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RESOLUÇÃO REITORIA Nº 048, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2018 

 

Dispõe sobre o Regulamento das Atividades 

Integração Saúde Serviço Comunidade – IESC do 

curso de medicina da Universidade Alto Vale do Rio 

do Peixe – UNIARP. 

 
 

O Reitor da UNIVERSIDADE ALTO VALE DO RIO DO PEIXE - UNIARP, 

no uso de suas atribuições,  

 

R E S O L V E: 

 

Art. 1º -  Homologar administrativamente ad referendum ao Conselho 

Universitário, o Regulamento das Atividades de Integração Saúde Serviço 

Comunidade – IESC do curso de medicina da Universidade Alto Vale do Rio do 

Peixe – UNIARP,  pois, a formação dos estudantes de medicina da UNIARP 

incluirá como etapa integrante da graduação, a participação nas atividades de 

Integração Ensino, Serviço e Comunidade (IESC), que tem como objetivo 

ambientar o aluno desde o início do curso na Atenção Primária em Saúde (APS) 

nos primeiros 4 anos de forma contínua, para o conhecimento, vivência e 

entendimento sobre o funcionamento de uma Unidade Básica de Saúde – UBS. 

O programa visa alcançar seu objetivo por meio da interação dos alunos com as 

Equipes de Saúde da Família (ESF), na rede de Atenção Primária à saúde do 

Município de Caçador e de municípios parceiros. Desta forma, os alunos 

vivenciarão e desenvolverão diferentes habilidades e competências importantes 

para o processo de trabalho na APS.  

 

§1º Dentre as competências da APS estão:  
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I - o enfoque integral (vida, gênero, culturas, indivíduo, família, 

comunidade);  

II - o trabalho em equipe;  

  III - a coordenação entre níveis de atenção;  

IV - a abordagem clínica; a comunicação;  

  V - a gestão do conhecimento; a saúde pública e promoção de saúde; 

VI - a área de gestão (gerenciamento, liderança). 

 

§2º A IESC pretende inserir o estudante precocemente em contato com 

atividades de Atenção à Saúde na comunidade, fazê-lo conhecer uma Unidade 

Básica de Saúde e observar como se desenvolve a rotina de uma Equipe de 

Saúde da família adscrito.  

  

    PARÁGRAFO ÚNICO:  A partir do desenvolvimento do estudante na 

graduação, seu vínculo com a equipe de saúde da família e com a UBS 

aumentará, assim como a participação e articulação com outros dispositivos 

mais complexos da Rede de Saúde do município. 

 

Art. 2º As atividades do IESC estarão sob coordenação dos seguintes 

membros, hierarquicamente: 

I - Coordenador do Curso de Medicina 

II - Coordenador Adjunto do Curso de Medicina 

III - Coordenador do IESC 

IV - Coordenador Adjunto/ Supervisor do IESC 

V - Preceptores na Rede de Atenção à Saúde 

 

Art. 3º Podem ser supervisores da IESC docentes do Curso de Medicina, 

preferencialmente Enfermeiros e Médicos, de acordo com o quadro de 
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funcionários necessários para o semestre. Seguem as atividades que devem ser 

cumpridas: 

 

 I - Participar e manter representação nos Comitês Gestores Municipal e 

Regionais do COAPES; 

II - Contribuir de forma corresponsável com a gestão dos serviços de 

saúde, definindo conjuntamente entre Secretaria Municipal de Saúde e 

UNIARP, metas e ações para melhoria dos indicadores de saúde loco-

regionais e da atenção prestada, para atender as necessidades da 

população; 

III - Promover atividades de ensino, extensão e pesquisa nos serviços e 

comunidades de modo integrado, articulando os fundamentos teóricos e 

éticos às situações práticas nas perspectivas interprofissional, 

interdisciplinar e intersetorial, com íntima ligação entre as necessidades e 

demandas de saúde nos territórios; 

IV - Supervisionar efetivamente as atividades desenvolvidas pelos 

estudantes, nas redes de atenção à saúde; 

