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COMPETÊNCIAS 
 

MÓDULO COMPETÊNCIAS 

Introdução ao estudo da medicina 

- Compreensão do método científico e a sua aplicação nas ciências médicas. 
- Aplicabilidade da necessidade social de formação de médicos com perfil humanístico. 
- Entendimento do contexto histórico econômico-social como influência no processo saúde-doença. 
- Definição de moral, ética e bioética e identificar seus princípios. 
- Análise da formação atual do médico baseada na história da medicina. 
- A medicina centrada na pessoa como padrão de atendimento atual. 

Concepção e formação do ser humano 

- Identificação do processo de formação da gametogênese masculina e Feminina. 
- Descrição do processo de fecundação para reprodução humana. 
- Identificação das políticas públicas relacionadas à saúde da gestante. 
- Processo de maturação do eixo hipotálamo-hipófise-gonadal masculino e feminino. 
Compreensão do ciclo menstrual feminino. 
- Eventos que ocorrem desde a formação do zigoto ao final do desenvolvimento embrionário (período 
préembrionário e embriogênese).  

Abrangência das ações de saúde 

- Reconhecimento da história da implantação do SUS, com seus princípios e diretrizes. 
- Reconhecimento das funções da Vigilância Epidemiológica. 
- Identificação dos métodos de investigação epidemiológica. 
- Diferenciação de surtos, epidemias, endemias, pandemias e sindemias. 
- Compreensão da organização do sistema de referência e contra-referência no contexto do SUS. 
- Conhecimento sobre planejamento de ações de prevenção (níveis de prevenção primário, secundário e 
terciário). 



 

- Tipos de estudos epidemiológicos. 

Funções biológicas 

- Aplicação da fisiologia, anatomia e histologia nas funções exercidas pelo Sistema Nervoso. 
- As funções exercidas pelo Sistema Respiratório. 
- As funções morfofuncionais do Rim e suas unidades básicas de filtração. 
- Caracterização do eixo Adrenal-hipofisário-hipotalâmico na manutenção da homeostase. 
- As funções biológicas exercidas pelo sistema digestivo, na digestão, para a manutenção da homeostase. 

Mecanismos de agressão e defesa 

- Mecanismos de agressão, defesa e evasão pelos agentes biológicos: vírus, bactérias (intra e extracelular), 
protozoárias e helmintos. 
- Caracterização do papel da imunidade inata e adquirida no mecanismo de defesa. 
- Mecanismos envolvidos na imunização ativa e passiva 
- Mecanismos da resposta imune celular, humoral e o desenvolvimento da memória imunológica. 
- Mecanismos da inflamação aguda e crônica 
- Tipos de resposta de hipersensibilidade (Tipo I, II, III, IV) e suas principais diferenças. 

Locomoção e preensão 

- Placa motora e o mecanismo da contração muscular; 
- Sistema Nervoso Somático, ação dos neurônios motores somáticos e áreas encefálicas relacionadas à 
locomoção; 
- Marcha normal e anormal; 
- Processo de crescimento ósseo, os modos de ossificação e a relação destes processos com a faixa etária; 
- Diartroses e fisiopatologia da osteoartrite; 
- DORT (fisiopatologia, sinais e sintomas e abordagem terapêutica); 

Percepção, consciência e emoção 

 Explicar as modalidades sensoriais de estímulos e sua interpretação cerebral. 

 Descrever os mecanismos de neurotransmissão, reconhecendo estruturas e substâncias químicas nela 
envolvidas. 

 Identificar as vias sensoriais e suas características morfofuncionais, no que se refere à audição, à visão, ao 
tato, ao olfato e ao paladar. 

 Caracterizar os tipos de memória  

 Caracterizar o período do sono e suas fases. 

 Descrever o mecanismo de sono e vigília. 

Proliferação celular 
 Descrever e explicar o ciclo celular normal e seus mecanismos de regulação. 

 Descrever e explicar causas de alterações da regulação do ciclo celular e as falhas dos mecanismos de defesa 



 

que resultam em neoplasias. 

 Conceituar neoplasias e suas formas de disseminação (particularmente infiltrações e metástases), 
classificando as neoplasias em malignas e benignas. 

