
 

 
 

 

 

 

 

 

Termo Aditivo nº 01  
Portaria nº 34, de 18 de março de 2019, Reitoria da Unoeste. 

 

 
 

 

Plano de Desenvolvimento Institucional 2018-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presidente Prudente, 18 de março de 2019. 



 
 
 
 
 

2 

 

 

Portaria nº. 34/2019 - Reitoria da UNOESTE 

  

Dispõe sobre o Termo Aditivo nº 01 

ao Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI) 2018/2022 da 

Unoeste. 

 

Artigo 1º Fica aprovado, ad referendum do Conselho Universitário-CONSU, da 

Universidade do Oeste Paulista, o Termo Aditivo nº 01 ao Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI) - 2018/2022, que integra à estrutura acadêmica da Unoeste o Curso de 

Medicina autorizado para funcionamento no campus fora de sede no município de Guarujá-

SP. 

 Artigo 2º O ato de Credenciamento do campus fora de sede da Unoeste no município de 

Guarujá – SP, ocorreu pela Portaria Ministerial nº 603, de 14 de março de 2019, publicada 

no DOU de 15/03/2019, e o ato de Autorização do Curso de Medicina, bacharelado, com 

55 vagas totais anuais, no município citado, foi legalmente constituído pela Portaria 

MEC/SERES nº 122, de 14 de março de 2019, publicada no DOU de 15/03/2019.  

Artigo 3º A autorização do Curso de Medicina no campus fora de sede - município de 

Guarujá – SP, cumpre com o previsto no item 5 do PDI 2018/2022 que trata do Cronograma 

de Implantação de Novos Cursos para o quinquênio, em complemento ao Termo Aditivo do 

PDI 2013-2017, Portaria nº 20, de 06 de dezembro de 2014, Reitoria da Unoeste, que se 

refere à participação da Unoeste no Programa Mais Médicos do Governo Federal. 

Artigo 4º Esta Portaria entra em vigor nesta data. 
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Termo Aditivo nº 01/2019 

PDI 2018-2022 da Unoeste 

1. INTRODUÇÃO 
 

Consiste o presente instrumento em Termo Aditivo ao Plano de Desenvolvimento 

Institucional da Universidade do Oeste Paulista 2018-2022 

http://www.unoeste.br/AUnoeste/PDI, aprovado pela Portaria nº 34, de 18 de março de 

2019, Reitoria da Unoeste.  

Anteriormente, a Unoeste elaborou aditamento em seu PDI 2013-2017 para inserção 

da sua participação no “Programa Mais Médicos” do Governo Federal, incluindo propostas 

de ações para o credenciamento de campi fora de sede e autorização de funcionamento de 

cursos de graduação em Medicina, nos municípios paulistas de Jaú e Guarujá conforme 

Portaria MEC nº 543, de 04 de setembro de 2014. Em consequência do conceito satisfatório 

da verificação in loco no Curso de Medicina do Campus de Jaú, ocorreu o ato de 

credenciamento do campus fora de sede no referido município pela Portaria MEC nº 292, 

de 29 de março de 2018, DOU de 2/04/2018, seguido do ato de autorização do Curso de 

Medicina pela Portaria SERES/MEC nº 228, de 2 de abril de 2018, DOU de 3/04/2018, que 

passou a fazer parte integrante do PDI 2018/2022. 

Até a data de início de execução das metas e ações previstas no PDI para o 

quinquênio 2018-2022, abril de 2018, os atos regulatórios para abertura e funcionamento 

do campus fora de sede e do Curso de Medicina resultantes da Avaliação in loco pelos 

especialistas designados pelo MEC, no município de Guarujá-SP, ainda não haviam sido 

publicados. Consequentemente, integraram o Cronograma de Implantação de Novos 

Cursos previsto no item 5 do referido PDI. Posteriormente, com a publicação dos atos 

regulatórios de credenciamento do campus fora de sede e de autorização do Curso de 

Medicina no município de Guarujá, em 2019, foi elaborado o presente Termo Aditivo para 

incorporar o referido campus com o curso de Medicina ao atual PDI.  

O ato regulatório de credenciamento do campus fora de sede da Universidade do 

Oeste Paulista, no município de Guarujá-SP, ocorreu pela Portaria MEC nº 603, de 14 de 

março de 2019, publicada pelo DOU de 15/03/2019. O ato regulatório de autorização do 

Curso de Medicina, no referido município, deu-se pela Portaria MEC/SERES nº 122, de 14 

de março de 2019, publicada no DOU de 15/03/2019. 

http://www.unoeste.br/AUnoeste/PDI
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O Curso de Medicina no Campus de Guarujá tem previsão de início de 

funcionamento em 25 de março de 2019, devendo observar em seu funcionamento os 

objetivos, metas e ações constantes do PDI 2018-2022; as políticas estabelecidas no 

Projeto Pedagógico Institucional-PPI; bem como as normas oriundas do Regimento Geral 

da Unoeste, dentre outras. 

