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O que é o Centro Acadêmico (CA)? 
O Centro Acadêmico é uma entidade representativa formada por alunos. Tem como principais 

objetivos auxiliar, representar e atender às demandas dos universitários, sejam estas por 

eventos acadêmicos de fomento à educação, à representatividade e à mediação perante 

possíveis conflitos com a coordenação ou pela aquisição de direitos estudantis. 

 

O Centro Acadêmico Willfried Baer (CAWB) é responsável por: auxiliar na gestão institucional, 

pedagógica e social dos alunos; organizar o Congresso Médico Acadêmico do Integrado, 

coordenar as Ligas Acadêmicas do Curso de Medicina e realizar projetos complementares de 

ensino em parceria com a Instituição ou outras entidades parceiras, visando a capacitação 

profissional e pessoal dos discentes. 

 

O nome do Centro Acadêmico é uma homenagem póstuma ao médico austríaco Willfried H. A. 

Baer, nascido em 1916, em Klagenfurt. Veio para o Brasil após a Segunda Guerra Mundial, 

estabelecendo-se em Porto Alegre e revalidando seu diploma na Pontifícia Universidade Católica 

(PUC). Baer ficou conhecido por seu espírito altruísta e humanitário, atendendo a todos sem 

distinção, independente da condição financeira, merecendo assim, notório reconhecimento 

pelos serviços prestados à sociedade durante a sua vida. A ideia de homenagear o Dr. Baer, 

colocando o seu nome no Centro Acadêmico, se deve a história visionária que ele traçou na 

Medicina e também à companheira dele, Berta, sem a qual a trajetória seria diferente. 

 

Quem faz parte do Centro Acadêmico?  

A atual gestão é constituída por: 

 

Diretoria Executiva: 

Presidente: Matheus Henrique Corbalan Barbosa Del Cistia (TIII)  

Vice-presidente: Tailine Pedrotti (TI) 

1º Secretário: Bianca Caroline da Silva (TIII) 

2º Secretário: Ana Julia Bulgarelli (TIII) 

1º Tesoureiro: Laís Tabuchi Rodrigues (TIII) 

2º Tesoureiro: Mariana Aparecida Rodrigues Storck (TIV) 

 

Da direção dos Departamentos: 

Científico (DC): Ana Maria de Oliveira Coiado (TI) 

Cultura (DECult): Fabiana Bilmayer (TII) 

Extensão e Pesquisa (DExP): Bruno Alexandre Sauer (TIV)  

Comunicação e Marketing (DECM): Daniel Silvestre Uber Rodrigues (TIII)  

Extensão e Filantropia (DExF): Sabrina Angheben da Silva (TII) 

Estágios e Vivências (DEV): Débora de Melo Behrens (TII) 
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Quais os benefícios de me associar ao CA?  

O Centro Acadêmico, como já dito, é a entidade que representa os alunos na universidade e fora 

dela frente a coordenação, ao corpo docente e a comunidade em geral. 

 

Com a associação, além de fortalecer o CA, você contribui para 

a realização de eventos, como é o caso do nosso Congresso 

Médico Acadêmico (CMAI) e as demais atividades realizadas 

durante o ano. 

 

A associação, a partir de 2021 será semestral e possui o valor de 

apenas R$20,00. 

 

Fazendo-a, além dos motivos citados acima, o 

acadêmico garante desconto nos produtos e na 

inscrição do Congresso Médico Acadêmico do 

Integrado, pode participar das Ligas Acadêmicas, 

compor a Rede de Ajuda e, além disso, tem direito, sem 

custos adicionais, a um armário na faculdade  

enquanto for associado ao CA.  

 

 

 

Vale lembrar que o Centro Acadêmico não possui fins lucrativos, todo o valor que arrecadamos 

é revertido aos alunos por meio de eventos ou melhorias. Atualmente, temos uma série de 

eventos anuais organizados pelo CAWB, dentre eles: Jornada de Ligas Acadêmicas (JLAI), 

Webinar de Medicina e a Semana Acadêmica de Medicina do Integrado (SAMI). 

Contamos com você para fomentarmos ainda mais a educação, a cultura, a ética, o altruísmo, a 

ciência e a cidadania em nossa instituição. Juntos, somos mais fortes!  

 

Como funciona a Rede de Ajuda do CAWB? 
Para que o Centro Acadêmico Willfried Baer desempenhe suas atividades com excelência e 

caminhe para ser a representação institucional de um trabalho norteado pela ética, cidadania e 

educação é necessária uma ação coordenada, dinâmica e singular, para que assim, a comunicação 

entre o corpo discente e docente da Instituição seja clara e construtiva. Pensando dessa forma, 

para que você faça parte dessa história é de extrema importância uma preparação antecipada, 

ministrada e monitorada pelos atuais coordenadores que compõem a gestão.  

Para isso, os acadêmicos interessados em construir essa história com o CAWB poderão 

compreender as diferentes formas de atuação, os cargos, as demandas e as necessidades. A Rede 

de Ajuda do CAWB possibilita maior articulação entre os estudantes interessados em liderar e estar 

Figura 1 - Simulação de Condutas em PCR - Liga 
Acadêmica de Trauma e Emergências Médicas 
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à frente das demandas sociais e administrativas futuras do Centro Acadêmico, possibilitando que 

os acadêmicos estejam preparados para as futuras gestões. Cabe a RA acompanhar os diretores, a 

organização dos eventos e a realização das atividades que pretende assumir no futuro. Para isso, a 

RA é incluída em todos os processos do CAWB. 

 

Como funciona o Jornal do Centro Acadêmico Willfried Baer? 
O Departamento Jornalístico é uma ramificação do Centro Acadêmico Willfried Baer (CAWB), 

possui liberdade editorial e pautas voltadas para o esclarecimento das mais diversas variáveis da 

realidade regional. É composto por editores que fazem parte do curso de medicina, tendo matérias 

com frequência semanal ou quinzenal, postadas de forma online no site do CAWB. 

Com isso, procura-se garantir aos acadêmicos conhecimentos teóricos e práticos necessários para 

o exercício da profissão nas diversas modalidades, com nítida orientação humanista e compromisso 

permanente com a afirmação dos direitos e deveres da cidadania, conforme as concepções de 

caráter universal e no contexto das particularidades regionais. 
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Ligas acadêmicas 
As ligas acadêmicas são organizações científicas, sem fins lucrativos, que buscam aprofundar e 

produzir conhecimentos trabalhados em sala ou não. 

 

Elas possuem como finalidade proporcionar ao acadêmico maior interação com a área escolhida 

por meio da participação em estágios, da organização e da participação em eventos científicos 

(palestras, simpósios e congressos), do debate e da pesquisa. 

 

O acadêmico que participa de uma liga tende a possuir muito mais conhecimento prático do que 

um acadêmico regular, em decorrência do número de estágios e do contato com casos reais. Dessa 

forma, as ligas são fundamentais para complementar as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), já 

que estas estão concentradas mais na parte teórica, enquanto aquelas na prática. 

