim, pela exclusão, no 7º período, 

do supracitado conteúdo. 

CLÍNICA E 

TERAPÊUTICA 

CIRÚRGICA 

1. Carga horária: 2T (30 horas) + 2P (60 horas) + 2E (180 

horas) = (270 horas) 

2. Não há aulas de Cirurgia Experimental por falta de 

laboratório. 

3. Não há prova prática. 

8º PERÍODO 

DISCIPLINA PROBLEMAS OBSERVADOS 

PSIQUIATRIA 

1. Carga horária: 2T (30 horas) + 1E (45 horas) = (75 horas) 

2. Ainda que conste da ementa, não são desenvolvidas aulas 

em Postos de Saúde ou Unidades Básicas, mas apenas no 

Hospital de Saúde Mental do Estado do Acre (HOSMAC). O 

correto, segundo a ementa, seria contemplar ambas as 

unidades de saúde, de modo a perfazer os eixos de 

atenção primária e secundária. 

3. O método de avaliação consiste apenas de sistemáticas 

durante o desenvolvimento da disciplina. Não há, portanto, 

provas teóricas e tampouco práticas, conforme o 

preconizado pela ementa. 
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BIOÉTICA 1. Carga horária: 2T (30 horas) + 2P (60 horas) = (90 horas) 

2. Não foram relatados problemas. 

 

9º PERÍODO 

DISCIPLINA PROBLEMAS OBSERVADOS 

ESTÁGIO 

RURAL 

1. Carga horária: 3E (135 horas) 

2. Disciplina desorganizada. 

BASES DA 

MEDICINA 

LEGAL 

1. Carga horária: 1T (15 horas) + 2P (60 horas) = (75 horas) 

2. Há evidência de que esta disciplina não cumpre os objetivos 

preconizados pela ementa, uma vez que, a despeito das 

aulas teóricas e práticas, os alunos enfrentam dificuldades 

ao emitir atestados de óbito e laudos periciais, face à 

complexidade da tarefa. 

 

DISCIPLINAS OPTATIVAS DO 8º E 9º PERÍODOS 

DISCIPLINA PROBLEMAS OBSERVADOS 

CIRURGIA 

GERAL 

1. Carga horária: 2T (30 horas) + 2P (60 horas) + 2E (90 

horas) = (180 horas) 

2. Não logramos contatar alunos matriculados nesta disciplina. 

OBSTETRÍCIA 1. Carga horária: 2T (30 horas) + 2P (60 horas) + 2E (90 

horas) = (180 horas) 

2. Não logramos contatar alunos matriculados nesta disciplina. 

IMAGENOLOGIA 3. Carga horária: 2T (30 horas) + 2P (60 horas) + 2E (90 

horas) = (180 horas) 

4. Ainda que conste da grade curricular, nunca houve 

contratação de professor para esta disciplina, desde a 

abertura do Curso de Medicina da UFAC, de modo que a 

nenhuma turma esta disciplina foi ministrada. 
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5. A carência de professor para esta disciplina resulta em 

prejuízo irrecobrável para a formação acadêmica do 

médico, uma vez que o aluno forma-se sem conhecer os 

diferentes procedimentos auxiliares de diagnóstico por 

imagem. 

PATOLOGIA 

CLÍNICA 

1. Carga horária: 2T (30 horas) + 2P (60 horas) + 2E (90 

horas) = (180 horas) 

2. Não foram relatados problemas. 

ESTÁGIO 

OPCIONAL 

1. Carga horária: 2T (30 horas) + 2P (60 horas) + 2E (90 

horas) = (180 horas) 

1. Não logramos contatar alunos matriculados nesta disciplina. 

 

10º, 11º E 12º PERÍODOS 

DISCIPLINA PROBLEMAS OBSERVADOS 

ESTÁGIO 

CURRICULAR 

(INTERNATO) 

1. Carga horária: 6T (90 horas, 30 por semestre) + 72E (3240 

horas, 1080 por semestre) = (3330 horas) 

2. O principal problema desta disciplina consiste do fato de 

que, não raramente, os internos chegam a ter carga horária 

semanal de 99 horas. Ocorre que, conforme o Art. 10 da Lei 

nº 11.788, a carga horária máxima de estágio permitida por 

semana, para cursos de ensino superior que alternam teoria 

e prática, é de 40 horas semanais. É importante mencionar 

também que a Lei não estabelece exceções para este 

artigo, de modo que podemos concluir, finalmente, que há 

incoerência entre o que é normatizado e o que é cumprido. 