2. PERFIL INSTITUCIONAL 
 

2.1. Missão, Valores e Visão da Unoeste 
 

A Unoeste tem como missão:  

“Desenvolver a educação num ambiente inovador e crítico-reflexivo, pelo 

exercício das atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão nas diversas áreas do 

conhecimento científico, humanístico e tecnológico, contribuindo para a formação 

de profissionais cidadãos comprometidos com a responsabilidade social e 

ambiental”.  

Os valores que orientam a gestão da Universidade dão sustentação a todo o 

desenvolvimento institucional devendo ser assimilados por todos que nela atuam. A 

Unoeste procurará sempre: 

- Atuar com rigor e competência; 

- Cultivar o diálogo aberto e transformador com a sociedade;  

- Estimular a capacidade crítica e reflexiva; 

- Estimular a autonomia, a criatividade, o dinamismo e a capacidade de 

inovação; 

- Ser um espaço de construção, transformação e abertura para novas fronteiras 

e novos saberes; 

- Cultivar a ética nas relações; 

- Atuar na promoção dos direitos humanos; 

- Educar para a tolerância; e 

- Atuar com responsabilidade social e ambiental. 
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A visão de futuro transmite a essência da Instituição em termos de seus propósitos 

e seus objetivos gerais de desempenho. Assim, a Visão da Unoeste é:  

“Ser reconhecida pela qualidade e excelência de suas ações e serviços”. 

 

2.2. Histórico de Implantação e Desenvolvimento da Instituição com as Áreas 

de Atuação Acadêmica e Inserção Regional 

 
 2.2.1. Caracterização da Unoeste 

 

A Unoeste, com sede e foro na cidade de Presidente Prudente, foi reconhecida pela 

Portaria Ministerial ME nº 83, de 12 de fevereiro de 1987, D.O.U. de 16 de fevereiro de 

1987, e é regida pelos seus Estatuto e Regimento Geral. A entidade mantenedora é a 

Associação Prudentina de Educação e Cultura - APEC, com sede e foro em Presidente 

Prudente - SP, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº 44.860.740/0001-73, instituição 

de caráter técnico-educativo-cultural, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, 

constituída em 03 de janeiro de 1972 e com seu Estatuto inscrito no Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas do Cartório de Registro de Imóveis e seus Anexos, da 1ª Circunscrição 

da Comarca de Presidente Prudente, sob nº 189, às fls. 84, livro A-3, em 10 de janeiro de 

1972. A mantenedora é responsável pela mantida principalmente no que se refere à 

obrigação de prover a mantida com os recursos necessários ao seu bom funcionamento 

sem, no entanto, interferir nas questões didático-pedagógicas e extensionistas. 

A administração superior da Unoeste, conforme seu Estatuto, é exercida pelos 

seguintes órgãos: Conselho Universitário (CONSU); Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão (CONSEPE); Reitoria, exercida pelo Reitor assessorado pelo Vice-Reitor e pelas 

Pró-Reitorias: Pró-Reitoria Administrativa, Pró-Reitoria Acadêmica, Pró-Reitoria de 

Pesquisa e Pós-Graduação, e Pró-Reitoria de Extensão e Ação Comunitária. A Reitoria 

conta, também, com a assessoria dos seguintes Órgãos Suplementares assim 

denominados: Departamento de Comunicação e Marketing; Departamento de Tecnologia 

da Informação; Departamento Jurídico; Departamento de Recursos Humanos; Rede de 

Bibliotecas; Setor de Atendimento ao Aluno; Núcleo de Educação a Distância; Núcleo de 

Acessibilidade e Inclusão; Gerência de Laboratórios e Clínicas; Setor de Registro 
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Acadêmico; e Comissão Própria de Avaliação, este, como órgão de apoio à gestão 

institucional e de atuação autônoma em relação aos conselhos e demais órgãos colegiados.  

O percurso histórico da Unoeste demonstra um contínuo processo de mudanças em 

sua constituição interna, pela crescente inserção de cursos, programas e serviços a que 

tem se dedicado e os importantes reflexos das suas atividades na comunidade local e 

regional. 

A Unoeste, sede em Presidente Prudente, conta, neste município, com o Campus I, 

situado à Rua José Bongiovani nº 700, Bairro Cidade Universitária, CEP 19.050-680, e com 

o Campus II, situado na Rodovia Raposo Tavares, Km 572, Bairro Limoeiro, CEP 19.067-

175. 

O campus de Jaú da Unoeste, fora de sede, foi credenciado pela Portaria do MEC 

nº 292, de 29 de março de 2018, DOU de 02/04/2018, com localização à Praça Doutor 

Adolfo Bezerra de Menezes S/N, Associação Hospitalar Thereza Perlatti de Jaú, Bairro 

Jardim Estádio, no município de Jaú, Estado de São Paulo, mantido pela Associação 

Prudentina de Educação e Cultura, com sede em Presidente Prudente. 