 Enunciar as neoplasias malignas mais comuns, correlacionando-as com fatores de risco mais prevalentes, 
explicando sua fisiopatologia. 

Doenças resultantes da agressão ao 
meio ambiente 

- Intoxicações por organofosforados, carbamatos e paracetamol; 
- Intoxicação crônica: definição, intoxicações crônicas por solventes e metais (chumbo, mercúrio e benzeno); 
 - Formas de manejo dos resíduos: industrial, urbano e hospitalar; 
- Resíduo de Logística Reversa Obrigatória; 
- Mecanismo de ação e toxicidade por paracetamol; 
- Ciclo de vida, diagnóstico, manifestações clínicas, tratamento e profilaxia das parasitoses: teniase, giardiase, 
amebiase, esquistossomose, larva migrans; 

Nascimento, crescimento e 
desenvolvimento 

- Assistência Pré Natal; 
- Prematuridade; 
- Adaptações fisiológicas do RN; 
- Alimentação e Suplementação no primeiro ano de vida; 
- Crescimento e desenvolvimento; 
- Critérios de APGAR; 
- Vacinação; 

Processos de envelhecimento 

- Mecanismos biológicos envolvidos no processo normal de envelhecimento; 
- Transformações fisiológicas que ocorrem com o ser humano relacionadas à idade; 
- Doenças crônico-degenerativas que acometem o idoso, identificando os seus determinantes e suas 
consequências na qualidade de vida; 
- Terapêutica farmacológica na população geriátrica, visando identificar o potencial tóxico e iatrogênico dos 
medicamentos nesta faixa etária; 
- Disfunções e sequelas consequentes às doenças degenerativas, e as possibilidades práticas de reabilitação; 

Febre, inflamação e infecção 

- Infecção de vias áereas superiores (diferenciação entre infecções virais, bacterianas e alérgicas); 
- Diagnóstico diferencial de febres hemorrágicas (dengue, zica, chikungunia, febre amarela, leptospirose); 
- Meningite; 
- Sepse; 
- Infecção urinária; 



 

Dor 

- Fisiopatologia da dor; 
- Dor neuropática; 
- Fibromialgia; 
- Dor visceral; 
- Dor oncologica e cuidados paliativos; 

Problemas mentais e de 
comportamento 

- Funções psíquicas normais, avaliadas no exame psíquico. 
- Transtornos Depressivos. 
- Transtorno bipolar e seus tipos. 
- Transtornos de ansiedade. 
- Transtornos de Ansiedade, em especial o Transtorno do Pânico. 
- Síndrome de dependncia de substâncias psicoativas. 
- Problemas mentais e de comportamento no Alcoolismo e no Tabagismo. 
- Transtorno obsessivo-compulsivo. 
- As psicoses do espectro da Esquizofrenia. 

Distúrbios sensoriais, motores e da 
consciência 

- Distúrbios motores e sensitivos decorrentes de doenças desmielinizantes, tomando como modelo a esclerose 
múltipla e Guillain- barre. 
- Alterções sensoriais, motoras e da consciência relacionadas à epilepsia, bem como suas classificações e 
tratamentos.  
- Meningite bacterianas e virais: fisiopatologias, quadro clínico, diagnóstico clinico e laboratorial e tratamento. 
- Acidente Vascular encefálico, sua fisiopatologia, quadro clínico, diagnótico e conduta. 

DISCIPLINAS CORE CURRICULUM COMPETÊNCIAS 

Fundamentos humanísticos da 
medicina 

- Critérios para a formação ético-humanística do médico; 
- Antropologia da consciência humana; 
- Elaboração do ato reflexivo: do senso comum à reflexão filosófica;  
- Antropologia e as formas de abordagem dos processos saúde/doença;  
- Saúde e meio ambiente: a importância do fator social; 
- A produção da saúde no Brasil: coletividades e diferenças sociais; 

Ética e cidadania 

- Definições conceituais sobre Ética, Moral e Cidadania;  
- Ética, Moral e as relações étnico-raciais; 
- A cultura como um mecanismo de compreensão das diferenças 
- Ética e Moral no âmbito da saúde - Aborto - Religião - Preconceito - Racismo - desigualdades sociais;  