 

Conheçam as nossas Ligas Acadêmicas: 

- Liga Acadêmica de Trauma e Emergência: @latemintegrado 

- Liga Acadêmica de Neurologia: @lancintegrado 

- Liga Acadêmica de Saúde mental: @lasmiintegrado 

- Liga Acadêmica de Cardiologia: @lacintegrado 

- Liga Acadêmica de Metodologia Cientifica: @lamcintegrado 

- Liga Acadêmica de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis/HIV: 

@ladcistintegrado 

- Liga Acadêmica de Nefrologia: @lanefrointegrado 

- Liga Acadêmica de Ginecologia e Obstetrícia: @l.a.g.o.i 

- Liga Acadêmica de Cirurgia e Emergência: @laceicm 

- Liga Acadêmica de Ortopedia e traumatologia: @laofiintegrado 

- Liga Acadêmica de Cirurgia Plástica: @lacipintegrado 

- Liga Acadêmica de Clinica Medica: @lacmintegrado 

- Liga Acadêmica de Pediatria: @_lapedi 

- Liga Acadêmica de Saúde da família: @lasfintegrado 

- Liga Acadêmica de Morfofuncional: @lamor.integrado 

- Liga Acadêmica de Agressão e Defesa: @laadci 
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Eventos Anuais do CAWB 

Congresso Médico Acadêmico do Integrado (CMAI) 

O Congresso Médico Acadêmico do Integrado é um evento anual, realizado pelo Instituto Integrado 

de Ciência e Tecnologia (IN2) e organizado pelo curso de Medicina do Centro Universitário 

Integrado e pelo Centro 

Acadêmico Willfried Baer 

(CAWB). Tem como objetivos a 

difusão científica e a reunião de 

estudantes, docentes e 

profissionais da saúde de todo o 

Brasil para troca de experiências 

e atualização médico-científica 

no âmbito da graduação e da 

pós-graduação. A última edição 

foi realizada de forma remota 

entre os dias 04 a 06 de novembro de 2020, com transmissão ao vivo por meio da plataforma VP 

Eventos.  O evento possibilitou aos participantes uma discussão científica a respeito de temas 

atualizados na área da saúde, incluindo a pandemia por Covid-19, a diversidade no atendimento e 

na profissão médica, e abordou as mais recentes inovações da área médica. 

O evento contou com a participação de profissionais renomados nacional e internacionalmente, 

como o doutor Miguel Nicolelis, que é neurocientista, professor e co-diretor da Duke University 

(EUA) e coordenador do Projeto Andar de Novo, que propõe restituir mobilidade corpórea 

autônoma a paraplégicos por meio "exoesqueletos". Caso queira conhecer a programação toda da 

edição de 2020 acesse https://congressomedico.grupointegrado.br/. 

 

Webinar de Medicina 

O Webinar de Medicina de 2020 do Centro Acadêmico 

Willfried Baer teve como objetivo abordar o eixo 

“Carreiras Médicas”. Nele, diversos profissionais das mais 

diversas áreas participam do debate e falam sobre sua 

trajetória, desafios, conquistas e de que modo exercem a 

profissão escolhida. O presente projeto trouxe como 

escopo da discussão a carreira médica desde o período do 

internato até as especializações, formações 

complementares, áreas de atuação e empreendedorismo 

na área médica. Teve como foco estimular e guiar os 

acadêmicos na escolha de seu futuro, mostrando que 

todas as atitudes agora tomadas se refletem a curto, 

https://congressomedico.grupointegrado.br/
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médio e longo prazo. Durante os 14 dias de evento foram obtidos mais de 2.000 acessos às 

transmissões e impactadas mais de 22 escolas médicas em 14 estados diferentes. 

 

Jornada de Ligas Acadêmicas do Integrado (JLAI) 

A I Jornada de Ligas Acadêmicas do Integrado teve 

como objetivo difundir e fortalecer o tripé 

universitário pautado no ensino, na extensão e na 

pesquisa. Por meio de uma série de apresentações 

de todas as ligas acadêmicas do curso de Medicina, 

a Jornada tem como objetivo estimular e/ou 

introduzir o contexto científico, social e cultural da importância desse pilar para a aquisição do bem 

comum e do desenvolvimento. É sabido que hoje, em um período de tantas incertezas e 

desinformações, o ambiente acadêmico tem como responsabilidade social a propagação de 

informações concretas, reais e embasadas cientificamente. 

 

Semana Acadêmica de Medicina do Integrado (SAMI) 

A Semana Acadêmica é um evento organizado pelo Centro Acadêmico Willfried Baer, pelo Centro 

Universitário Integrado e pela Atlética de Medicina do Integrado. O objetivo deste é proporcionar 

o acolhimento dos calouros em um 

momento tão novo, único e repleto de 

emoções: o ingresso na faculdade de 

medicina! Por meio de diversas 

dinâmicas, como apresentações, 

gincanas e premiações, é esperado que 

os novos ingressantes sintam-se 

confortáveis e pertencentes à 

instituição. Em 2021 será realizada a primeira edição da SAMI, entre os dias 22 de fevereiro e 5 de 

março. Contamos com a participação de vocês! Para mais informações, fique de olho no Instagram 

do CAWB e acesse www.cawbintegrado.com.br/sami 
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Intercâmbios Nacionais e Internacionais 
A experiência de um intercâmbio é, ao mesmo tempo, única, magnífica e preenche a alma com 

tamanho conhecimento e vivência; um curto período (2 a 8 semanas) torna-se inesquecível, de 

forma a moldar a carreira profissional e o desenvolvimento pessoal do intercambista. O choque 

cultural aflora as peculiaridades de nossa sociedade e afronta nossas visões familiares. É inegável 

que nós, por mais que tentemos estar em constante processo de desconstrução, carregamos 

diversos estereótipos das mais diversas realidades, muitas vezes, pela falta de contato ou vivência. 

Aqueles que conhecem outra realidade, seja nacional ou internacional, dizem voltar novos, mais 

humanos e cidadãos, características estas que a nossa sociedade e a nossa profissão demandam 

cada vez mais dos médicos e dos futuros profissionais da saúde. Agora, em nosso curso, temos essa 

oportunidade para você! 

 

O que é uma comissão local de estágios e vivências (CLEV)? 

A CLEV é uma coordenação do Centro de Estudos e Pesquisas em Educação e Saúde (CENEPES) e 

da Coordenação de Relações Exteriores (CREx) da Direção Nacional dos Estudantes de Medicina 

(DENEM) que foi aberta no dia 01 de setembro de 2020 no Curso de Medicina do Centro 

Universitário Integrado. 

Muitos nomes, né? 

Resumindo, a CLEV é um órgão da DENEM que é responsável por divulgar as oportunidades 

intercâmbios nacionais e internacionais, organizar e protocolar as inscrições da nossa instituição. 

Para isso, além de ser um órgão filiado ao CAWB e contar com todo o apoio da Diretoria Executiva 

e dos Departamentos, é constituída de uma gestão própria, responsável por todas as atividades 

relacionadas a ela. 