V - Contribuir para acordar, junto à gestão municipal do SUS, medidas 

que mantenham a atenção ao usuário contínua, coordenada, 

compartilhada e integral, evitando descontinuidade do atendimento, 

superlotação do serviço ou prejuízos à qualidade da atenção à saúde ao 

usuário do SUS;  

VI - Garantir a identificação dos demais docentes e preceptores no 

serviço, que serão responsáveis pelo atendimento prestado, 

especialmente no caso dos estudantes de graduação; 

VII - Ajudar na promoção a realização de ações, com foco na melhoria da 

saúde das pessoas e da coletividade, com base nas diretrizes, protocolos 

e normas técnicas do SUS, bem como contribuir para seu 

desenvolvimento;  
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VIII - Contribuir de maneira corresponsável com os trabalhadores da rede 

de serviços, gestores, estudantes e usuários para a formulação e 

desenvolvimento das ações de formação e qualificação dos trabalhadores 

para o SUS, a partir do compromisso com a responsabilidade sanitária do 

território; 

IX - Oferecer aos trabalhadores da rede de serviços oportunidades de 

formação e desenvolvimento que contribuam com a qualificação da 

assistência, da gestão, do ensino e do controle social na saúde, com base 

na Política Nacional de Educação Permanente em Saúde; 

X - Desenvolver sistematicamente qualificação e avaliação do preceptor, 

de forma compartilhada entre instituições de ensino, programas de 

residência em saúde e serviços; 

XI - Fomentar ações de valorização e formação voltadas para os 

preceptores – participação em pesquisas, certificação da atividade de 

preceptoria, estímulo à carreira, acesso a cursos, congressos, dentre 

outros – que deverão ser descritas nos Termos de Parceria das 

Instituições de Ensino com o COAPES  

XII - Contribuir para a formulação e desenvolvimento de políticas de 

ciência, tecnologia e inovação com base nas necessidades loco-

regionais;  

XIII - Garantir o fornecimento de instrumentos de identificação do seu 

estudante combinado no plano de atividades de cada serviço e de acordo 

com as atividades a serem desenvolvidas; 

XIV - Realizar as capacitações necessárias para o cumprimento da carga 

horária e objetivos estipulados na resolução da bolsa preceptoria. 

 

Art. 4º  Os cenários de prática para o desenvolvimento das atividades do 

IESC e todos os outros módulos do curso se desenvolverão a princípio no 

município de Caçador, podendo ser estendido posteriormente aos demais 
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municípios conveniados para a realização do curso de Medicina, com assinatura 

prévia do COAPES. 

 

Art. 5º A atividade de preceptoria será prestada em Instituições 

integrantes do Sistema Único de Saúde ou vinculadas à rede hospitalar privada, 

conveniadas em regime de cooperação com a Universidade e/ou nos ambientes 

de práticas previstos no projeto pedagógico do curso de Medicina da UNIARP, 

como Unidades Básicas de Saúde (UBS). 

 

Art. 6º A inserção do estudante na Atenção Primária a Saúde – APS 

favorece lidar com diferentes aspectos da vida e seus ciclos, na sua 

complexidade clínica e cultural. A atuação a partir da atenção primária em saúde 

procurará se produzir a articulação dos conhecimentos na saúde coletiva, na 

clínica ampliada e no conceito de saúde.  

 

§ 1º O estudante vivenciará o processo de trabalho na Atenção Primária 

e sua equipe multiprofissional, atenção programática para crianças, 

adolescentes, mulheres, homens, idosos e agravos de grande frequência como 

a hipertensão, diabetes mellitus, etc.  

§2º O atendimento primário irá ocorrer no Sistema Municipal de Saúde 

integrado ao SUS, que preconiza o acesso á saúde, a regionalização na 

prestação dos serviços de saúde e a hierarquização das atribuições, onde cada 

esfera governamental deve cumprir funções e competências específicas, porém 

articuladas entre si.  