3. Além disso, não raramente, os alunos são obrigados a fazer 

dois plantões de 12 horas sucessivos, o que obviamente 

resulta em irrecobrável prejuízo à instrução do aluno, além 

de lesá-lo física, moral e psicologicamente. 
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23. Discentes cumprindo o papel de professores/médicos/administradores da UFAC e 

sobrecarregados devido a desorganização e mal uso do acadêmico de medicina 

23.1. Mal uso dos monitores/internos que ministram sozinhos aulas práticas, 

teóricas, atendem pacientes e até receitam e fazem parto de risco sozinhos (sem 

a monitoração de um médico, o que se configura como exercício ilegal da 

medicina)... 

Há internos atendendo sozinhos os pacientes e, depois de ter atendido o paciente, 

levando atestados e/ou receita para outra sala onde está o médico professor, ou médico 

residente ou o dito preceptor, para que este analise o procedimento e sem ter atendido ao 

paciente carimbe e assine estes documentos – e segundo o código de ética médica isto é ilegal 

e por isso não pode perdurar uma vez que: 

Quando o estudante atende sozinho um paciente, isto por si só, se configura como 

exercício ilegal da medicina e, ao mesmo tempo é muito arriscado para o próprio estudante 

uma vez que caso alguma prescrição ou procedimento provoque danos ao paciente, este 

estudante, uma vez formalizada a denúncia, pode e deve ser processado civil e 

criminalmente – segundo o artigo 16 do código de ética do estudante de medicina de São 

Paulo o estudante de medicina não deve “prestar assistência médica sob sua exclusiva 

responsabilidade, salvo em casos de iminente perigo à vida.”; e muito menos, conforme o artigo 

18, do mesmo código,  “acumpliciar-se, de qualquer forma, com aqueles que exercem 

ilegalmente a Medicina”. Conforme o artigo 31 , o estudante de medicina deve, “desde que na 

presença do preceptor e auxiliado por ele, explicar detalhadamente, de forma simples e 

objetiva, o diagnóstico e o tratamento para que o paciente entenda claramente a doença, os 

benefícios do tratamento e também as possíveis complicações e prognósticos”. Assim, o 

estudante tem  o direito de não realizar uma consulta sem a supervisão direta de um médico 

preceptor/orientador;  

O artigo 30, capítulo III do código de ética médica (o qual trata da responsabilidade 

profissional), cita que é vedado ao médico “delegar a outros profissionais atos ou atribuições 

exclusivos da profissão médica” – se o médico não pode delegar a outros profissionais o 

seu trabalho, ele sob hipótese alguma pode delegar ao estudante de medicina tamanha 

responsabilidade  sobre a vida de um paciente e , no momento em que o paciente é 

atendido apenas pelo estudante, que nem  mesmo é um profissional da saúde, o referido 
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paciente corre sérios riscos, pois, como já dito, o discente de uma graduação médica, ainda 

não é médico e precisa da supervisão de um médico como tutor; 

O artigo 62, capítulo V do código de ética médica (o qual trata da relação de médicos 

com pacientes), afirma que é vedado ao médico “prescrever tratamento ou outros 

procedimentos sem exame direto do paciente, salvo em casos de urgência e 

impossibilidade comprovada de realizá-lo, devendo, nesse caso, fazê-lo imediatamente 

cessado o impedimento”; 

O artigo 110, capítulo X do código de ética médica (o qual trata de atestado e boletim 

médico), artigo 110, diz que é vedado ao médico “fornecer atestado sem ter praticado o 

ato profissional que o justifique, ou que não corresponda à verdade”; artigo 63, diz que é 

vedado ao médico “desrespeitar o pudor de qualquer pessoa sob seus cuidados profissionais”, 

e isto inclui o fato de um paciente ser examinado por 4, 10 ou mais acadêmicos de forma 

concomitante e sem acompanhamento do citado médico; 

 

23.2. Discentes tendo que deixar as suas atribuições para fazer o papel das 

instancias administrativas da UFAC e de servidores que são pagos para isto; 

23.3. Plantão de 92h 

23.4. Sobreaviso? 

23.5. Não cumprimento dos horários previsto no ato da matrícula na disciplina 

buscar a resolução de problemas quanto à distribuição dos horários das 

disciplinas ofertadas e a ministração de aulas/provas em horários não regulamentados.  

