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Perfil do egresso do Curso de
Medicina UNIFENAS-BH
Médico generalista, que atenda às reais necessidades
de saúde da população brasileira, ético, humano e

consciente de sua responsabilidade social, com
conhecimento, curiosidade científica, habilidade e
atitude necessárias para atuar em cenários de atenção
primária à saúde e unidades de pronto atendimento.

Premissas do Projeto Pedagógico
•

Utilização dos princípios de aprendizagem do adulto e
metodologias ativas

•

Currículo integrado e em espiral

•

Conteúdo orientado e baseado na comunidade

•

Método clínico centrado na pessoa

•

Interação com o Sistema Único de Saúde desde o 1°
período

•

Desospitalização do ensino médico

Mestrado Profissional em Ensino em Saúde
•
•
•

Área básica: Medicina
Área de avaliação: Medicina II
Área de concentração: Ensino em saúde

Objetivo: Formar docentes capacitados para atuar no ensino superior na área de saúde
Módulos:
A natureza do aprendizado dos estudantes
Estratégias e ambientes de ensino e aprendizagem
Princípios da avaliação do estudante
Aprendizagem em pequenos grupos
Aprendizagem baseada em problemas
Aprendizagem em grandes grupos
Aprendizagem em ambiente simulado
Tecnologias da informação, comunicação e aprendizagem
Desenho de currículo
Elaboração de avaliações
Aprendizagem em cenários reais

Grupo de Pesquisa Ensino em Saúde
• Avaliação do ensino-aprendizagem

• Interação de ensino, serviços de saúde e comunidade
Evolução e aprendizagem em relação ao método clinico centrado na pessoa a partir da
inserção precoce na APS numa escola médica de BH.
Percepções de discentes, usuários e profissionais de saúde sobre a integração ensino
serviço comunidade: um relato de experiência da UFSJ no município de Tiradentes.

• Planejamento e desenho de currículo
• Raciocínio clínico

Grupo de Pesquisa em APS
Promoção da Saúde e Equidade -> Determinantes sociais,
iniquidades, efetividade de ações de OS
A influência da raça/cor na utilização e qualidade dos serviços de saúde por idosos no Brasil (ElsiBrasil).
A experiência da atenção primária como em idosos (Elsi-Brasil).

Avaliação da APS -> Estudos do impacto das ações da APS
Fatores associados à adesão, resposta e seguimento do tratamento da sífilis nos pacientes
diagnosticados em Unidades Básicas de Saúde de Belo Horizonte.
A correlação entre experiência da atenção primária e complicações de doenças crônicas em idosos
(Elsi-Brasil).
A qualidade da APS e as ICSAP: estudo de base individual em hospitais de Belo Horizonte.

Grupo de Pesquisa em APS
Atenção à Saúde -> Integralidade, papel na rede de atenção,
pesquisa em serviço de saúde
O acesso a medicamentos influencia a utilização de serviços de saúde em idosos? (Elsi-Brasil).
Avaliação do impacto do incentivo ao Aleitamento Materno no Centro de Saúde Minas Caixa no
Município de Belo Horizonte- MG.
Influência da participação dos alunos de medicina na atenção primária, pela percepção do paciente.
Perfil socio demográfico, clínico e tempo médio de retorno dos pacientes atendidos no Centro de
Estudos e Atenção à Saúde da Comunidade (CEASC) Professor Edson Antônio Vellano.
Síndrome de Burnout em trabalhadores da atenção primária à saúde.
Perfil dos Hiperutilizadores nas Unidades Básicas de Saúde.
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