§3º A Estratégia de Saúde da Família (ESF) é o modelo assistencial da 

Atenção Básica, que se fundamenta no trabalho de equipes multiprofissionais 

em um território adstrito e desenvolve ações de saúde a partir do conhecimento 

da realidade local e das necessidades de sua população.  
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§4º A vivência contínua junto às comunidades, o desenvolvimento de 

atividades concomitantes junto à Rede de Cuidados em níveis de complexidade 

distintos, a diversidade de cenários, contextos e situações problematizadoras 

reais, produzem amadurecimento e desenvolvimento consistentes e 

progressivos dos estudantes de medicina expostos a essas oportunidades de 

aprendizagem. 

§5º O estudante terá a possibilidade de vivenciar ações de promoção à 

saúde, prevenção de doenças, diagnóstico precoce, recuperação e reabilitação 

dos agravos mais prevalentes à saúde do indivíduo, família e comunidade.  

§6º Participará de visitas domiciliares para pacientes restritos ao leito, 

gestantes, situações de risco, faltosos e pacientes que não frequentam a UBS. 

Participará em atividades de Educação em Saúde na unidade e na comunidade 

como escolas, creches e outros. Acompanhará ações em gestão do cuidado em 

saúde, monitoramento e acompanhamento de prioridades em saúde. E 

observará a continuidade do cuidado na atenção primária e na atenção 

secundária. 

 

Art. 7º O programa IESC propõe utilizar, em seu processo de 

aprendizagem, a problematização, trabalhando com problemas reais e concretos 

identificados pelos profissionais de saúde e a comunidade com vistas a produzir 

um processo participativo de resolução dos mesmos. 

 

§1º A metodologia utilizada para o desenvolvimento da Unidade IESC é a 

denominada Pedagogia da Problematização. Essa metodologia foi expressa 

graficamente por Charles Maguerez como “Método do Arco” e compõe os 

seguintes passos:  

1º - Interação grupal e trabalho em grupo;  

2º - Profissional de saúde e a equipe multiprofissional;  

3º - Conhecimento da realidade;  
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4º - Escolha do problema a ser estudado;  

5º - Teorização; e,  

6º - Hipóteses de solução e aplicação à realidade.  

 

§2º As atividades estão programadas da seguinte maneira: 

 

I - Aproximação e vivência nas Unidades Básicas de Saúde UBS, que 

acontecerão em grupos de no máximo 5(cinco) estudantes que serão 

distribuídos nas diversas UBS do município – denominado IESC Campo; 

II - Encontro para reflexão das atividades realizadas nas UBS, que 

acontecerá nas salas de aula da UNIARP -  denominadas IESC Reflexão. 

 

Art. 8º A carga horária da IESC é descrita na matriz curricular do Curso, 

discriminadamente IESC Campo e IESC Reflexão. Esta unidade educacional é 

horizontal, passa por todo o currículo e ocorre nos 8 (oito) primeiros semestres 

do curso.   

 

§1º As atividades do IESC – nas oito etapas, com a vinculação do 

estudante ao território e às famílias, estimula o acompanhamento desse usuário 

de acordo com as suas necessidades de saúde dentro dos princípios do SUS. À 

medida que o estudante avança nas etapas vai conhecendo os serviços da rede, 

reconhecendo o fluxo dos pacientes de sua Unidade de Saúde, nos vários níveis 

do Sistema de Referência e Contra Referência. 

§2º Os supervisores da IESC terão a função de instrutores e serão 

responsáveis por grupos de aproximadamente 5 (cinco) alunos que são 

distribuídos entre as Unidades Básicas de Saúde que possuem Estratégia de 

Saúde da Família, que terão suas atividades conduzidas também pelo preceptor. 

§3º Os facilitadores da IESC serão responsáveis por conduzir as 

atividades de Reflexão da Prática, a partir da metodologia problematizadora.  
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 Art. 9º A preceptoria tem importância fundamental no processo de ensino 

e aprendizagem, tendo em vista que possibilita o contato do estudante com a 

prática no SUS, de modo que as atividades educacionais voltarão ao 

desenvolvimento de um perfil ancorado na integralidade do cuidado e na 

equidade da atenção, supervisionadas pela equipe preceptora da Rede de 

Assistência em Saúde. 