A Unoeste conta, também, com Polos de Apoio Presencial em diferentes cidades, 

para os cursos a distância. 

 

 2.2.2. Caracterização Regional 
 

A Unoeste está inserida em duas regiões do Estado de São Paulo, conforme a 

localização dos seus campi, quais sejam, o campus sede no município de Presidente 

Prudente e o campus fora de sede no município de Jaú. 

Campus Sede: a área de abrangência geográfica da Unoeste, campus sede, com 

atuação acadêmica demonstrada no item 2.2.3. deste documento, compreende o sudoeste 

do Estado de São Paulo, com 53 municípios, constituindo a 10ª Região Administrativa de 

Governo e que envolve as regiões da Alta Sorocabana e Nova Alta Paulista. Este espaço 

contém um contingente populacional estimado em 902.328 hab., dos quais, 225.271mil, 

aproximadamente, estão em Presidente Prudente. Trata-se, portanto, de um importante 

polo de desenvolvimento geoeducacional - Distrito 27 - referência para uma vasta região. 
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Contudo, a sua influência não se restringe apenas a este espaço, alcança o sul do Mato 

Grosso do Sul, norte e noroeste do Paraná. Atualmente Presidente Prudente é um dos 

principais polos industriais, culturais e de serviços do Oeste de São Paulo, tanto é que a 

cidade passou a ser conhecida como a “Capital do Oeste Paulista”. O município conta ainda 

com uma importante tradição cultural, que vai desde o seu artesanato até o teatro, a música 

e o esporte. 

Campus fora de sede: o novo campus fora de sede - Campus de Jaú, credenciado 

e com autorização para funcionamento do Curso de Medicina, está localizado no município 

de Jaú, interior do Estado de São Paulo, compondo o complexo de dez municípios que 

integram a microrregião quais sejam: Bariri, Barra Bonita, Bocaina, Boracéia, Dois 

Córregos, Igaraçu do Tietê, Itaju, Itapuí, Jaú e Mineiros do Tietê, e possui população 

estimada de 144 mil habitantes (IBGE 2016). A área territorial é de 688,34 Km², sendo a 

área urbana de 81.12 Km² e a área rural de 607,22 Km². Jaú pertence à mesorregião de 

Bauru, Região Administrativa (RA) de Bauru composta por 39 municípios, situada no centro 

oeste do Estado de São Paulo e ocupa uma extensão territorial de 26.723,257 Km², 

constituindo a 3ª Região Administrativa de Governo que envolve as microrregiões de Avaré, 

Bauru, Botucatu, Jaú e Lins e contém um contingente populacional próximo a 1.083.120 

habitantes (IBGE 2010). A microrregião de Jaú pertence ao Departamento Regional de 

Saúde - DRS VI, e é composta de 68 municípios. 

Incluído por este aditivo o Campus fora de sede no município de Guarujá-SP, 

caracterizado no item 3 deste documento.  

 
 2.2.3. Atuação Acadêmica da Unoeste 

 

A Unoeste, para o desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão, 

atua na formação de profissionais de diferentes áreas por meio dos cursos de graduação, 

pós-graduação stricto e lato sensu, aperfeiçoamento, de extensão, e técnico-

profissionalizante de nível médio. 
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 2.2.3.1. Cursos de Graduação 
 

- Cursos de graduação na modalidade presencial - os cursos de graduação da 

Unoeste, no modelo presencial, ofertados e em funcionamento, no Campus I e no Campus 

II de Presidente Prudente, inseridos nas Faculdades conforme a área do conhecimento a 

que pertencem, são aqui apresentados conforme sua modalidade: 

 Cursos de Licenciatura: Artes Visuais, Ciências Biológicas, Educação Física, 

Física, Geografia, História, Letras, Matemática, Música, Pedagogia e Química.  

 Cursos de Bacharelado: Administração, Agronomia, Arquitetura e Urbanismo, 

Biomedicina, Ciência da Computação, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, 

Comunicação Social: Jornalismo, Comunicação Social: Publicidade e 

Propaganda, Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Ambiental e 

Sanitária, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, 

Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina, Medicina Veterinária, Nutrição, 

Odontologia, Psicologia, Química, Sistemas de Informação, e Zootecnia. 

 Cursos Superiores de Tecnologia: Agronegócio, Design Gráfico, Design de 

Interiores, Estética e Cosmética, Fotografia, Gastronomia, Gestão Comercial, 

Gestão da Tecnologia da Informação, Gestão de Recursos Humanos, Jogos 

Digitais, Radiologia, Redes de Computadores e Sistemas para Internet. 