A gestão tem duração de 1 ano e é composta por dois coordenadores gerais (presidência e diretoria 

de estágios e vivências do CAWB), um tesoureiro, um secretário, dois coordenadores de estágios 

internacionais, um coordenador de estágios nacionais, um diretor de eventos e um diretor de 

marketing. Para mais informações sobre o funcionamento, entre em contato conosco!  

 

DENEM 

A Direção Executiva Nacional dos Estudantes de Medicina é uma instituição legítima, 

representativa e suprapartidária. Ela atua por meio da representação individual, coletiva, social e 

jurídica de todo e qualquer estudante de medicina brasileiro, tendo como princípio o Estado de 

Direito, a defesa da vida, o ensino público e gratuito de qualidade e de acesso universal, o ensino 

médico voltado às reais necessidades da população brasileira, a independência em relação a 

movimentos de cunho estritamente partidário e a defesa do Sistema único de Saúde (SUS) 

enquanto um sistema público de saúde, gratuito e de qualidade. 
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É importante dizer também que além de ser reconhecida nacionalmente como representante dos 

estudantes de medicina, a DENEM é reconhecida internacionalmente, de modo que se caracteriza 

como full member da International Federation of Medical Students Association (IFMSA), sendo a 

única instituição brasileira a ter direito a VOZ e a VOTO nas Assembleias Gerais. 

"É na DENEM que os estudantes de medicina do Brasil se organizam e lutam para defender seus 

interesses em nível nacional. A Executiva é um espaço aberto à participação, permitindo e 

incentivando a entrada de qualquer estudante que esteja interessado em compor suas linhas". 

 

Tipos de Intercâmbio 

SCOPE  

Programa de intercâmbio internacional em prática médica. Tem duração de 4 semanas e inclui 

acomodação e uma refeição diária durante o estágio, porém, NÃO inclui transporte do 

alojamento/host family para o local do estágio. Para participar desse intercâmbio é necessário ter 

passado por semiologia ou equivalente, a não ser que o estudante queira participar de uma das 

vagas pré-clínicas. Elas, todavia, são limitadas, específicas para alguns países e não podem ser 

garantidas. 

Número de vagas: aproximadamente 595, para 69 países. 

SCORE  

Programa de intercâmbio internacional em pesquisa médica. Tem duração de 4 ou 8 semanas, 

dependendo da disponibilidade do projeto científico e inclui acomodação e uma refeição diária 

durante o estágio. A pesquisa pode ser relacionada a qualquer assunto da área de saúde voltada 

aos humanos e o tutor não necessariamente precisa ser médico ou professor da medicina.  

Número de vagas: aproximadamente 120, para 37 países. 

 

GAP  

O GAP (Global Action Project) é uma subdivisão do SCORE, no qual se apresenta como um projeto, 

também de 4 ou 8 semanas, porém, a diferença é que o projeto científico precisa ser relacionado 

a alguma doença negligenciada e endêmica em nosso país, como malária, dengue, zika, 

leishmaniose, febre amarela, entre outras. Além disso, a última semana do estágio nesse projeto 

precisa ser voltada à comunidade, ou seja, o intercambista precisará desenvolver alguma ação 

prática com a comunidade, relacionada ao tema do projeto, como campanhas de saúde, visitas 

juntamente com agentes sanitários/de saúde, sensibilização para a conscientização, etc. 
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EN (ESTÁGIOS NACIONAIS) 

Programa de intercâmbio nacional em prática médica. Tem duração de 4 semanas e inclui 

acomodação e uma refeição diária durante o estágio. 

Número de vagas: aproximadamente 447. 

 

ENMFC  

Programa de estágio nacional em Medicina da Família e Comunidade. Tem duração de 2 a 4 

semanas e inclui acomodação e uma refeição diária para o estudante. Faz parte de uma parceria 

entre a DENEM e a Sociedade Brasileira de Medicina da Família e Comunidade (SBMFC) e a 

Associação Brasileira de Ligas Acadêmicas de Medicina da Família e Comunidade (ALASF). 

 

NBC  

Núcleo Brasil-Cuba, é um intercâmbio de vivência no sistema de saúde e educação médica de Cuba. 

Tem duração de 3 semanas e não inclui acomodação ou alimentação. Faz parte de uma parceria 

entre a DENEM e a FEU (Federación Estudantil Universitária). 

 

NBChi  

Núcleo Brasil-China, é um intercâmbio em Medicina Tradicional Chinesa, parte de uma parceria 

entre a DENEM e a Universidade de Medicina Tradicional de Shanghai.  

 

SCOPH  

Exchange SCOPH ou Comitê Permanente em Saúde Pública. Este comitê parte da base de além de 

discutir políticas de saúde pública e debater as medidas de saúde global da OMS também traz a 

ligação da sociedade e a importância que um sistema de saúde de qualidade tem desde o ponto de 

vista do paciente. É uma imersão no nosso sistema público de saúde, o SUS, fazendo um diagnóstico 

dele através de debates e rodas de conversa com perguntas guiadas ou facilitadores. 

 

SCORA X CHANGE 

O Standing Committee on Sexual and Reproductive Health, including HIV and AIDS é um 

intercâmbio internacional de prática e debate intercultural sobre saúde e direitos reprodutivos e 

sexuais, que possui duração de 2 a 4 semanas. São unilaterais, ou seja, o estudante precisa pagar a 
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unilateral fee do país escolhido (até 400 euros). Em geral, todos eles oferecem pelo menos 

acomodação + refeição assim como as demais modalidades. O edital é organizado pela IFMSA 

Mundo e o estudante precisa de uma declaração de vínculo com a DENEM (solicitada junto com a 

CREx). 

 

Quer saber como concorrer a um intercâmbio? 

Visite o Instagram da nossa CLEV no Instagram! @clevintegrado 
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Atividades Complementares (AC) 
Durante a graduação precisamos cumprir uma carga horária específica de atividades 

complementares (ACs) para colar grau ao final do curso.  

Na Medicina, esse total é de 360 horas.  

Segundo o Ministério da Educação (MEC), o objetivo das ACs é enriquecer o processo ensino-

aprendizagem. Para cumprir e aproveitar com excelência essa oportunidade de crescimento há 

inúmeras atividades científicas, culturais e acadêmicas que podemos fazer durante a graduação, 

entre elas: 

 - Participar de eventos científicos (congressos, jornadas, simpósios, feiras, palestras e 

conferências); 

 - Realizar um intercâmbio estudantil (seja nacional ou internacional); 

 - Participar de uma Liga Acadêmica; 

 - Participar da Rede de Ajuda, do Jornal e da Gestão do CAWB; 

 - Realizar estágios voluntários observacionais de prática médica nas férias; 

 - Ser monitor de uma disciplina na graduação; 

 - Participar de projetos de extensão; 

 - Realizar Iniciação Científica (IC); 

 - Participar de projetos sociais; 

- Participar de cargos de representação estudantil, no CAWB, nas diretorias de ligas, atlética 

ou como representante de turma; 

 - Fazer curso de língua estrangeira; 

 - Entre outras atividades. 

