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PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO 

 

1 INTRODUÇÃO 
 

As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) do curso de graduação 

em medicina, implantadas pela Resolução CNE/CES n° 4, de 7 de novembro 

de 2001, possibilitaram grandes avanços e desafios para o aparelho 

formador, clamando pela reformulação dos Projetos Políticos Pedagógicos 

(PPP). 

Neste contexto, a Universidade Federal de Rondônia (UNIR) passou a 

oferecer, em 2002, um curso de medicina, o qual ainda é recente e, portanto, 

necessita trabalhar novas propostas curriculares com vistas a contemplar as 

concepções propostas pelas DCNs. 

Foram evidenciados vários aspectos concordantes e discordantes do 

Projeto Político Pedagógico da Universidade, do ponto de vista discente, 

resultantes de vivências apreendidas nos grupos focais trabalhados. Estas 

experiências estão sistematizadas e analisadas na dissertação: Política 

Nacional de Humanização (PNH): um estudo a partir de estudantes de 

medicina. 

As análises empreendidas permitem reconhecer a necessidade de 

implantar espaço de apoio aos estudantes e professores na busca por 

melhorar a relação interdisciplinar e interpessoal entre os sujeitos do curso. 

Para Bulcão e Sayd (2003), os valores do professor médico integram a 

formação dos alunos, pois aprendem não só pela observação dos métodos e 

técnicas, mas também se espelhando no comportamento profissional e pessoal 

do educador. O ambiente acadêmico, em sala de aula ou no internato, constitui 

um espaço social que necessita de imersão e aceitação. 

Enfatizam:  

“A profissão médica apresenta especificidades relativas a 

valores e auto-imagem do médico, os quais, ao final, estariam 

influenciando diretamente os caminhos percorridos pela 

escola médica, como parte importante do currículo oculto.” 

(Bulcão e Sayd, 2003, P. 12). 



 

Por este caminho, também seguem Perim et al.(2009): 

 

“Na educação médica, é reconhecida a grande influência que 

a estrutura social, particularmente a organização social dos 

serviços, exerce sobre a formação dos profissionais de 

saúde.” (Perim et al, 2009, p. 71) 

 

Para Carabetta Junior e Cury (2013): 

“No processo pedagógico, o aluno precisa participar das 

atividades desenvolvidas como objeto e como sujeito da 

educação. Afirmar que o aluno é o objeto da educação 

significa considerá-lo como verdadeiro objeto de trabalho do 

processo produtivo escolar, já que ele constitui a própria 

realidade sobre a qual se aplica o trabalho humano, com 

vistas à realização do fim educativo.” (Carabetta Junior e 

Cury, 2013, p. 46). 

 

CARABETTA JUNIOR e CURY (2013) enfatizam que a ação docente é 

simbiótica com o discurso pedagógico e que o ensino superior continua a 

apostar na reprodução de conhecimentos pré-elaborados, resultando em 

inércia, quando deveria buscar novos paradigmas. Esta postura privilegia a 

mera reprodução, não favorecendo o processo de reconstrução, que deveria 

ser contínuo.  

Para Perim et al. (2009),  especial atenção deve ser dada ao docente 

médico: 

 

“O professor de medicina, assim como nas demais áreas da 

docência no ensino superior, não foi preparado para ensinar 

e, em decorrência disso, sua experiência deriva 

principalmente de seu conhecimento no campo em que atua.” 

(Perim et al., 2009, p. 72) 

 

Neste sentido, entende-se que a criação de um Núcleo de Estudos de 

Humanidades em Saúde, vinculado ao Departamento de Medicina da UNIR, 

poderá contribuir para a constante reavaliação do curso, agregando novos 

valores à relação professor-aluno e caminhando em consonância com as 

diretrizes curriculares e inovações requeridas por esta formação e pela profissão 



médica.   

 
 

2 OBJETIVOS: 
 

2.1 Objetivo Geral 
 

Constituir um espaço permanente de discussões sobre a 

aprendizagem e o ensino sobre humanização na formação médica. 

 
 

2.2 Objetivos Específicos 
 

 Favorecer a integração entre os docentes e discentes, discutindo as 

necessidades e as demandas para que a formação médica tenha 

espaços para aprendizagem sobre humanização; 

 Propiciar a realização de atividades que articulem ensino, pesquisa e 

extensão no decorrer da graduação no curso de medicina, enfatizando 

as experiências que incidam sobre a humanização na formação médica; 

 Incentivar a troca de experiências e vivências entre docentes e discentes 

do curso de medicina no tocante à humanização na formação médica.  

 

 

3 METODOLOGIA DE AÇÃO 
 

 
3.1 Roda de conversa 

A metodologia das rodas de conversa baseia-se na discussão coletiva 

a partir de temática proposta pelo pesquisador, criando espaços de diálogos 

onde os sujeitos possam dialogar, escutar e serem escutados. Visam as trocas 

de experiências e intercâmbio de informações entre os sujeitos, a serem 

captadas pelo pesquisador (COELHO, 2007). 

 
 

3.2 Local 
 

As atividades ocorrerão nas dependências da Universidade 

Federal de Rondônia, em espaço apropriado, designado pela 

coordenação do curso de medicina, com periodicidade bimestral 

ordinariamente ou extraordinariamente, de acordo com as necessidades 

do grupo. 

 
 



3.3 Público Alvo 
 

Docentes e discentes do curso de Medicina da UNIR, com adesão 

voluntária, interessados em participar das atividades do núcleo. 

 
 

3.4 Atividades 
 

Serão realizados encontros de rodas de conversas, além de 

divulgação de calendário de reuniões e demais atividades que se mostrarem 

relevantes para o grupo. Deverão ser trabalhados prioritariamente temas 

pertinentes à formação médica e humanização. 

 

 
 
 

4 RESULTADOS E PROCESSOS AVALIATIVOS 
 

Os resultados serão analisados e utilizados para elaboração de 

instrumentos com vistas ao constante aprimoramento das relações 

humanísticas entre os atores do curso. 

Por meio dos instrumentos avaliativos que serão desenvolvidos, a 

coordenação do curso poderá intervir, de forma célere, na adequação de 

metodologias de abordagens que possibilitem resultados efetivos para o curso.  
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