- Cursos de graduação na modalidade a distância - a Unoeste promove parcerias 

com instituições de diferentes cidades para a criação de Polos de Apoio Presencial, com 

vistas a facilitar e flexibilizar o acesso ao conhecimento desenvolvido nos cursos de 

graduação ofertados a distância: 

 Bacharelado: Administração 

 Licenciatura: Pedagogia 

 Cursos Superiores de Tecnologia: Gestão da Qualidade, Gestão de Recursos 

Humanos, Gestão Financeira, Logística, Marketing, e Processos Gerenciais. 

- Curso de Medicina em Campus fora de sede - a Unoeste, no campus de Jaú, 

oferece o Curso de Medicina, bacharelado, autorizado pela Portaria SERES/MEC nº 228, 

de 2 de abril de 2018, DOU de 03/04/2018, com 55 vagas totais anuais, a ser ministrado à 

Praça Doutor Adolfo Bezerra de Menezes S/N, Associação Hospitalar Thereza Perlatti de 



 
 
 
 
 

10 

 

Jaú, Bairro Jardim Estádio, Jaú, Estado de São Paulo. A autorização do Secretário de 

Regulação e Supervisão da Educação Superior foi concedida nos termos do que consta do 

Processo e-MEC nº 201715256, referente à proposta selecionada pelo Edital nº 

6/2014/SERES/MEC, e nos demais normativos aplicáveis.  

 

Por este Edital nº 01, aprovado pela Portaria nº 34, Reitoria da Unoeste, de 18 

de março de 2019, fica, a partir desta data, integrado ao PDI 2018-2022, o Curso de 

Medicina do campus de Guarujá-SP. 

 
2.2.3.2. Programas e Cursos de Pós-graduação stricto e lato sensu  
 

Considerando o caráter interdisciplinar, os programas da Unoeste atendem ao 

interesse e à demanda de profissionais de diferentes áreas. 

Quanto aos programas de pós-graduação stricto sensu, a Unoeste, no campus sede, 

oferece os Programas de Doutorado e Mestrado em Agronomia; Doutorado e Mestrado em 

Ciência Animal; Doutorado e Mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional; 

Mestrado em Educação; Mestrado em Ciências da Saúde; Mestrado em Odontologia.  

Oferta, também, dezenas de cursos de pós-graduação lato sensu presenciais e a 

distância, em diferentes áreas de conhecimento. Oferta, ainda, cursos de aperfeiçoamento 

e cursos de extensão.  

 

 2.2.3.3. Curso de Ensino Técnico-Profissionalizante de nível médio - a Unoeste 

oferta os Cursos de Farmácia e Enfermagem 

 

 2.2.3.4. Cronograma de Implantação de Novos Cursos de Graduação 

(Presenciais) e Desenvolvimento da Instituição para o Quinquênio 2018-2022 

 

No quadro a seguir é demonstrada a proposta de criação de novos cursos de 

graduação na modalidade presencial para o quinquênio 2018-2022, onde está inserida a 

proposta de criação do Curso de Medicina do Campus de Guarujá, já efetivada conforme o 

presente aditamento.  
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NOME DO CURSO MODALIDADE TURNO LOCAL 

Engenharia de Alimentos  Presencial Noturno Campus II 

Artes Cênicas Presencial Noturno Campus I 

Engenharia Mecânica Presencial Integral  Campus II 

Engenharia de Pesca Presencial Integral Campus II 

Terapia Ocupacional Presencial Integral Campus II 

Engenharia de Computação Presencial Integral Campus I 

Engenharia Química Presencial Integral Campus II 

Engenharia Mecatrônica Presencial Integral Campus II 

Relações Públicas Presencial Noturno Campus II 

Rádio, TV e Internet Presencial Noturno Campus II 

Design Presencial Noturno Campus II 

Música Presencial Vespertino/Noturno Campus II 

Medicina*** Presencial Integral Campus de Guarujá 

Enfermagem Presencial Noturno Campus de Jaú 

Fonte: PDI/Unoeste, 2018-2022. 

 

***Considere-se implantado o Curso de Medicina no Campus de Guarujá/SP, 

conforme este Termo Aditivo nº 01/2019. 
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3. REALIDADE DO CURSO DE MEDICINA – CAMPUS DE GUARUJÁ/SP 
 
  3.1. O Curso de Medicina e sua inserção na comunidade local e regional do 

Município de Guarujá-SP  

 
A organização do Curso de Medicina do campus de Guarujá considerou a larga 

experiência da Unoeste no campo da saúde, privilegiando a formação do médico pautada 

em competências e habilidades adequadas para atuar em cenários de transformação, 

mantendo o compromisso ético, filosófico, político, social e técnico-científico com a 

sociedade. Este curso, correspondendo às modernas tendências de atendimento à saúde 

e de formação em nível superior, em resposta aos preceitos do SUS e às recomendações 

das Diretrizes Curriculares Nacionais (2014), busca a integração com cenários de prática 

do SUS, incorporando ao seu campo de atuação setores e serviços da área de saúde, no 

município de Guarujá e região. O número de vagas totais anuais que será ofertado pelo 