 

Para saber como validar suas horas complementares no Portal, acesse o QR Code abaixo: 
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O que é o PBL? 
PBL é a sigla utilizada para “Problem Based Learning”, que remete à “Aprendizagem Baseada em 

Problemas”, no português.  

Ele é considerado uma metodologia ativa, pois coloca o aluno 

como responsável pela construção do próprio conhecimento, 

quebrando o viés tradicional de que o professor é o detentor de 

todo o saber e o aluno deve ser o seu ouvinte. 

Nessa metodologia é fundamental a preparação prévia do aluno 

para as aulas. 

O estudante, em sua casa, deve procurar compreender o assunto 

para que posteriormente, ao encontrar com seus colegas e com 

seu tutor, debatam o problema apresentado e compreendam os 

objetivos que possuíam para com aquela sessão. 

Para o adequado funcionamento do método, a participação de todos é de fundamental 

importância e, quanto maior a preparação prévia, mais dinâmico e coeso é o encontro. 

 

Os grupos (tutorias) são compostos por até 10 alunos e um tutor, diferentemente do método 

tradicional de ensino que, muitas vezes, chegam a ter quase 100 alunos por sala. 

A tutoria é realizada em três etapas, sendo: 

1ª Etapa: Abertura. 

Nessa etapa, será apresentado um problema ao grupo e os integrantes devem discutir a respeito 

das palavras desconhecidas, das possíveis dificuldades relatadas e das prováveis resoluções. Nessa 

etapa também é delimitado qual será o objetivo de aprendizagem. 

2ª Etapa: Estudo Individual. 

No decorrer da semana, o estudante deve pesquisar em fontes confiáveis (como livros e artigos 

científicos) as respostas para os problemas delimitados no processo de abertura. O 

comprometimento e a responsabilidade são os pilares para um estudo bem feito e eficiente. Cabe 

ao estudante pesquisar, selecionar e correlacionar os assuntos para que o mesmo compreenda os 

objetivos de aprendizados traçados no processo anterior. 

3ª Etapa: Fechamento. 

Passados 7 dias da abertura, o grupo se reúne novamente e discute a respeito das informações 

encontradas e das possíveis soluções para o problema. Com isso, ao final da discussão e síntese do 

exposto, é realizada uma nova abertura. 
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Tutoria 
A tutoria é uma das principais atividades do curso de 

Medicina. Ela é, sem sombra de dúvidas, uma das coisas 

que mais ocupará seu tempo como universitário. 

Como já explicado anteriormente, ela é dividida em três 

etapas: abertura, estudo individual e fechamento. 

Dessa forma, o nosso objetivo é elucidar a maneira 

adequada para você mandar bem na tutoria! 

 

Visto isso, ficam algumas dicas: 

1ª Dica: Prepare-se 

Como fundamento de todo e qualquer debate que visa à resolução de problemas, dominar o 

assunto em questão é fundamental. Tendo referências e diversas perspectivas de abordagem, você 

irá conseguir debater e discorrer sobre o assunto com autoridade e embasamento.  

 

2ª Dica: Respeite seus colegas 

Muitas vezes, a tutoria pode ser desgastante. A divergência de opiniões e a duração dos encontros 

podem deixar os “nervos à flor da pele”. No entanto, o respeito e comprometimento com o 

contrato de trabalho são fundamentais para a boa convivência e para a harmonia do grupo. Não 

seja ‘grossx’, não interrompa e não tire sarro de seu colega caso ele fale algo de errado. A tutoria 

é um local de aprendizagem. A humildade e o respeito devem prevalecer a todo o momento. 

 

3ª Dica: Contribua 

Você estudar e guardar o conhecimento para você não agrega em nada! Contribua para com o 

grupo, traga suas experiências de vida, seu conhecimento prévio e as curiosidades que você achou 

durante a pesquisa. No PBL, quanto mais informações, melhor é o aprendizado! 

 

4ª Dica: Fale 

Ninguém está no grupo para julgar. Não tenha medo de errar ou perguntar sobre algo que ficou 

com mais dificuldade. O aprendizado é coletivo. Se você ficar quieto durante qualquer etapa, irá 

perder ponto por falta de participação e irá aprender muito menos que os demais colegas. 

 

5ª Dica: Tenha um roteiro 

Com os objetivos traçados, no momento do estudo individual, faça um roteiro de sua pesquisa. 

Anote no arquivo ou em um caderno todas as informações que achar pertinente a respeito do 

assunto. Devido à quantidade de informações, dificilmente você irá lembrar-se de tudo depois. 

Com o roteiro, seja de palavras chaves ou textos, irá servir como um gatilho para a sua memória. 

 

 

 

6ª Dica: Não se prenda ao básico 
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Uma pesquisa feita em diversas referências é muito mais rica do que uma “googlada”. Busque as 

informações pertinentes em livros, revistas, artigos científicos, jornais e manuais, sempre cruzando 

informações e comparando seus dados. 

 

7ª Dica: O tutor não irá lhe dar respostas 

Não adianta pedir respostas ao tutor. Ele sabe, mas não é essa a função dele. O tutor deve mediar 

o diálogo e instruir, quando necessário, melhores referências. 

 

8ª Dica: Seja ‘proativx’ 

Tenha inciativa, vá ao quadro, explique aos colegas e demonstre liderança. Essas são as principais 

atitudes para se destacar na tutoria e em sua carreira médica-acadêmica. Afinal, se você não tiver 

atitude, como fica seu aprendizado na metodologia ativa? 

 

9ª Dica: Tenha foco 

O uso de celular, conversas paralelas e brincadeiras durante os encontros não atrapalha somente 

você. Atrapalha o grupo todo. Não seja esse tipo de pessoa. Pense no desenvolvimento coletivo e 

no seu desenvolvimento individual. Em alguns anos, todos vocês serão médicos e terão a vida de 

outro nas mãos. 

 

10ª dica: Beba água 

Afinal, quase 10h de tutoria não é para todo mundo. Boa sorte! 
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Como funcionam as aulas no primeiro período?  
O curso de medicina é um dos que exigem maior carga horária do estudante. Mas calma, no PBL 

temos muitos horários vagos para o estudo individual, não precisa se desesperar. 

No 1° Módulo, as matérias são dividas em: Tutoria, Morfofuncional, Medicina Laboratorial, IESC 

(Interação em Saúde na Comunidade), Habilidades Médicas, Habilidades Interpessoais, Habilidades 

em Informação em Saúde, Libras e Educação Ambiental. 

Cada uma delas possui horários diferentes e turmas divididas em pequenos grupos, e estes, por 

fim, são distribuídos nos horários disponibilizados pela coordenação. 

A grade de horários de um estudante não é completamente cheia como aparenta ser. Em 

decorrência da divisão de grupos e da distribuição dos horários, algumas matérias possuem apenas 

uma ou duas aulas por dia, enquanto no quadro de horários, possuem quatro ou mais. 

 

A divisão de grupos será explicada melhor pela coordenação posteriormente com a divulgação 

deles. Aguardem o início das aulas! 