I. Quando ao fato de os acadêmicos se matricularem em um horário e depois o 

professor, a coordenação de curso e/ou o CCSD, modificarem irregularmente 

esses horários; 

II. Quanto aos tramites legais para a revisão, proposta de mudança e 

regulamentação do horários de aula: 

 Após a efetivação da matrícula pelos alunos em uma disciplina a mesma, 

como todos sabemos, só pode ter seu horário modificado se houver a 

aprovação de 100% da turma e, se isto for tramitado e regulamentado via 

coordenação, depois CCSD e depois PROGRAD; Assim solicitamos que 

regulamentemos essa ignóbil situação ou que  sigamos os horários fornecidos 

durante a matrícula do aluno, por todo o semestre – uma vez que é por meio 
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destes horários que um aluno pode, ou não, matricular-se em disciplinas de 

períodos diferentes; além de ser também por meio destes horários que o aluno 

poderá organizar a sua agenda para a realização de monitorias, pesquisa e 

extensão, além de exercer o seu trabalho externamente. Em suma todos estes 

fatos, se não resolvidos, obrigatoriamente impedem que um aluno “receba” 

falta em uma aula cuja mudança de horário não está institucionalizada e, 

impede a realização de avaliações em tais horários. 

III. Quanto às aulas no período noturno: 

 Sabemos que um curso de medicina deve ser integral, contudo, como é do 

conhecimento desta coordenação, o nosso curso é diurno (segundo o anexo A 

do processo de nº 25000.024449/2000-01 do MEC/SESU, referente ao 

relatório SESU/COSUP nº 039/2002, cuja cópia está em anexo) – isto 

legalmente invalida toda e qualquer aula ou prova realizada no período 

da noite.  

 Para haverem aulas no período noturno a coordenação de curso e o CCSD 

devem funcionar no mesmo horário da ministração das disciplinas, para 

auxiliarem professores e alunos. Em suma todos estes fatos, se não 

resolvidos, obrigatoriamente impedem que um aluno “receba” falta em uma 

aula noturna e, impede a realização de avaliações em tal turno;  

IV. Quanto às aulas aos sábados: 

 Entendemos também que seja do conhecimento desta coordenação de curso, 

e do CCSD, que cursos diurnos e integrais, não possuem 

obrigatoriamente aulas aos sábados (conforme Resolução nº 08, de 15 de 

abril de 2008 da Ufac, também em anexo); 

V. Quanto às aulas aos domingos: 

 Estas nem mesmo são, pelo menos, mencionadas nas normas da Ufac, e, 

como todos sabemos, até mesmo Deus teve um dia de descanso (“E 

abençoou Deus o sétimo dia, e o santificou, porque nele descansou de toda 

obra de criação que fizera” Gn 2.3) e, determinou que o homem também 

tivesse este direito de trabalhar 6 dias e descansar no 7º (“Seis dias 

trabalharás e fará toda a sua obra, mas ao sétimo dia é o sabat [que significa 

dia de descanso]” Ex. 20.9,10a) 
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VI. Quanto aos professores/tutores/preceptores informarem de mudanças de horário, 

dia de prova... aos representantes de turma para estes repassarem aos demais: 

 Solicitamos aos professores que informem, com antecedência, à coordenação 

de curso e/ou ao CCSD sobre eventuais mudanças daquilo que está acordado 

e regulamentado (quer pelo horário de oferta das disciplinas; quer pelo 

cronograma/programa que o docente deve entregar na primeira aula aos 

discentes, após ampla discussão em colegiado de curso; ou outro documento 

que fixe tais horários). Isto solicitamos uma vez que não é função de 

representante de turma avisar (muito menos ligar) para cada aluno, e, se não 

informado pela coordenação de curso, tal mudança não possuirá valor legal – 

podendo qualquer aluno recorrer a isto, desde que em tempo hábil. 

 Informar as eventuais mudanças de horário/metodologia à coordenação, e não 

a um acadêmico, é principalmente importante devido ao fato de a 

coordenação de curso necessitar, sempre, estar atualizada frente aos 

andamentos do curso. E, também devido ao fato de haverem discentes que 

estudam em mais de um período e, às vezes não receber as devidas 

informações por essa via informal que é o aluno. 

 

Salientamos ainda que não somos contra a ministração de aulas noturnas, ou mudanças 

de horários, até porque os cursos de medicina devem ser integrais; Nem mesmo que algum 

aluno possa estudar aos domingos (desde que não sejam obrigados a isto). Contudo, o nosso 

apelo está fundamentado na necessidade urgente de reestruturação e institucionalização dos 

horários de aula. 