 

§1º A equipe preceptora é a equipe de saúde responsável por organizar, 

acompanhar e supervisionar as atividades dos estudantes nas dependências 

das unidades da Secretaria Municipal Saúde - SMS ou em outros locais onde as 

atividades relacionadas à instituição sejam realizadas, tais como: escolas, 

creches, unidades da gestão, ruas das comunidades, entre outros.  

§2º Fazem parte da equipe preceptora: médico, enfermeiro, técnico de 

enfermagem, cirurgião-dentista, técnico de saúde bucal, auxiliar de saúde bucal, 

agente comunitário de saúde, técnico-administrativo e os profissionais do Núcleo 

de Apoio à Saúde da Família. 

§3º Um dos integrantes da equipe preceptora é designado para ser o 

preceptor principal. Este servidor será o profissional-referência, que pode ou não 

ser da mesma categoria profissional a qual o estudante se gradua, que terá 

responsabilidade de orientar o estudante nas atividades diárias, controlar sua 

frequência e conduzir, juntamente com a equipe e professor, sua avaliação ao 

longo do período. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: Dessa forma, cabe aos preceptores, eleger 

estratégias adequadas que estimulem uma transformação dos indivíduos, 

ampliando sua capacidade de compreensão e reflexão no cenário do SUS ao 

qual estão inseridos. 
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Art. 10 Além das atribuições descritas na Resolução da Bolsa Preceptoria 

os preceptores deverão cumprir: 

I - Apresentação dos estudantes para todos os funcionários da Unidade 

Básica de Saúde; 

II - Fazer o acolhimento presencial dos estudantes: no primeiro encontro 

com as equipes, apresentá-los a Unidade, aos profissionais, à 

metodologia de trabalho da Interação em Saúde na Comunidade; 

III - Realizar acolhimento virtual: mostrar fotos do território, sinalização das 

áreas de risco; 

IV - Reforçar que o estudante irá acompanhar todos os profissionais em 

suas atividades, segundo os objetivos de cada fase e não centralizar no 

médico; 

V - Ter em mente que o aspecto interdisciplinar e multidisciplinar entre 

todos os estudantes presentes nas unidades deve ser prioridade; 

VI - Garantir que todos os funcionários conheçam o objetivo da unidade 

curricular em cada período da integração. 

VII - Garantir que os profissionais das equipes preceptoras conheçam e 

utilizem o Caderno dos Preceptores e tenham acesso a outros 

instrumentos de apoio à preceptoria; 

VIII - Incentivar a equipe de saúde a fazer seu planejamento considerando 

a rotina de trabalho da Unidade de Saúde, incluindo os estudantes; 

IX - Incluir no planejamento interno das Unidades Básicas de Saúde, as 

atividades específicas que poder ser de responsabilidade dos estudantes, 

fazendo com que eles sejam efetivamente parte da unidade e de seu 

cotidiano; 

X - Organizar, se possível, as agendas das equipes de estágio de forma 

a possibilitar o cumprimento dos objetivos pedagógicos de cada período. 

XI - Pactuar o que fazer nos casos de ausência do preceptor responsável 

por qualquer motivo; 
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XII - Manter registro atualizado das listas de frequência. 

XIII - Preencher os instrumentos de identificação do seu estudante, 

acompanhamento avaliativo combinado no caderno de preceptores de 

acordo com as atividades a serem desenvolvidas; 

XIV - Colaborar no diagnóstico e determinação de prioridades de atuação 

do estudante no território onde exerce a função de preceptor; 

XV - Organizar o espaço físico para realização das atividades locais; 

XVI - Contribuir para a formação do estudante, sendo o elo entre o ensino 

e o trabalho (vivência profissional); 

XVII - Elaborar, juntamente com os facilitadores e estudantes, indicadores 

de avaliação/metas, conforme objetivos estabelecidos no projeto do curso 

e em cada unidade curricular. 

