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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC

Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, Km 16 - Rodovia Ilhéus/Itabuna
Tel.: Reitoria (073) 680-5001/5002/5003/5015/5017 - FAX: (073) 689-1126 
CEP: 45650-000 - Ilhéus-Bahia-Brasil
e-mail: reitoria@uesc.br

RESOLUÇÃO CONSEPE Nº 04/2005




O Presidente do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão - CONSEPE, no uso de suas atribuições, com amparo na Resolução CNE-CES 04/2001, que institui as diretrizes curriculares nacionais do Curso de Medicina, no Parecer CNE/CES 189/2002, e no deliberado pelo Conselho Pleno, na 52ª reunião ordinária, realizada em 21 de dezembro de 2004,




RESOLVE




Art. 1º - Aprovar as Normas do Estágio Curricular Obrigatório, em Regime de Internato, do Curso de Medicina da UESC, de acordo com os anexos desta Resolução.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade,  em 04 de janeiro de 2005



ANTONIO JOAQUIM BASTOS DA SILVA
PRESIDENTE
ANEXO I DA RESOLUÇÃO CONSEPE nº 04/2005

Normas do Estágio Curricular Obrigatório, em Regime de Internato, do Curso de Medicina da UESC

CAPÍTULO I

DA NATUREZA E FINALIDADE DO ESTÁGIO CURRICULAR
OBRIGATÓRIO DO CURSO DE MEDICINA

Art. 1° São objetivos do Internato: 

I. oferecer ao estudante oportunidade para aumentar, integrar e aplicar os conhecimentos adquiridos ao longo do seu curso de graduação; 
II. permitir o exercício de habilidades e competências indispensáveis à realização futura de atos médicos; 
III. ensejar, de maneira orientada e individualizada, a aquisição e/ou o aperfeiçoamento de atitudes adequadas em relação aos cuidados a pacientes, famílias e comunidades, em ações individuais e coletivas, através do desenvolvimento de ações de promoção da saúde, de prevenção de doenças e agravos, de prevenção da evolução das enfermidades e execução de procedimentos diagnósticos ou terapêuticos e prevenção da invalidez ou reabilitação dos enfermos;
IV. aperfeiçoar as habilidades para trabalhar em equipe de saúde; 
V. aperfeiçoar a consciência das limitações e responsabilidades da atuação do médico perante o doente, a família, a instituição, o serviço e sistema de saúde e a comunidade; 
VI. possibilitar o desenvolvimento e o hábito de uma atuação médica integrada, não só com seus colegas médicos, mas também com os demais profissionais que compõem a equipe de saúde; 
VII. possibilitar experiências individuais de integração médico-comunidade; 
VIII. aperfeiçoar competências para resolver, ou bem encaminhar, os problemas de saúde da população da região em que vai trabalhar, sem prejuízo da aquisição indispensável da noção de educação profissional permanente. 

CAPÍTULO II

DA REALIZAÇÃO E DURAÇÃO DO INTERNATO

Art. 2º O Internato terá a carga horária total de 4.500 (quatro mil e quinhentas) horas, que eqüivalem 100 créditos, e será desenvolvido em regime de Integral, incluindo atividades no 1°, 2° e 3° níveis de atenção, nas cinco grandes áreas da Medicina de forma integrada, organizado através da atenção aos grupos populacionais Criança e Adolescente, Mulher e Adulto, e Emergências e Traumas e ainda, em área a escolha do aluno. 

§ 1º Não será permitido que o Internato seja realizado somente em uma das áreas. 
§ 2° O Internato terá como pré-requisito a integralização de 218 créditos de conteúdos curriculares. 
§ 3° A carga horária teórica do Internato está definida no Anexo I desta Resolução e, em hipótese alguma poderá ser superior a 20% (vinte por cento) do total de cada módulo. 
§ 4º O Internato terá a duração total de 20 (vinte) meses, será ofertado na 5º e 6º séries e seu início será definido em calendário acadêmico. 
§ 5º Todos os professores médicos do Departamento de Ciências da Saúde poderão supervisionar o Internato, respeitando-se a carga horária individual, qualificação e experiência. 
§ 6º Para cada módulo de Internato serão ofertadas um máximo de 10 (dez) vagas por período. 
§ 7º O Calendário Acadêmico definirá o período para a matrícula nas séries de internato que será realizada no Colegiado do Curso de Medicina. 
§ 8° Cada módulo de internato terá a duração de 11 (onze) semanas. 