Curso de Medicina de Guarujá é de 55 (cinquenta e cinco) vagas, em período integral. O 

tempo mínimo de integralização curricular do curso será de 12 semestres letivos e de 

integralização máxima de 18 semestres. A Estrutura Curricular é organizada em Unidades 

de Aprendizagem-UA assim distribuídas: Unidades do 1º ao 8º termos, representadas por 

créditos de 50 minutos a hora-aula, equivalentes a 4.350 horas incluindo o módulo optativo 

de Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), o Programa de Aproximação Progressiva à Prática 

(PAPP) e o Programa de Prática Médica (PPM); Internato Médico (3.000 horas, 

representando 39,4%); Trabalho de Conclusão de Curso (60 horas); Unidade de 

Aprendizagens Complementares (200 horas), totalizando 7.610 horas. O curso 

proporcionará o desenvolvimento dos conteúdos desde o 1o. ano para que o estudante 

possa vivenciar a articulação da prática com a teoria nos diferentes níveis de atenção à 

saúde, com ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde, nos 

âmbitos individual e coletivo, com responsabilidade social e compromisso com a defesa da 

cidadania, da dignidade humana, da saúde integral do ser humano e tendo sempre como 

transversalidade em sua prática, a determinação social do processo de saúde e doença 

(DCN, art. 3º). Para tanto, foram selecionados conteúdos relevantes e atualizados, 

abordando os determinantes biológicos, ambientais, sociais, culturais, históricos e de 

gênero do processo saúde/doença e da promoção da saúde visando a contribuir, também, 

para a compreensão, interpretação, preservação, reforço, fomento e difusão das culturas e 
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práticas nacionais e regionais, inseridas nos contextos internacionais e históricos, 

respeitando o pluralismo de concepções e a diversidade cultural (DCN, art. 27°). Estes 

conteúdos são complementados por atividades extraclasse, definidas e articuladas com o 

processo de formação e coerentes na conjugação da teoria e prática, em complexidade 

crescente ao longo do curso. O trabalho em pequenos grupos, metodologias ativas, 

treinamento de habilidades/atitudes e inserção na comunidade com métodos avaliativos 

somativos/formativos, contínuos e integrados, e educação continuada e permanente 

complementam os conteúdos das Unidades de Aprendizagem. A organização didática 

pedagógica do curso de Medicina foi concebida frente à necessidade de responder às 

exigências colocadas para a educação médica e os serviços de saúde da região de Guarujá 

e vem estabelecendo várias parcerias envolvendo um amplo leque de agentes sociais e 

instituições públicas e privadas, viabilizando inúmeras ações de mobilização social. O 

resultado principal dessas ações contribuirá marcantemente para a formação cidadã, 

profissional e científica. Dessa forma, conclui-se que a Unoeste, campus Guarujá, por meio 

do seu curso de graduação em Medicina e em Residências Médicas, objetiva a solidificação 

das pesquisas científicas e das atividades de extensão universitária, efetivando de forma 

significativa a formação de recursos humanos qualificados e disponíveis para atuação 

decisiva no desenvolvimento socioeconômico e socioambiental da região de Guarujá, do 

estado e do país. O Curso assume o seu compromisso social de acordo com a Missão da 

Unoeste que consiste em “desenvolver a educação num ambiente inovador e crítico-

reflexivo, pelo exercício das atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão nas diversas áreas 

do conhecimento científico, humanístico e tecnológico, contribuindo para a formação de 

profissionais cidadãos comprometidos com a responsabilidade social e ambiental”. Para 

tanto, o PDI (2013-2017) previu a expansão do curso médico e foi elaborado buscando 

integrar estes aspectos, de modo que os estudantes tenham a oportunidade de vivenciá-

los e aplicá-los na realidade dos cenários de ensino-aprendizagem oferecidos pela 

articulação do Ensino, da Pesquisa e Extensão. O município de Guarujá situa-se no interior 

do Estado de São Paulo, na ilha de Santo Amaro, localiza-se na microrregião de Santos, 

na Região Metropolitana da Baixada Santista. A população, segundo dados IBGE, é de 

290.752 habitantes (2010). Possui uma área de 144,994 km², o que resulta numa densidade 

demográfica de 2.034 hab/km². A microrregião de Guarujá pertence ao Departamento 

Regional de Saúde - DRS IV, composta dos municípios, Bertioga, Cubatão, Itanhaém, 

Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande, Santos e São Vicente. Quanto à Educação Básica, 
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segundo dados do IBGE 2015, este município registrou no Censo 71 escolas de educação 

pré-escolar com 7.883 matrículas; 79 escolas de Ensino Fundamental com 41.375 

matrículas; e 30 escolas de Ensino Médio com 13.710 matrículas. O Produto Interno Bruto 