XVIII - Coordenar, juntamente com o supervisor da IESC, as atividades de 

integração ensino serviço na área de abrangência da unidade de saúde 

ao qual está vinculado; 

XIX - Manter canal aberto de diálogo com a equipe preceptora, estudante 

e comunidade, para avaliação, agenda de eventos e educação 

permanente; 

XX - Elaborar relatórios das atividades segundo modelo e cronograma 

encaminhado pela coordenação do IESC. 

XXI - Participar com frequência regular das ações de apoio à formação 

dos trabalhadores integrantes das equipes de Saúde da Família, que 

acontecerão mensalmente conforme calendário pré-estabelecido 

conjuntamente com SMS e entregue no início do semestre. Dentre estas 

ações destacam-se cursos de aprimoramento e atualização e curso de 

especialização em Metodologias Ativas e em Processos educacionais em 

Saúde para preceptores. Saber os planos/ cadernos de atividades, apesar 

de elaborados para cada fase, podem ser flexibilizados entre as fases 

adequando a realidade e disponibilidade local. 
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XXII - Conforme implantação do sistema digital, os preceptores registrarão 

em Plataforma Digital o acompanhamento dos estudantes durante a 

semana: frequência, registro das atividades realizadas, sugestões e 

orientações para melhoria de aprendizagem. Entretanto, não caberá ao 

preceptor a aplicação do conceito final ao estudante, ficando essa 

responsabilidade a cargo do supervisor. 

XXIII - Nos casos omissos em que se trata esse regulamento, as 

diligências serão resolvidas via coordenação/ supervisão do IESC e/ou 

coordenação do curso de Medicina. 

 

  PARÁGRAFO ÚNICO: Para as ações de apoio previstas, serão 

concedidas “bolsas de preceptoria”, conforme resolução que regulamenta as 

monitorias e as capacitações que serão fornecidas. 

 

Art. 11 Os estudantes da área da saúde devem adquirir conhecimentos, 

desenvolver habilidades e atitudes para aprender de forma interdisciplinar a 

trabalhar de forma interprofissional desde os primeiros anos da formação. 

 

Art. 12  A experimentação do cuidado compartilhado, as pesquisas 

científicas e as atividades de extensão na comunidade podem ser campos de 

interlocução para a construção de saberes. Entender como o saber do outro se 

articula com o próprio saber e entender a importância dos diferentes saberes 

possibilita uma consciência que favorece a aquisição de competências para 

trabalhar na área da saúde durante a fase de formação, como o desenvolvimento 

de um perfil de liderança, a capacidade de comunicação e a tomada de decisões 

compartilhada. 

 

Art. 13  Na integração ensino serviço e comunidade do Curso de Medicina 

realizada na rede municipal de saúde dos municípios pactuados, o estudante 
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deve estabelecer um vínculo longitudinal e estável com a Equipe de Saúde da 

Família, preceptora e a população adstrita, ao longo do curso de graduação. O 

fortalecimento desse vínculo permitirá ao estudante desenvolver, contínua e 

progressivamente, habilidades e aprendizados, e compreender a situação de 

vida e saúde da população a partir dos níveis individual, familiar e comunitário. 

Por outro lado, o estudante, como membro ativo da equipe a qual se vincula, 

auxiliará a equipe no cumprimento das atribuições e em outras atividades e 

pactuações planejadas pelo seu grupo. 