Art. 3° Serão campos para o desenvolvimento das atividades do Internato em regime de Integral: 

I. a Universidade Estadual de Santa Cruz, através da rede de unidades que compõem os sistemas municipais de saúde dos municípios de Ilhéus e Itabuna, que mantenham convênio com a UESC e, 
II. outras instituições universitárias ou de serviços de saúde, do Sistema Único de Saúde, que mantenham Programa de Residência reconhecido pela Comissão Nacional de Residência Médica, localizados fora da região geoeducacional onde se encontra o curso de Medicina, não podendo ultrapassar, neste caso, 25% da carga horária total estabelecida para o internato, sendo obrigatória a existência de convênio entre a UESC e a concedente do estágio.

Parágrafo único -  O aluno que cumprir módulo de Internato fora da UESC fica obrigado a realizar prova final de avaliação de seu aproveitamento, determinada pelo Colegiado de Curso, no prazo de 30 (trinta) dias após seu retorno.


CAPÍTULO III

DA ADMINISTRAÇÃO DO INTERNATO

Art. 4° A Comissão de Internato de Medicina - CIM, será assim constituída: 

I. por 05 (cinco) Coordenadores Pedagógicos de Internato eleitos pelo Colegiado do curso de Medicina, representando os grupos populacionais ou área de atenção: Saúde da Criança e do Adolescente, Saúde da Mulher, Saúde do Adulto, Emergência e Trauma e Medicina em Saúde Coletiva; 
II. por 02 (dois) representantes discentes eleitos entre os alunos da 5º e 6º séries e homologados pelo Centro Acadêmico; e,
III. por 01 (um) docente representante do Colegiado do Curso de Medicina. 

§ 1° A CIM elegerá um coordenador entre os seus membros docentes. 
§ 2° Os membros da Comissão de Internato terão seus mandatos fixados em 02 períodos letivos, exceto o representante discente cujo mandato será de 1 (um) período. 

Art. 5° Compete à Comissão de Internato de Medicina-CIM: 

I. homologar o programa dos Internatos, com base na ementa, em conjunto com o Colegiado do Curso de Medicina; 
II. auxiliar a operacionalização do programa aprovado e supervisionar o seu desenvolvimento; 
III. organizar os alunos em 04 (quatro) grupos que cursarão os módulos dos Internatos sob forma de rodízio; 
IV. selecionar unidades do sistema de saúde e outros campos apropriados à realização do Internato com base no artigo 4° desta Resolução. 
V. encaminhar à Gerência Acadêmica –GERAC/PROGRAD o Termo de Compromisso do Internato devidamente preenchido e assinado pela unidade concedente, seja a UESC ou outra entidade pública ou privada, pelo supervisor pedagógico e pelo interno. 
VI. promover atividades de integração entre os segmentos envolvidos com os internato, como reuniões com os internos e visitas mensais às unidades conveniadas, dentre outras julgadas necessárias; 
VII. avaliar, em conjunto com o Colegiado do Curso de Medicina, os resultados dos programas de Internato em andamento e propor alterações, quando for o caso; 
VIII. realizar treinamento e/ou orientação dos internos para a sua inserção no campo de estágio; 
IX. ao final de cada bloco de módulo, reunir todos os internos do curso, de modo a integrar as suas experiências vivenciadas nos campos de internato, enfatizando o desenvolvimento de uma postura ética em relação à prática profissional; 
X. a CIM reunir-se-á mensalmente para análise da qualidade das atividades desenvolvidas em cada módulo de internato. 

Art. 6° Compete ao Colegiado do Curso de Medicina: 

I. divulgar a relação dos supervisores pedagógicos com as respectivas áreas de atuação e opções de campo de internato, antes do período da matrícula; 
II. efetuar a matrícula dos alunos nos internatos encaminhando-a, posteriormente, à Comissão de Internato de Medicina; 
III. solicitar docentes para o internato ao Departamento de Ciências da Saúde para a oferta dos módulos; 
IV. encaminhar à CIM a relação dos alunos que efetivaram matrícula nos módulos de internatos; 
V. encaminhar a Secretaria de Graduação - SEGRAD, o resultado da avaliação final do aluno; 
VI. manter um cadastro atualizado das vagas nos diferentes campos de internato; 
VII. homologar os programas de atividades profissionais, preparados pela Comissão de Internato de Medicina, que serão desenvolvidos durante o internato; 

CAPÍTULO IV
DA SUPERVISÃO DO INTERNATO

Art. 7° As atividades do internato de treinamento em serviço, em regime integral, serão realizadas sob a supervisão direta dos docentes do curso de Medicina, denominados Supervisores de Internato, cabendo distinção entre o supervisor pedagógico e o técnico. 