 

Segundo os cálculos (tabela 1, neste documento) que realizamos, pautados nas 8665 

“hora/aula” previstas pelo projeto do curso para a complementação de todos os períodos 

desta graduação, e, sabendo que é definido pelo parecer do CNE/CNS 08/2007 e resolução 

CNE/CES nº 02/07 como sendo maior que o mínimo estabelecido para integralização do curso 

que é de 7.200 hora/relógio, ou seja, 8.640 “hora/aula”. Por constatamos que - mesmo se 

tivermos aulas somente de segunda a sexta e, apenas em dois turnos por dia (quer seja 

manhã e tarde, manhã e noite ou tarde e noite) com 5 “hora/aula” por turno - completamos, 

com excelência e sem prejuízo algum, a integralização do curso abordando de forma dinâmica 
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e abrangente todas as ementas previstas no curso. Indubitavelmente, se isto ocorrer, muito 

melhor será para que o aluno possa absorver os conteúdos aprendidos, quer seja em 

laboratório, sala de aula, ambulatórios... 

 

Tabela 1 

Calculo da Quantidade de hora/aula para a integralização 

da Faculdade de Medicina do Acre 

 
hora/aula hora/aula hora/aula 

Um turno 4 5 6 

Um dia (dois turnos) 8 10 12 

Uma semana (5 dias 

letivos) 
40 50 60 

Um mês (4 semanas de 

aula) 
160 200 240 

Um semestre (4 meses de 

aula) 
640 800 960 

Um ano (2 semestres de 

aula) 
1280 1600 1920 

Integralização completa do 

curso  (6 anos de aula) 
7.680 9.600 11.520 

 

Obs. Ressaltamos que, quanto às aulas noturnas, não há problema em termos, contudo 

para tanto:  

a) deve ser regulamentado junto ao MEC;  

b) a coordenação de curso e o CCSD devem permanecer abertos neste turno; e,  

c) as horas/aula diárias para tal horário não podem ultrapassar 4 (quatro) tempos - 

conforme legislação vigente na Ufac. 

 

24. Assédio Moral  

24.1. Ameaças; 

24.2. Constrangimento; 

24.3. Intrigas 
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24.4. Inverdades 

24.5. Perversão do direito de se manifestar 

25.  

XIII. CONCLUSÕES (RISCOS Á SOCIEDADE, AO ALUNO DE MEDICINA E AO 

FUTURO MÉDICO FORMADO NA UFAC SE OS PROBLEMAS NÃO FOREM 

SANADOS) 

Enfim... são incontáveis os problemas do curso de medicina da Ufac, tal como em muitas 

outras instituições de ensino públicas e privadas do país, contudo acreditamos piamente que 

esta universidade, assim como as entidades médicas e de ensino, as instâncias 

governamentais e os governantes, e, principalmente a população que será atendida pelos 

médicos formados no Acre não desejam, tal como o DAFRAM, que este curso de medicina seja 

apenas mediano - pois é melhor para todos (inclusive para o próprio Sistema Único de Saúde e 

assim os pacientes) que o curso de medicina da Ufac seja conceituado em qualquer instancia 

(seja MEC, Ministério da Saúde, Entidades Médicas...) como um curso de verdadeira 

excelência, e isto sem que seja mascarada a realidade. Para tanto estamos fazendo nossa 

parte como estudantes de medicina e como órgão de representação estudantil, e aqui 

solicitamos que cada “empresa/instituição/parlamentar/profissional/cidadão amiga (o) do curso 

de medicina da Ufac” nos apóie e auxilie para alcançarmos tal objetivo. 

XIV. PROPOSTA DE SOLUÇÃO PARA CADA PROBLEMA  

 A ufac assumir o curso de medicina e investir mais nele; 

 Maior organização administrativa para o curso de medicina; 

 Convênio com IML; 

 Recurso municipal, estadual e Federal; 

 Estruturação dos laboratórios; 

 Faculdade de Medicina? 

 Fundhacre ceder lâminas e outros materiais que produz para o ciclo básico do curso de 

medicina da UFAC; 

 Convênio com a FUNAI ser levado a sério; 

 Contratação de mais docentes e funcionários para o curso de medicina; 

 Mudança/adequação curricular; 

 Hospital Escola; 
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 Ampliação dos campos de prática – UBS, URAPS, Postos de Saúde... de todo o 

município de Rio Branco e do Estado, pri.ncipalmente na Capital; 

 Aplicação das medidas administrativas aos professores que não cumprem com seus 

deveres (prazos regimentais, presença em trabalhos escolares, acatar as determinações 

da ufac, cumprimento de programa didático e carga horária de trabalho, etc), de acordo 

com o artigo 165 do regimento geral da ufac; 

 .... entre outros.... 

XV.  PERSPECTIVAS DE CONTINUIDADE OU DESDOBRAMENTO DO TRABALHO 

BIBLIOGRAFIA 

 