 

- Direitos Humanos; 
- Direitos de Cidadania; 

Saúde e meio ambiente 

- Indicadores em Saúde e Ambiente; 
- Vigilância em Saúde Ambiental – SESAB; 
- Vigilância Ambiental em Saúde e SUS; 
- Saneamento Básico e Saúde; 
- Doenças Relacionadas ao Saneamento Ambiental Inadequado (DRSAI); 
- Atenção Primária Ambiental (APA); 

História e cultura afro-brasileira, 
índigena e quilombola 

- Cultura e patrimônio cultural diversidade, étnica e cultural do Brasil e também do mundo. 
- História Geral da África, através de uma introdução aos conceitos sobre este continente e suas tradições. 
- Racismo, preconceito, criminalidade, violência. 

Empreendedorismo 

- Aspectos relacionados com a abertura de empresas; 
- Gestão de custos; 
- Gestão financeira; 
- Plano de negócios; 

 
 
 
 

CALENDÁRIO DE PROVAS 
 

MÓDULO ATIVIDADE DATA LOCAL 

Introdução ao estudo da medicina Avaliação discursiva (5 questões) 02/08/2021 as 8h Campus sede UNIFG - presencial 

Concepção e formação do ser humano Avaliação discursiva (5 questões) 02/08/2021 as 14h Campus sede UNIFG - presencial 

Abrangência das ações de saúde Avaliação discursiva (5 questões) 03/08/2021 as 8h Campus sede UNIFG - presencial 

Funções biológicas Avaliação discursiva (5 questões) 02/08/2021 as 8h Campus sede UNIFG - presencial 

Mecanismos de agressão e defesa Avaliação discursiva (5 questões) 03/08/2021 as 14h Campus sede UNIFG - presencial 

Locomoção e preensão Avaliação discursiva (5 questões) 03/08/2021 as 8h Campus sede UNIFG - presencial 

Percepção, consciência e emoção Avaliação discursiva (5 questões) 02/08/2021 as 8h Campus sede UNIFG - presencial 



 

Proliferação celular Avaliação discursiva (5 questões) 02/08/2021 as 8h Campus sede UNIFG - presencial 

Doenças resultantes da agressão ao meio 

ambiente 

Avaliação discursiva (5 questões) 04/08/2021 as 8h Campus sede UNIFG - presencial 

Nascimento, crescimento e desenvolvimento Avaliação discursiva (5 questões) 02/08/2021 as 8h Campus sede UNIFG - presencial 

Processos de envelhecimento Avaliação discursiva (5 questões) 02/08/2021 as 8h Campus sede UNIFG - presencial 

Febre, inflamação e infecção Avaliação discursiva (5 questões) 02/08/2021 as 8h Campus sede UNIFG - presencial 

Dor Avaliação discursiva (5 questões) 02/08/2021 as 8h Campus sede UNIFG - presencial 

Problemas mentais e de comportamento Avaliação discursiva (5 questões) 02/08/2021 as 8h Campus sede UNIFG - presencial 

Distúrbios sensoriais, motores e da consciência Avaliação discursiva (5 questões) 02/08/2021 as 14h Campus sede UNIFG - presencial 

Fundamentos humanísticos da medicina Atividade* Até dia 04/08 
e-mail 

reabilitacao.matriz.21@gmail.com 

Ética e cidadania Atividade* Até dia 04/08 
e-mail 

reabilitacao.matriz.21@gmail.com 

Saúde e meio ambiente Avaliação discursiva (5 questões) 03/08/2021 as 14h Campus sede UNIFG - presencial 

História e cultura afro-brasileira, índigena e 

quilombola 
Atividade* Até dia 04/08 

e-mail 

reabilitacao.matriz.21@gmail.com 

Empreendedorismo Atividade* Até dia 04/08 
e-mail 

reabilitacao.matriz.21@gmail.com 

 
 

*OBS: Para as disciplinas Core curriculum serão realizadas atividades direcionadas por docentes. 
 
*OBS: Os docentes responsaveis por estas atividades entrarão em contato via e-mail com os alunos para agendar um encontro para explicar a 
atividade. 
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