Art. 8° São funções do Supervisor Pedagógico de Internato; 

I. orientar os alunos, de forma individualizada quanto aos aspectos programáticos do seu Internato; 
II. aprovar o Plano de Internato a ser desenvolvido no módulo pelos internos sob sua responsabilidade; 
III. acompanhar o cumprimento do Plano de Internato aprovado; 
IV. acompanhar a freqüência do interno com base no Artigo 15 da presente Resolução; 
V. comparecer às reuniões e demais promoções relacionadas ao internato, sempre que convocado por qualquer das partes envolvidas no Internato; 
VI. avaliar os internos de acordo com o capítulo VI desta Resolução;
VII. coordenar as atividades do Supervisor Técnico.

Art. 9º. O Supervisor Técnico do Internato de Medicina será o preceptor que vai orientar o interno em relação às atividades que serão desenvolvidas no campo de internato. 

Art. 10. São atribuições do Supervisor Técnico: 

I. orientar o interno na elaboração do Plano de Internato a ser desenvolvido no internato; 
II. discutir o Plano de Internato com o Supervisor Pedagógico; 
III. orientar o interno em relação às atividades que serão desenvolvidas no campo de internato; 
IV. orientar o interno na utilização dos instrumentos técnicos necessários ao desempenho de suas funções; 
V. auxiliar o interno no desenvolvimento do seu Plano de Internato; 
VI. encaminhar mensalmente, ao Supervisor Pedagógico, a freqüência do interno; e, 
VII. avaliar o interno, em conjunto com o Supervisor Pedagógico. 

CAPÍTULO V
DA AVALIAÇÃO

Art. 11 A aprovação no Internato será condicionada à assiduidade e avaliação de habilidades e competências em cada módulo do Internato, ambas eliminatórias por si mesmas. 

Parágrafo Único: Caso algum aluno haja trancado ou seja reprovado em um ou mais módulos de Internato, ele poderá se matricular novamente no(s) Internatos(s) no(s) qual(is) não obteve aprovação somente no ano seguinte. 

SEÇÂO I
DE HABILIDADES E COMPETÊNCIAS

Art. 12. Ao longo de cada módulo de Internato os alunos serão submetidos a avaliação nos aspectos: 

I. formativo; e, 
II. cognitivo. 

§ 1º A avaliação formativa, a qual será atribuído peso 04 (quatro), basear-se-á nos seguintes critérios: 
a) relacionamento com os pacientes, docentes, funcionários e colegas; 
b) pontualidade; 
c) senso de responsabilidade; 
d) iniciativa; e, 
e) conduta moral e ética. 
§ 2º A avaliação cognitiva, a qual será atribuído peso 06 (seis), será realizada através de provas teórico/práticas, OSCE, seminários, discussão de caso clínico e outras, cujos conteúdos fazem parte do programa do módulo de Internato. 
a) Ficará a critério do Coordenador da CEM a designação dos professores que participarão das avaliações cognitivas. 
§ 3° As notas formativas e cognitivas terão um valor que variará de 0 (zero) a 10 (dez). 

Art. 13 Será considerado aprovado em cada módulo de Internato o aluno que obtiver nota final igual ou superior a 06 (seis). 

Parágrafo único - A nota de cada módulo de Internato será o resultado da divisão por 10 (dez) da soma da avaliação formativa (peso 4) com a avaliação cognitiva (peso 6); 

SEÇÃO II
DA ASSIDUIDADE

Art. 14 A freqüência em cada módulo de internato deverá ser integral sendo, porém permitido ao aluno compensar as faltas devidamente justificadas com horas de atividades extras, programadas com antecipação, sob orientação do Supervisor Pedagógico do respectivo módulo de Internato. 

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 15 Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do Curso de Medicina. 

Art. 16 A instância competente para modificações do presente Regulamento é a plenária do Colegiado.

Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, em 21 de dezembro de 2004.