(2014) é de 22.934 na agropecuária, 1.404.739 da indústria e 3.925.143 mil reais dos 

serviços. Vale ressaltar que a área apresenta um bioma de mata atlântica. Essa área 

desperta interesses diversos e conflitantes nos âmbitos econômicos, científicos e 

preservacionistas. Com relação ao contexto de saúde o município conta com 37 unidades 

municipais e 20 privadas. Atualmente a Secretaria Municipal de Saúde, na atenção 

primária, conta com 15 Unidades de Saúde de Família, com 25 Equipes de Estratégia de 

Saúde da Família (ESF), 6 Unidades Básicas de Saúde (UBS) e 3 Núcleos de Apoio à 

Saúde de Família (NASF). A soma desses serviços no período de janeiro a dezembro de 

2016 totalizou mais de 119.971 consultas/atendimentos. Em nível secundário, está 

presente nas unidades de atendimento pré-hospitalar (Unidades de Pronto Atendimento – 

UPAS), no Centro de Apoio Psicossocial (CAPS III) e Hospital William Rocha, especializado 

em infectologia e HIV. Também conta com ambulatórios de especialidades médicas na rede 

municipal e Unidades Hospitalares. O ano de 2016 apresentou inúmeros desafios para a 

saúde pública do município, com a crise financeira, sequestros de recursos para pagamento 

de precatórios e queda na arrecadação, atraso de repasses e alto índice de desemprego, 

gerando um aumento na população que utiliza o SUS. Apesar do cenário desfavorável, a 

gestão trabalhou ativamente na execução das ações planejadas e foi o único município da 

região que manteve em queda o coeficiente de mortalidade infantil nos últimos 3 anos (2013 

- 21,3 / 2016 - 13,74). Reconhece ainda a necessidade de melhoria contínua nas ações de 

saúde, principalmente no que tange à humanização e educação continuada, buscando um 

sistema mais eficiente e eficaz. Assim, o Curso, a partir de sua criação, pretende promover 

um impacto significativo na melhoria das necessidades de saúde da sua população e 

região, buscando o envolvimento do curso com o SUS e a integração social na comunidade 

locorregional com o estabelecimento de parcerias e convênios. 

 

 3.2. Perfil do Egresso   
 

 

O Curso de Medicina, campus de Guarujá, de acordo com a Missão da Unoeste, 

cumpre o art. 8º das Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Medicina 



 
 
 
 
 

15 

 

(Res. Nº 3, de 20 de junho de 2014), estabelecendo o seguinte perfil de formação do 

médico: “formação geral, humanista, crítica, reflexiva e ética, com capacidade para atuar 

nos diferentes níveis de atenção à saúde, com ações de promoção, prevenção, 

recuperação e reabilitação da saúde, nos âmbitos individual e coletivo, com 

responsabilidade social e compromisso com  a defesa da cidadania, da dignidade humana, 

da saúde integral do ser humano e tendo como transversalidade em sua prática, sempre, 

a determinação social do processo de saúde e doença”. Ainda de acordo com as DCNs, 

durante o processo de formação, o estudante deve adquirir e desenvolver um perfil de 

competências compreendidas como a capacidade de mobilizar conhecimentos, habilidades 

e atitudes, com utilização dos recursos disponíveis e exprimindo-se em iniciativas e ações 

que traduzem desempenhos capazes de solucionar, com pertinência, oportunidade e 

sucesso, os desafios que se apresentam à prática profissional, em diferentes contextos do 

trabalho em saúde. Isso se traduz na excelência da prática médica, prioritariamente nos 

cenários do Sistema Único de Saúde – SUS com desenvolvimento nas áreas de 

Competência de Atenção à Saúde, Gestão em Saúde e Educação em Saúde. Para 

desenvolver estas competências é necessária uma organização institucional que articule 

dinamicamente trabalho e ensino, prática e teoria, ensino e comunidade. As relações entre 

trabalho e ensino, entre os problemas e suas hipóteses de solução devem ter sempre, como 

pano de fundo, as características socioculturais do meio em que esse processo se 

desenvolve. Por isso, esse currículo é uma opção educativa que permite: uma efetiva 

integração entre ensino e prática profissional; a real integração entre prática e teoria e a 

imediata inserção na realidade; a busca de soluções específicas e originais para diferentes 

situações; a integração ensino-trabalho-comunidade, implicando uma imediata contribuição 

para sociedade; a integração docente-discente na investigação e busca de esclarecimentos 

e propostas; a adaptação a cada realidade local e aos padrões culturais próprios de uma 

determinada estrutura social; a contextualização no modelo biopsicossocial considerando 

as práticas culturais em saúde; a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino 

de História e Cultura Afro-brasileira, Africana e Indígena, conforme Lei n° 9.394/96 com a 

redação dada pelas Leis nº 10.639/2003 e nº 11.645, de 10/03/2008, e Resolução CNE/CP 

n° 01 de 17/2004, fundamentadas no Parecer CNE/CP nº 3/2004 bem como às populações 

do campo, quilombolas e LGBT; a contextualização da política de educação ambiental 

desenvolvida como uma prática educativa integrada, contínua e permanente em todos os 

níveis do programa de acordo com a Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, Decreto nº 4.281, 
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de 25 de junho de 2002, Resolução CNE/CP nº 2, de 15 de junho de 2012 que estabelece 

as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental pautada no Parecer 

CNE/CP nº 14/2012; a abordagem das Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos 