 

Art. 14  São consideradas atribuições e responsabilidades do estudante: 

I - Apresentar-se em dia e horário corretos, previamente determinados na 

unidade de saúde e ao preceptor;  

II - Vestir-se de forma adequada à atividade que irá realizar, 

preferencialmente de jaleco, sapato fechado, calça jeans e camiseta, evitando 

legging, transparências, rendas, regatas e vestidos ou calção; 

III - Utilizar, obrigatoriamente, o crachá de identificação; 

  IV - O uso de bonés será permitido como equipamento de proteção solar; 

  V - Evitar uso de acessórios como (colares, brincos, anéis) e maquiagem 

e excesso; 

  VI - Manter unhas curtas e limpas; 

VII - Para as mulheres, manter cabelos presos; 

  VIII - Evitar atender e utilizar telefone celular ou outros dispositivos 

eletrônicos durante as práticas nas Instituições de Saúde; 

  IX - Apresentar-se ao preceptor principal, em todos os dias de atividades, 

e manter o controle da frequência; 

X - Não realizar procedimentos ou liberar usuários sem a supervisão direta 

de um profissional da unidade de saúde; 
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XI - Apresentar-se para o paciente como estudante e evitar utilizar 

linguagem técnica e colocações que possam causar desconforto para o 

paciente; 

  XII - Saber que nem todas as atividades serão preceptoradas por servidor 

de mesma classe profissional a qual está se graduando; 

  XIII - Respeitar as normas de funcionamento da unidade, bem como todos 

os funcionários; 

XIV- Respeitar e cumprir as atividades que são determinadas pela 

equipe preceptora para cada dia de atividade prática; 

  XV - Contribuir, efetivamente, com as atividades realizadas pela Unidade 

de Saúde - UBS 

  XVI - Desenvolver com zelo, diligência, imparcialidade e consciência 

técnica, ética e metodológica, as atividades que lhe forem atribuídas. 

  XVII - Zelar pelo patrimônio das UBS e instituições de saúde campo de 

práticas 

  XVIII - Garantir o sigilo das informações vivenciadas nas UBS   e outros 

dispositivos;  

  XIV- Estar com o esquema de vacinas atualizado;  

  XV - Ao longo do semestre, o aluno terá que comparecer pelo menos uma 

vez em espaços de planejamento e participação popular considerados 

importantes pela equipe e que acontecem fora dos dias de estágio como a 

reunião do Conselho Local de Saúde, as reuniões da equipe de saúde da família 

e de planejamento do Centro de Saúde. 

 

Art. 15 As atividades do IESC nas UBS serão acompanhadas 

quinzenalmente pelas docentes supervisoras. 
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Art. 16 As metodologias ativas de ensino estimulam a avaliação da 

aprendizagem em processo do conhecimento, habilidades e atitudes, numa 

perspectiva formativa e somativa.  

 

Art. 17 Avaliação de Desempenho é realizada com base nas tarefas de 

ensino e aprendizagem vinculadas à Unidade Básica de Saúde e em outros 

dispositivos de Saúde, contemplando atitudes, habilidades e conhecimento, 

conforme desempenho esperado para cada ano do curso. Acontece de forma 

descritiva e na forma de conceitos (S -  Satisfatório; PM -  Precisa Melhorar ou I 

-  Insatisfatório). 

 

Art. 18 A avaliação do Desempenho do estudante no IESC abrange 

especialmente o domínio psicomotor, levando em conta os conhecimentos 

pertinentes à ação e as atitudes frente aos pacientes. Nos Ciclos de 

aprendizagem integram o domínio cognitivo (conhecimento),  afetivo (atitudes) e 

habilidades,  considerando a apresentação dos relatos referentes aos confrontos 

experienciais, à participação na chuva de ideias, a formulação de questões de 

aprendizagem, busca de informações, seleção e análise crítica  das fontes de 

pesquisa e informações, desenvolvimento de raciocínio crítico, dos aspectos 

psicológicos, biológicos  e sociais, possibilitando a integração dos conteúdos das 

áreas do conhecimento. Também avalia atitudes de relacionamento frente ao 

grupo. 

 

§1º O estudante será considerado aprovado se obtiver o desempenho 

Satisfatório (S) em todos os períodos avaliativos distribuídos ao longo do 

semestre.  