 

Morfofuncional 

Ministrado pela Profª Dayane Priscila de Oliveira e 

pela Profª Paula Queiroz é uma das matérias que 

compõe o CAB. 

Nela será compreendida a parte histológica, 

desenvolvimentista e anatômica do corpo humano. É 

dividido em anatomia macroscópica e anatomia 

microscópica (histologia e patologia) durante o curso. 

 

Medicina Laboratorial 

Ministrada pela Profª Paula Queiroz, é uma das matérias que compõe o CAB.  

Nela, serão compreendidos os exames clínicos, sua interpretação e seus processos inerentes à 

prática médica. 

 

Medicina por Imagem, Nuclear e Terapia Ionizante (MINTI) 

É uma das disciplinas que compõem o CAB. Tem como finalidade auxiliar na resolução dos objetivos 

da tutoria e aprofundar os conhecimentos específicos sobre diagnóstico. 

 

Inserção em Saúde da Comunidade (IESC) 

Supervisionado pelo Profº Roney Alan Nogueira, é a disciplina que insere, por meio do estágio, o 

acadêmico na Unidade Básica de Saúde, para acompanhar e assistir os procedimentos realizados 

desde o início do curso, aumentando a complexidade durante a sua evolução. 
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Habilidades Médicas 

É a disciplina que compreende os procedimentos e as condutas médicas a serem tomadas para 

com os pacientes. 

 

Habilidades Interpessoais 

Ministrado pelo Profº Marco Aurélio Marangoni, é a disciplina que ajuda o acadêmico 

compreender os aspectos inerentes à psicologia e à mentalidade humana. 

 

Habilidades em Informação em Saúde 

Ministrado pela Profª Cristina Guilherme de Almeida, é a disciplina que orienta a maneira adequada 

de se obter e produzir informações científicas na área da saúde. 

 

Conhecimentos Gerais (CG) 

Nesta modalidade, há duas disciplinas de educação à distância no primeiro semestre: Educação 

Ambiental e LIBRAS. A primeira é ministrada pela Profª Cristina Guilherme de Almeida e a segunda 

pela Profª Elaine da Silva Nantes.  

 

LEMBRETE: 
A preparação antecipada para as aulas, assim como para a tutoria, é fundamental. Estudando o 

conteúdo antes, com a explicação do professor você irá compreender e internalizar muito mais 

(principalmente em Morfofuncional e Medicina Laboratorial). Visto isso, deixamos um código QR 

abaixo para acessar o nosso drive de livros. Façam bom proveito!!! 
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 O que é o OSCE?  
O Exame Clínico Objetivo Estruturado (ECOE), do inglês OSCE. Trata-se de uma avaliação de 

habilidades práticas, relativamente novo nas faculdades de 

medicina brasileiras, mas cada vez mais difundido. No Centro 

Universitário Integrado, o OSCE é utilizado para avaliar as 

competências o raciocínio clínico e a conduta humanizada 

com o paciente.  

Rotatividade: A avaliação do aluno será feita em diferentes 

estações. Por isso, dizemos que o OSCE se baseia na 

rotatividade. Assim, é necessário que o aluno esteja 

preparado para diferentes cenários que foram estudados 

durante o semestre.  

Comando: Ao entrar no cenário o aluno deve realizar a leitura 

ou instrução da estação e realizar a atividade. O aluno será 

avaliado considerando os conhecimentos cognitivos 

apresentados sobre o caso, habilidades médicas, competências e atitudes.  

Cenário: A atividade do aluno dependerá do cenário inserido. Em um cenário de clínica médica 

poderá ser requisitado ao aluno ações como aferir a pressão arterial, realizar uma ausculta 

cardiopulmonar, uma prescrição... Durante a avaliação dos alunos podem ser utilizados manequins, 

simuladores e pacientes reais. 

Tempo: Os alunos percorrem as estações e têm um tempo estabelecido para realizar sua tarefa. 

Durante a aplicação do OSCE, eles são avaliados por um professor.  

Critérios de avaliação: Cada cenário contará com um ‘checklist’ onde o avaliador fará a análise se a 

conduta do aluno contemplou ou não todos os critérios daquela estação. A dinâmica frente aos 

pacientes deve ser sempre humanizada. Sendo assim, lembre-se de praticar a empatia e a escuta 

ativa. 
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O que são as monitorias?  
As monitorias são disciplinas complementares e 

não obrigatórias, são gratuitas e destinadas a 

alunos que queiram aperfeiçoar suas 

habilidades e sanar as suas dúvidas. Elas são 

ministradas, voluntariamente, por acadêmicos 

de medicina de períodos mais avançados. 

 

Para participar, é necessário fazer o 

agendamento prévio do horário no Laboratório 

de Habilidades Médicas. 

 

A seleção de monitores é realizada mediante a um processo seletivo que analisa o desempenho 

acadêmico do estudante, prezando as maiores notas e monitores com maior grau de 

comprometimento. 

 

O que é pegar REA (Regime Especial de Aceleração) 

Antes de tudo, é importante dizer que o REA é uma oportunidade de recuperação de nota para os 

alunos que não atingiram o mínimo para a aprovação na disciplina (60%, ou seja, nota 6). Ele é 

aplicado aos estudantes que tiveram aproveitamento insuficiente em algum módulo do curso. No 

entanto, para ter acesso a essa oportunidade, é necessário preencher alguns requisitos, de acordo 

com a matéria que se encontra retido. 

 

Requisitos para a realização: 

Unidades Curriculares (UC): ter obtido no mínimo duas avaliações satisfatórias na tutoria. 

Observação aos calouros: durante o primeiro semestre, as tutorias, as aulas de morfofuncional, de 

medicina laboratorial e de medicina por imagem são divididas em três unidades curriculares: 

UC I - Introdução ao Estudo da Medicina 

UC II - Concepção e Formação do Ser Humano 

UC III - Metabolismo 

Desse modo, para a realização do REA, o acadêmico precisa ter desempenho participativo 

satisfatório em pelo menos duas UCs. 

IESC (Interação em Saúde na Comunidade): ter cumprido todos os dias de estágio, mediante 

comprovação pelo envio dos logfólios no portal. 

 

 

Etapas: 

O processo de aceleração poderá ser realizado para cada unidade curricular. 
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A prova contém todo o conteúdo da unidade e exige maior aprofundamento e possui maior 

complexidade, podendo apresentar questões de múltipla escolha e/ou dissertativas. 

 

Como são as avaliações regulares?  

As avaliações regulares são divididas por módulos de aprendizagem. 

Para as Unidades Curriculares I, II e III a nota é composta pela média ponderada da Avaliação 

Somativa da Tutoria e pela Avaliação Somativa CAB (Medicina 

Laboratorial, Medicina por Imagem e Morfofuncional). A 

primeira tem peso de 60% sobre a nota final, já a segunda, 

possui peso de 40%. No entanto, o acadêmico não pode ter 

rendimento inferior a 40% na Avaliação Somativa CAB e 

tutoria, caso o tenha, precisará realizar o REA por não atingir o 

mínimo exigido nas três disciplinas que compõem essa 

avaliação.  