Humanos conforme disposto no Parecer CNE/CP nº 8, de 06/03/2012, que originou a 

Resolução CNE/CP nº 1, de 30/05/2012; e Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno 

do Espectro Autista, conforme disposto na Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012; a 

abordagem de temas transversais que envolvam conhecimentos, vivências e reflexões 

sistematizadas acerca dos direitos humanos e de pessoas com deficiência. Portanto, a 

caracterização do perfil do egresso considera a realidade assistencial do SUS, o Programa 

de Saúde Pública locorregional do município bem como as demandas e características das 

condições de saúde do país além de outros dados sobre formação. Além disso, este 

currículo possibilita a associação do desenvolvimento de competências profissionais como 

paradigma da formação de recursos humanos. As competências escolhidas referem-se às 

áreas de atenção à saúde, gestão e educação em saúde e expressam o desejo de formação 

de um profissional de saúde capaz de desempenhar seu trabalho na sociedade, sendo que 

esse desempenho nada mais é do que a expressão concreta dos recursos que o indivíduo 

articula e mobiliza na vivência do mundo do trabalho. Consideramos ainda que os recursos, 

mesmo tendo um conteúdo subjetivo e individual, são adquiridos ao longo da trajetória da 

vida profissional, através da partilha de experiências e práticas coletivas, possibilitando, 

quando mobilizados articuladamente, a verificação das competências. Portanto, o Curso de 

Medicina, tem por compromisso nortear a formação em princípios como a ética, a 

criticidade, a criatividade, a interdisciplinaridade, a diversidade, o trabalho coletivo, a 

valorização de atividades apoiadas na pessoa, na família e na sociedade, com foco na 

qualidade e no perfil desejado. A organização curricular apresenta-se por Unidades de 

Aprendizagem (UA) e os conteúdos organizados e integrados, de forma interdisciplinar, 

com uma orientação para o estabelecimento da síntese dos conhecimentos construídos 

nos vários campos de estudo, superando a visão fragmentada. Aplica uma estratégia 

conciliadora dos domínios próprios de cada área com a necessidade de alianças entre elas 

no sentido de complementaridade e cooperação para solucionar problemas, encontrando a 

melhor forma de responder aos desafios da complexidade da sociedade atual. O Programa 

de Aproximação Progressiva à Prática e o Programa de Prática Médica, que são 

desenvolvidos nos 5 semestres, garantem a articulação dos conteúdos e a inserção dos 

acadêmicos na prática por níveis de complexidade. Compondo as UA do primeiro ao oitavo 
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período do curso, atividades privilegiarão as metodologias ativas de aprendizado (PBL - 

Problem-Based Learning, Problematização, TBL e estudo de caso, entre outras), permitindo 

o desenvolvimento do aprender a aprender. Também ocorrerá por meio da realização de 

Semanas de Integração Interdisciplinar e casos disparadores. Os conteúdos serão 

trabalhados em conjunto por meio de problemas disparadores oferecidos a pequenos 

grupos de estudantes na presença de um professor tutor. Cenários de apoio em laboratórios 

especializados, conferências, visitas, e outros, ajudarão na construção e reflexão crítica das 

informações. Assim, desde o primeiro momento, o estudante desenvolverá a aprendizagem 

baseada no processo de trabalho favorecendo autoaprendizagem permanente. Do nono ao 

décimo segundo período, o desenvolvimento das tarefas ocorrerá nas UA: Treinamento em 

Serviço Supervisionado. Nestas atividades práticas a abordagem dos pacientes e de suas 

necessidades de saúde propiciará o treinamento em serviço, cuja sistematização 

teórico/cognitiva se dá por meio da realização de tutorias em pequenos grupos na presença 

de um professor tutor da área específica de treinamento utilizando a Problematização. As 

unidades de Aprendizagem Optativa e Complementar possibilitarão a ampliação na 

aquisição dos conhecimentos ao reforçarem a abordagem das Competências Profissionais. 

Assim, nessa organização curricular que buscou a transdisciplinaridade e 

interdisciplinaridade, os conteúdos deixarão de ter um significado por si só, passando a 

interagirem-se num todo mais amplo. O planejamento das atividades será realizado e 

supervisionado pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE) que tem a função de concepção, 

implementação e consolidação do currículo e está empenhado e comprometido para que o 

Projeto Pedagógico seja atualizado em consonância com as atuais políticas da Educação 

Médica e do perfil profissional do egresso. Essas ações serão referendadas pelo Colegiado 

de Curso com o apoio de assessoria pedagógica e Núcleo de Apoio Pedagógico (NAP). 