ANTONIO JOAQUIM BASTOS DA SILVA
PRESIDENTE
ANEXO II

Distribuição de Carga horária por módulo de Estágio Supervisionado Obrigatório

Módulo
Carga horária 
(T.P.E) Total
Créditos
(T.P.E) Total
CIS 097 - Estágio Supervisionado em Saúde da Criança e do Adolescente I
(105.0.495)600
(7.0.11)17
CIS 098 - Estágio Supervisionado em Saúde da Mulher I
(105.0.495)600
(7.0.11)17
CIS 099 - Estágio Supervisionado em Saúde do Adulto I
(105.0.495)600
(7.0.11)17
CIS 100 - Estágio Supervisionado em área a escolha do aluno
(90.0.360)450
(6.0.8)14
CIS 101 - Estágio Supervisionado em Saúde da Criança e do Adolescente II
(105.0.495)600
(7.0.11)17
CIS 102 - Estágio Supervisionado em Saúde da Mulher II
(105.0.495)600
(7.0.11)17
CIS 103 - Estágio Supervisionado em Saúde do Adulto II
(105.0.495)600
(7.0.11)17
CIS 104  - Estágio Supervisionado em urgência e emergência
(90.0.360)450
(6.0.8)14


ANEXO III

Ementa do Internato

CIS 097 - Estágio Supervisionado em Saúde da Criança e do Adolescente I
Cr: 17 
CH: 600 
Pré-requisito: 218 créditos 
Anamnese, exame físico, elaboração de hipótese diagnóstica, interpretação de exames complementares, diagnóstico e elaboração de proposta terapêutica na área de Saúde da Criança e do Adolescente nos três níveis de atenção à saúde. Procedimentos diagnósticos e terapêuticos relacionados às patologias mais prevalentes na região. 

CIS 098 - Estágio Supervisionado em Saúde da Mulher I
Cr: 17 
CH: 600 
Pré-requisito: 218 créditos 
Anamnese, exame físico, elaboração de hipótese diagnóstica, interpretação de exames complementares, diagnóstico e elaboração de proposta terapêutica na área de Saúde da Mulher nos três níveis de atenção à saúde. Procedimentos diagnósticos e terapêuticos relacionados às patologias mais prevalentes na região. Realização de parto normal. Atividades de planejamento de políticas públicas e execução de programas de saúde coletiva.

CIS 099 - Estágio Supervisionado em Saúde do Adulto I 
Cr: 17 
CH: 600 
Pré-requisito: 218 créditos
Anamnese, exame físico, elaboração de hipótese diagnóstica, interpretação de exames complementares, diagnóstico e elaboração de proposta terapêutica na área de Clínica Médica nos três níveis de atenção à saúde. Procedimentos diagnósticos e terapêuticos relacionados às patologias mais prevalentes na região. 

CIS 100 - Estágio Supervisionado em área a escolha do aluno 
Cr: 11 
CH: 450 
Pré-requisito: 218 créditos




CIS 101 - Estágio Supervisionado em Saúde da Criança e do Adolescente II 
Cr: 17 
CH: 600 
Pré-requisito: 265 créditos
Anamnese, exame físico, elaboração de hipótese diagnóstica, interpretação de exames complementares, diagnóstico e elaboração de proposta terapêutica em área à escolha do aluno nos três níveis de atenção à saúde. Procedimentos diagnósticos e terapêuticos relacionados às patologias mais prevalentes na região. 

CIS 102 - Estágio Supervisionado em Saúde da Mulher II
Cr: 17 
CH: 600 
Pré-requisito: 265 créditos 
Anamnese, exame físico, elaboração de hipótese diagnóstica, interpretação de exames complementares, diagnóstico e elaboração de proposta terapêutica na área de Saúde da Mulher nos três níveis de atenção à saúde. Procedimentos diagnósticos e terapêuticos relacionados às patologias mais prevalentes na região. Realização de parto normal. Atividades de planejamento de políticas públicas e execução de programas de saúde coletiva.

CIS 103 - Estágio Supervisionado em Saúde do Adulto II 
Cr: 17 
CH: 600 
Pré-requisito: 265 créditos
Anamnese, exame físico, elaboração de hipótese diagnóstica, interpretação de exames complementares, diagnóstico e elaboração de proposta terapêutica na área de Clínica Médica nos três níveis de atenção à saúde. Procedimentos diagnósticos e terapêuticos relacionados às patologias mais prevalentes na região. 

CIS 104 - Estágio Supervisionado em Emergência e Trauma 
Cr: 11 
CH: 450 
Pré-requisito: 265 créditos
Anamnese, exame físico, elaboração de hipótese diagnóstica, interpretação de exames complementares, diagnóstico, e elaboração de proposta terapêutica respeitando as características particulares de pacientes, grupos populacionais e comunidades em situações de emergência e trauma. Procedimentos diagnósticos, terapêuticos e de intervenção, individuais e coletivos relacionados aos agravos mais prevalentes na região.