Para a disciplina de Interação em Saúde na Comunidade (IESC), 

a nota é atribuída pela média aritmética da entrega dos logfólios (relato de experiência do dia de 

estágio) e de uma avaliação regular. Assim como na Avaliação Formativa CAB e tutoria, o 

desempenho do estudante na avaliação regular não pode ser inferior a 40% da nota. Para que o 

acadêmico possa realizar a prova ao final do semestre é necessário que tenha frequentado todos 

os dias de estágio e tenha enviado todos os logfólios pelo portal. 

 

 

 

RECADO IMPORTANTE! 

Mas, não se preocupem, ‘caloures’! O segredo do sucesso está no 

comprometimento e na dedicação de cada um. Nós, do Centro 

Acadêmico Willfried Baer, em nome de todos os demais alunos, 

dizemos que temos total confiança na capacidade de vocês e 

estamos prontos para ajudá-los no que for necessário. Dito isso, 

deixaremos algumas dicas abaixo para se darem bem logo de cara! 

1ª Dica: Crie uma rotina de estudos e frequente as monitorias! 

2ª Dica: Faça o estudo individual da tutoria com antecedência e 

qualidade, prezando as referências indicadas e demais artigos 

científicos. 

3ª Dica: Avalie suas prioridades; muitas vezes queremos fazer muitas coisas ao mesmo tempo e 

isso pode nos atrapalhar. Tenha consciência de suas limitações e suas facilidades, a faculdade não 

é uma competição, respeite seus limites! 

4ª Dica: Evite usar o celular durante as conferências e tutorias, isso atrapalha em muito seu 

aprendizado! No PBL, tudo passa muito rápido e a maior parte do estudo depende de VOCÊ. 

5ª Dica: Tire suas dúvidas sempre que possível com seus colegas e com os professores. 
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6ª Dica: Prepare-se para a aula antes dela. Na metodologia ativa, para ter um bom desempenho, 

isso é fundamental. 

7ª Dica: Não se prenda ao básico. Abrir os livros de referência e aprofundar no assunto é essencial, 

na página 9 disponibilizamos o nosso drive de livros em PDF para vocês. Caso prefira, os livros 

podem ser retirados na biblioteca da faculdade e acessados no ambiente virtual do Integrado. Não 

é necessário comprá-los. 

8ª Dica: Faça anotações sempre que possível, sejam elas no papel, no computador ou em um tablet. 

9ª Dica: Faça alguma atividade física, se alimente bem e programe-se para dormir cedo. A sua saúde 

física e mental é o principal para que tenha sucesso nessa jornada. 

10ª Dica: Tenha foco! A faculdade é maravilhosa, as pessoas são bacanas e as festas fenomenais. 

Mas, não se esqueça, em breve você irá se formar médico e terá a vida de alguém em suas mãos. 

Tudo o que você trilhar agora irá refletir em seu futuro! 

 

O que é o RA e para que serve?  
RA ou Registro Acadêmico é o número de inscrição, exclusivo, do aluno na universidade. 

Com ele, o acesso ao portal IntegradON é autorizado, permitindo ao acadêmico acessar suas 

disciplinas, os materiais disponibilizados pelos professores, realizar provas, entrar em contato com 

a instituição e inscrever-se em eventos. 

 

Além disso, para utilizar as redes Wi-Fi no Campus, é necessário ter o RA em mãos e definir a senha 

de acesso no portal. 

 

Para definir sua senha Wi-Fi acesse: www.interno.grupointegrado.br 

Faça seu login com o RA e Senha (passado pela coordenação). 

Já logado no ambiente do aluno, na aba “Principal”, clique em “Acesso Wi-Fi”. 

Defina sua senha de acesso. 

 

Essa senha será utilizada única e exclusivamente para realizar logins nas redes do Integrado, não 

será utilizada para realizar login no portal. 

 

 

  

http://www.interno.grupointegrado.br/
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Onde almoçar?  

O almoço é algo muito pessoal, mas, 

felizmente, existem algumas opções muito 

boas para nós que dificilmente saímos da 

faculdade, são elas: 
 

1ª Opção: Levar comida de casa 

Diversas pessoas optam por essa pelo fato 

de possuir micro-ondas na faculdade e sair 

mais barato. E afinal, quem não gosta de 

uma comidinha de casa? 

 

2ª Opção: Restaurante 

Na faculdade, temos restaurantes internos, grande parte dos universitários opta por essa opção 

em decorrência da comodidade apresentada.  

 

3ª Opção: Delivery 

Caso opte por alguma entrega, a faculdade libera a entrada dos motoboys normalmente, basta 

combinar o local e o horário certinho. As duas principais opções de aplicativo para delivery são o 

“aiqfome” e o “ifood”.  

 

4ª Opção: Comer em casa 

Caso você more perto ou possua carro, pode também voltar e fazer um almoço fresquinho para 

você (e seus veteranos, é claro). Só é preciso ter cuidado com o tempo para não perder as aulas do 

período da tarde. Não recomendamos para o pessoal que mora na região central e depende de 

circular para retornar, os ônibus podem atrasar e levam cerca de 1h para fazer o trajeto de ida e 

volta. 
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Como chegar à faculdade?  

Campo Mourão é uma cidade pequena e com algumas restrições quanto ao transporte. Grande 

parte dos acadêmicos dividem-se entre algumas modalidades para chegar à faculdade. Sendo 

essas: uso de veículo pessoal, carona, Uber ou transporte coletivo. 
 

VEÍCULO PESSOAL  

Se você tem carro ou moto, pode utilizá-lo para ir até a faculdade. O Integrado disponibiliza o uso 

do estacionamento gratuitamente a todos os alunos da instituição. Agora, é só combinar com seus 

amigos e ver a possibilidade de dar uma carona, certo? Assim você pode rachar o combustível e 

ajudar o meio ambiente. 

 

CARONA 

Muitos acadêmicos organizam-se em grupos de carona com quem possui veículo pessoal. Isso, 

além de ser eficiente, ajuda a diminuir os custos do proprietário do veículo e aperfeiçoa o tempo 

para chegar às aulas. 

 

UBER  

Cuidado! A disponibilidade de motoristas na cidade é reduzida. Para 

isso, você precisa combinar com algum antecipadamente os seus 

horários de aula para que ele possa lhe buscar todos os dias no horário 

agendado. Alguns alunos também se organizam em pequenos grupos 

e dividem o valor total da corrida. Além do Uber, em Campo Mourão 

é bastante utilizado o aplicativo “Garupa”, tendo, muitas vezes, até 

mais motoristas disponíveis. Tenha sempre esses dois aplicativos em 

seu smartphone instalado. Vai que precise? 

 

TRANSPORTE COLETIVO  

O transporte coletivo em Campo Mourão também pode ser utilizado e é o que sai mais em conta. 

Após realizar seu cadastro estudantil na empresa “Viação Mouraoense”, a tarifa da passagem sai 

por 50% do valor (de R$3,00 sai por R$1,50). Saindo do Terminal Rodoviário, a empresa possui duas 

linhas que chegam à faculdade, em periodicidade de 1 hora entre elas. 