Assim, será consolidado um sistema de acompanhamento do desenvolvimento da Estrutura 

Curricular em relação à sua forma metodológica buscando garantir a aprendizagem e o 

cumprimento do programa proposto em sua integralidade. 

 

 3.3. Perfil de Formação Médica 
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PERFIL DE FORMAÇÃO MÉDICA: 

GENERALISTA - ÉTICA - HUMANÍSTICA 

 

 

   

               

E 

N 

S 

I 

N 

O 

 

P 

E 

S 

Q 

U 

I 

S 

A 

 

E 

            

        

    11º semestre                                                        12º semestre    

        

 

    

   UNIDADE DE APRENDIZAGEM: ESTÁGIO EM 

SERVIÇO SUPERVISIONADO III 
 

UNIDADE DE APRENDIZAGEM: ESTÁGIO EM 

SERVIÇO SUPERVISIONADO IV 

  

   
Clínica 

Médica 

250 h 

Clínica 

Cirúrgica 

250 h 

Saúde Coletiva 

250 h 
 

Ginecologia e 

Obstetrícia e 

Pediatria  

260 h 

Clínica Médica e 

Cirúrgica  

260 h 

Urgência e 

Emergência II 

230 h 

  

   INTERNATO / TUTORIA  INTERNATO / TUTORIA   

   TUTORIA  TUTORIA   

         

 

   

            

    9º  semestre                                                        10º  semestre    

            

   UNIDADE DE APRENDIZAGEM: ESTÁGIO EM 

SERVIÇO SUPERVISIONADO I 
 

UNIDADE DE APRENDIZAGEM: ESTÁGIO EM 

SERVIÇO SUPERVISIONADO II 

  

   
Atenção 

Básica I 250 

h 

Saúde 

Mental  

250 h 

Urgência e 

Emergência I 

250 h 

 Atenção 

Básica II 

 250 h 

Ginecologia e 

Obstetrícia  

250 h 

Pediatria 

250 h 

  

   INTERNATO / TUTORIA  INTERNATO / TUTORIA   

   TUTORIA 
 

TUTORIA   

         

 

   

            

    8º semestre    

            

   
UNIDADE DE APRENDIZAGEM: ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 
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X 

T 

E 

N 

S 

Ã 

O 

   I  II  III   

   

Atenção Integral à 

Saúde da Criança 

 

Atenção Integral à Saúde da 

Mulher 

 

Atenção Integral à Saúde do 

Adulto e Idoso 

  

       

       

       

 
  

 

 

  

   

TUTORIA 
 

TUTORIA  TUTORIA 
  

            

            

    7º semestre    

      

  
UNIDADE DE APRENDIZAGEM: APRESENTAÇÕES CLÍNICAS MÉDICAS E CIRÚRGICAS    

 
 

SEMANA INTEGRADORA 
 

 

 

  

 

 6º semestre  

 

 UNIDADE DE APRENDIZAGEM: APRESENTAÇÕES CLÍNICAS MÉDICAS  

SEMANA INTEGRADORA 

 

 

P P S 

E

M 

A 

N 

A 

I 

N 

T 

E 

G 

R 

A 

D 

O 

R 

A 

UNIDADE DE APRENDIZAGEM: ATAQUE E DEFESA II – 5º semestre 

 
A P UNIDADE DE APRENDIZAGEM: ATAQUE E DEFESA I – 4º semestre 

 
P M UNIDADE DE APRENDIZAGEM: MORFOFUNCIONAL II – 3º semestre 

 

P  UNIDADE DE APRENDIZAGEM: MORFOFUNCIONAL I – 2º semestre 

   
UNIDADE DE APRENDIZAGEM: INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA MEDICINA – 1º semestre 
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 Programas Horizontais: PAPP - Programa de Aproximação Progressiva à 

Prática e PPM - Programa de Prática Médica 

 
 

QUADRO DE RESUMO HORAS /AULAS HORAS 

HORAS AULAS 
5220 4350 

ESTAGIO CURRICULAR  3000 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES  200 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC)  60 

0PTATIVA LIBRAS 40  

TOTAL  7610 

 

 

3.4. Outros Elementos 

 

Foram apresentados nos itens anteriores elementos da organização-pedagógica do 

Curso. Demais elementos, incluídos os órgãos de gestão do curso, tais como, coordenação, 

núcleo docente estruturante, colegiado; o corpo docente; e a infraestrutura de apoio ao 

desenvolvimento das atividades curriculares, estão definidos no Projeto Pedagógico do 

Curso de Medicina do Campus de Guarujá/SP. 

 

 

 

 

                                                              Presidente Prudente, 18 de março de 2018 

 