 §2º Se o estudante obtiver o desempenho Precisa Melhorar (PM) em 

qualquer um dos períodos avaliativos, terá garantido um Plano de Melhoria, em 

devolutiva individualmente pelo facilitador.  
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PARÁGRAFO ÚNICO: Nesta situação, o estudante realizará a avaliação 

apenas da atividade correspondente ao “Precisa Melhorar”. Portanto, o 

estudante terá nova oportunidade de recuperar o conceito, no momento que 

chamamos de Período Avaliativo 4 (quatro).  

  

§3º O estudante será considerado reprovado se obtiver o desempenho 

Insatisfatório (I) ao não atingir objetivos avaliativos no plano de melhoria na 

semana de recuperação (no período avaliativo 4 ao final do semestre). 

 

Art. 19 A verificação do rendimento acadêmico far-se-á ao longo do 

período letivo, em cada componente curricular compreendendo: 

I - Apuração de frequência às atividades acadêmicas 

II - Avaliação do aproveitamento acadêmico. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: Será considerado aprovado no componente 

curricular o estudante que tiver frequência igual ou superior a 75% (setenta e 

cinco por cento) às atividades didático-pedagógicas programadas em cada 

componente curricular. 

 

Art. 20 Para as atividades do IESC -  CAMPO e REFLEXÃO DE 

PRÁTICA, os estudantes poderão ser avaliados pelos seguintes instrumentos: 

  I - Avaliação Formativa: 

a) Portfólio Reflexivo: serão 2 avaliações dialogadas com os 

supervisores/semestre ao longo dos 8 semestres do Curso; 

b) Avaliação Global ou “Global Rating”- formato de avaliação critério 

referenciado, com 10 critérios de avaliação de competências 

envolvendo: profissionalismo, habilidades profissionais e 

conhecimentos.  
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c)  Aplicação do Mini- CEX , mini exame clínico. 

d)  Aplicação do OSCE 

II - Avaliação Somativa:  

a) Formato de Avaliação do Processo de Aprendizagem – Questões 

de múltipla escolha e dissertativa 

b) Aplicação do Mini - CEX , mini exame clínico. 

  

  PARÁGRAFO ÚNICO: O processo de aprendizagem e de avaliação do 

programa prevê o uso de narrativas para “reflexão da prática” a partir das 

vivências do processo de trabalho nas unidades de saúde do SUS. Essas são 

construídas a partir de “situações vivenciadas no território”, sendo utilizadas em 

todos os semestres e em todos os grupos. 

 

Art. 21 Os estudantes poderão realizar registros ao longo do período letivo 

no portfólio. Aa respeito dos cenários de prática, que poderá ser utilizado para 

planejamento das atividades da IESC para próximos períodos. 

 

Art. 22 As atividades da Integração Ensino serviço e comunidade tem 

íntima relação com o contrato firmado entre a Secretaria Municipal de Saúde e 

a Instituição de Ensino Superior – UNIARP.  O Contrato Organizativo da Ação 

Pública da Saúde COAPES -  é um acordo de colaboração firmado entre os entes 

federativos, com o objetivo de organizar e integrar as ações e os serviços de 

saúde na de uma região, na garantia da integralidade da assistência à saúde da 

população. 

 

Art. 23 Em cumprimento à legislação estadual, Caçador vê na 

regionalização da saúde uma oportunidade para melhoria do sistema, desta 

forma, já se organiza conforme a legislação como parte de Região de Saúde do 

Alto Vale do Rio do Peixe.  
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Art. 24 A UNIARP não se responsabiliza pelo deslocamento do estudante 

até os cenários de prática (IESC campo). A troca de estudantes entre os cenários 

de prática não será permitida, salvo casos específicos discutidos diretamente 

com a coordenação do Curso e Coordenação do IESC. 

  

PARÁGRAFO ÚNICO Os casos omissos a esse regulamento serão 

avaliados e deliberados pela coordenação do Curso de Medicina em conjunto 

com coordenação do IESC e de acordo com regulamento geral de avaliação e 

resoluções da UNIARP. 

 

 

Prof. Dr. Anderson Antonio Mattos Martins 
Reitor 

Universidade Alto Vale do Rio do Peixe - UNIARP 