 

Para mais informações acesse: 

www.viacaomouraoense.com.br 

 

Documentação exigida para o passe estudantil: 

01 foto 3x4; 

Comprovante de residência; 

Declaração de matrícula (pode ser emitido pelo site do Integrado). 

Observação: a compra dos passes só pode ser realizada no dinheiro. 

http://www.viacaomouraoense.com.br/
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Outras opções: 

Seja criativo! Hoje em dia temos diversas opções que podem ser acessíveis a você. Bicicletas, 

patinetes, motos elétricas. Tudo é válido! 

 

BÔNUS!!! 

Pensando em facilitar para vocês, calouros e veteranos, nós do CAWB criamos um grupo no 

WhatsApp para que possam organizar grupos de carona e até mesmo ver quanto a moradia ou 

outras demandas que a faculdade possa vir a ter. 

Para acessar é fácil, basta entrar no LINK DA BIO do nosso Instagram @cawbintegrado e clicar em 

“WhatsApp”. Você será redirecionado ao grupo no mesmo instante! Se não conseguir, nos avise! 

O grupo é destinado a todos os Estudantes de Medicina do Centro Universitário Integrado, sem 

restrição de turma, basta querer participar. 
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Código de vestimenta 
Um ambiente com pacientes é um local onde os profissionais de saúde podem, facilmente, se expor 

a riscos biológicos, químicos e, até mesmo, ionizantes. 

 

Visto isso, com a recém-implantação do Ambulatório de Especialidades no Campus Universitário, 

a Norma Reguladora 32 (NR 32), que antes exigia vestimentas específicas para as aulas em 

laboratórios e para os estágios, foi estendida para as demais dependências do curso de medicina. 

 

A NR 32 tem como finalidade estabelecer as medidas protetivas para garantir a saúde e a segurança 

de todos que atuam em determinado local. 

 

Dessa forma, a partir de 2020, tornou-se obrigatório que em todas as dependências da Medicina, 

os ‘alunes’ utilizem:  

* Calça (sem rasgos). 

* Calçado fechado. 

* Camisetas discretas. 

* Crachá de identificação. 

 

Para os laboratórios práticos e para os estágios, além do estipulado acima é necessário que os 

alunos utilizem:  

* Jaleco de manga comprida. 

* Demais EPI’s (Equipamentos de proteção Individual), conforme necessário. 

O desrespeito de quaisquer normas expostas acima impedirá o aluno de participar das atividades. 
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Código de Ética do Estudante de Medicina 
Você sabia que além do Código de Ética Médica também existe o Código de Ética do Estudante de 

Medicina?  

O Código de Ética do Estudante de Medicina (CEEM) foi criado pelo Conselho Federal de Medicina 

(CFM), em 2018, durante a III Conferência Nacional de Ética Médica. O código visa à 

responsabilidade, à competência e à ética durante a formação acadêmica do estudante de 

medicina. 

Segundo o princípio do CEEM, o discente deve voltar sua atenção a favor da saúde do ser humano 

e da coletividade, com respeito, não havendo discriminações ou qualquer tipo de julgamento. 

Ainda, cabe a ele assumir um compromisso humanístico e humanitário, buscando sempre 

aprimorar seus conhecimentos em benefício dos pacientes e da sociedade como um todo, sendo 

vetado o uso do que foi aprendido para causar qualquer tipo de sofrimento físico ou moral, uma 

vez que o sigilo para com os pacientes e serviços de saúde é de extrema importância, além de 

contribuir positivamente para o desenvolvimento da prática médica na sociedade. 

Caso haja a quebra do sigilo pelo estudante de medicina, o Art. 29 do CEEM manifesta que “A 

quebra do sigilo médico é de responsabilidade do médico assistente, sendo esse ato vetado ao 

acadêmico de medicina”, tendo em vista que o acadêmico deve sempre ser supervisionado por seu 

preceptor. 

Recorrentemente, é vetado ao estudante de medicina se identificar como médico. Caso isso ocorra, 

segundo o Art. 24 do CEEM, o exercício ilegal da medicina é considerado, e ainda, o Art. 282 do 

Código Penal expressa pena de seis a dois anos de detenção caso tal ato ocorra. 

É interessante, ainda, falarmos do Art. 13 do CEEM que aborda a relação do acadêmico de medicina 

e os cadáveres utilizados para fins de aprendizado. Os corpos utilizados durante as aulas de 

anatomia merecem respeito e um olhar científico, uma vez que, por intermédio deles, são 

realizados os estudos anatômicos sobre o corpo humano. O desrespeito a um cadáver constitui 

crime previsto em lei pelo Art. 212 do Código Penal, a qual expressa pena de um a três anos de 

detenção e multa. 

De tal maneira, a criação do código de ética voltado aos estudantes de medicina, assim como de 

outras graduações, é de extrema importância e uma iniciativa muito positiva. Uma vez criado, o 

código colabora para uma formação responsável, competente e ética capaz de salientar a disciplina 

e comprometimento do aluno. 

Link para acesso completo ao Código de Ética do Estudante de Medicina: 

http://ceem.cfm.org.br/media/gantry5/assets/uploads/code_cremesp.pdf 

       Texto escrito por Vitória Vital da Silva Rocha. 

 

  

http://ceem.cfm.org.br/media/gantry5/assets/uploads/code_cremesp.pdf
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O que levar no primeiro dia? 
O primeiro dia de faculdade nos traz muitas dúvidas. No entanto, não é nenhum bicho de sete 

cabeças, pelo contrário, o primeiro contato com o curso será um momento de adaptação e 

compreensão da nova dinâmica exigida. 

 

Como já foi dito, diferentemente do ensino médio comum, as 

aulas do curso de medicina não são tradicionais e, com isso, não 

limita o método de seu estudo e aprendizado a cadernos e 

milhares de canetas coloridas. 

 

Para o primeiro contato, recomendamos que sejam levados 

poucos materiais e, no decorrer do curso, o acadêmico avalie 

quais são mais pertinentes e eficazes para seu aprendizado. 

 

No entanto, algumas coisas são essenciais ter na bolsa durante as aulas teóricas, como: 

 Caderno para eventuais anotações (caso julgue pertinente); 

 Notebook, tablet ou smartphone para pesquisas (recomendamos o uso de notebooks ou 

tablets, os smartphones podem tornar-se distratores e lhe prejudicar); 

 Lápis ou caneta. 

DICA 1: 

Evite levar muitos materiais desnecessários ou que necessitem de tempo para manuseio; as aulas 

são dinâmicas, e isso pode te atrapalhar. 

DICA 2: 

Para o primeiro semestre não é necessária a compra de livros, estetoscópio ou demais utensílios. 

Todos os recursos são disponibilizados gratuitamente pela faculdade, a compra, fica a critério do 

estudante.  
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Vacinas 
Manter a carteira de vacinação em dia é de suma importância a todos os profissionais da saúde 

para preservar sua integridade e 

minimizar os riscos de quaisquer 

contágios biológicos. Diante disso, 

como acadêmicos do curso de 

medicina, é de primordial 

importância seguir todas as 

recomendações vacinais do 

Ministério da Saúde e seus órgãos 

complementares. 

Para a participação das atividades 

da disciplina de Inserção em Saúde 

da Comunidade (IESC), o 

acadêmico, deve apresentar, 

quando solicitado pela coordenação, o comprovante vacinal que ateste as imunizações realizadas. 

Sem a devida comprovação, você será impossibilitado de realizar as atividades de estágio na 

Unidade Básica de Saúde. 

Para verificar sua situação vacinal, procure a UBS mais próxima de sua residência e apresente sua 

carteirinha de vacinação. Caso não possua, deverá realizar todas as imunizações recomendas pelos 

profissionais da unidade. 
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Bolsas e financiamentos 
Com o elevado preço da mensalidade, a necessidade de possuir bolsa de estudo ou de 

financiamento em um curso de medicina é imprescindível a alguns estudantes. Com isso, por mais 

que ainda escassas, o Grupo Integrado oferece algumas opções aos acadêmicos que as desejarem. 

Dessa forma, as bolsas e financiamentos são: 

 

FINANCIAMENTO SANTANDER: 

É realizado direto nas agências Santander e pode ser feito por alunos de Medicina a partir da quarta 

mensalidade. 

A cada novo período, ano ou semestre, é possível renovar o contrato e o aditamento é realizado 

também na agência Santander. As parcelas não se acumulam, visto que o saldo é somado ao novo 

crédito e dividido novamente no dobro do tempo. Consequentemente, os seis anos de curso, 

poderão ser pagos em quase 12 anos. O programa possui avaliação de crédito antes da contratação. 

Para mais informações e simulações, dirija-se a agência mais próxima de você. 

 

FINANCIAMENTO BRADESCO: 

Semelhante ao anterior, ele deve ser realizado em qualquer agência Bradesco, durante qualquer 

período da faculdade. O valor semestral poderá ser dividido em 12 parcelas iguais e não 

cumulativas entre os semestres. Para realizar o aditamento, basta manter em dia os pagamentos; 

o início do pagamento do próximo semestre se da ao final do pagamento do semestre anterior. O 

programa possui avaliação de crédito antes da contratação. Para mais informações, dirija-se a 

agência mais próxima de você. 

 

FUNDO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES): 

O FIES é um programa do Ministério da Educação que disponibiliza algumas bolsas de 

financiamento sem juros para acadêmicos, que possuem renda familiar per capita bruta de até 3 

salários-mínimos. 

Para a contratação do FIES é necessário que o estudante concorra às vagas durante o período de 

inscrição, mediante a utilização da nota do ENEM posterior a 2010, tenha obtido mais de 450 

pontos nas provas objetivas e 400 pontos na prova de redação. O teto de financiamento do 

programa é de R$42.983,70 semestrais, dessa forma, o valor que ultrapassar, fica a encargo do 

estudante de pagar. O percentual liberado para financiamento é calculado automaticamente pelo 

sistema, com base na renda familiar. 

Hoje, o Integrado conta com algumas bolsas do FIES para Medicina. Podem participar da seleção 

TODOS os estudantes já matriculados, INDEPENDENTE DO PERÍODO cursado e demais estudantes 

com interesse de ingresso, mesmo que não tenha realizado o vestibular. A aprovação no FIES, 

garante a vaga na Universidade. 
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PROGRAMA UNIVERSIDADE PARA TODOS (PROUNI): 

O PROUNI é, também, um programa do Ministério da Educação. No entanto, por meio dele é 

ofertado bolsas de estudos parciais ou totais a alunos que realizaram todo o ensino médio em 

escolas públicas, a estudantes deficientes e professores da rede pública de ensino, que possuem 

renda familiar per capita bruta de até 3 salários-mínimos. O processo de seleção é semelhante ao 

FIES, mediante a nota do ENEM, devendo o estudante, no entanto, ter participado da edição mais 

recente do exame, ter obtido pontuação maior do que 450 e não ter zerado a redação. Para 

concorrer às bolsas integrais, a renda familiar não pode ultrapassar o valor de 1,5 salários-mínimos 

per capita. Para as bolsas parciais (50%), a renda familiar não pode ultrapassar 3 salários-mínimos 

per capita. Aos bolsistas parciais de medicina, o Grupo Integrado oferece uma oportunidade de 

financiamento adicional do valor que deve ser pago.  
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 Como funciona a A.A.A.MED.I.? 
Fundada em 2018, a Associação Atlética Acadêmica de Medicina do 

Integrado - A.A.A.MED.I., é uma associação composta por alunos de 

medicina de todos os períodos com objetivos em comum: a 

valorização do esporte, a assistência à comunidade e a integração 

entre os estudantes dentro e fora da faculdade. Contamos com uma 

diretoria extremamente apaixonada, um time unido e qualificado! 

Estaremos sempre dispostos a ajudar! 

 

Você é atleta? Ou simplesmente um apaixonado pelo 

esporte??  ENTÃO VEM TREINAR COM A GENTE! Nossa 

atlética dispõe de treinos semanais acompanhados por 

profissionais qualificados e muita paixão pelo manto 

bordô e verde água! Vem suar a camisa com a gente! 

Entre em contado com nosso diretor de esportes! A XX 

ESPERA VOCÊS!  

A rivalidade entre 

as Atléticas é assunto sério, e, para puxar a torcida, existem as 

baterias universitárias, com muito ritmo e as músicas de 

provocação que deixam os jogos mais divertidos. As BU's são 

formadas por iniciativa dos alunos, que encontram nos grupos 

uma maneira de expressar sua paixão e admiração por sua 

Atlética e também uma forma de socializar com colegas do 

mesmo curso ou de cursos do mesmo campus. E foi dessa 

paixão que nasceu a BATERIA ALUCINOGÊNIO, nossa querida 

“Lucy”! Com muito amor e muito samba no pé  

esperamos vocês para fazerem parte dessa família também!  

Como estudantes de medicina, nosso compromisso é 

também com a comunidade, por isso nós da A.A.A.MED.I. nos 

preocupamos em sempre servir e ajuda a cidade em que que 

vivemos! A ação social faz parte do nosso dia a dia e o 

compromisso com a comunidade também é prioridade! 

Organizamos arrecadações de todos os tipos, doação de 

sengue e muito mais. Esperamos que juntos possamos cada 

vez mais nos dedicar a essa missão!  
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E agora, talvez, podemos dizer 

que chegamos ao coração de 

uma atlética, porque se temos 

treinos... TEMOS JOGOS!! 

Atualmente fazemos parte de 

duas ligas: a LAMP - Liga das 

Atléticas de Medicina do Paraná, 

que organiza o tão sonhado 

INTERMED PR! Como também somos parte da LAM – Liga das Atléticas Mouraoense, responsável por nosso 

memorável JOIA CM! 

Todo nosso esforço nos treinos e nossa vibração na bateria se resumem a defender com todo amor e paixão 

as nossas cores nos jogos universitários! E contamos com vocês, amados calouros, para dividir essa história 

com a gente!  
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