
 

 

PLANO DE ENSINO 
 

FACULDADE: Medicina de Juiz de Fora 

CURSO: Medicina  Período: 10O 

DISCIPLINA: Estágio Supervisionado – Internato Médico II 

CARGA HORÁRIA: 900 ha PRÉ-REQUISITO:  

SEMANAL: 30 ha TOTAL: 900 ha 

 

EMENTA 
Aplicação em campo prático, na forma de internato, dos conhecimentos adquiridos na sua 
formação médica, tanto em termos técnicos quanto humanístico e com ênfase na assimilação de 
seu papel transformador no processo saúde-doença dentro de uma comunidade no seu 
atendimento primário. Aprendizado da Clínica Médica, Cirurgia, Pediatria, Ginecologia e 
Obstetrícia, na forma de internato, visando o atendimento secundário e terciário, dentro do 
ambiente hospitalar com aplicação de seus conhecimentos técnicos até então adquiridos nas 
patologias mais prevalentes de sua comunidade. 

 

OBJETIVOS 
Os acadêmicos deverão estar aptos a realizar ações de prevenção, promoção, proteção, e 
reabilitação da saúde, tanto no nível individual quanto coletivo, provendo atenção e cuidado de 
modo apropriado e efetivo.  
• Promover educação em saúde no âmbito individual, núcleos familiares e comunidade.  
• Assegurar que sua prática profissional seja realizada de forma integrada, contínua e articulada 
com outros profissionais da saúde e com as demais instâncias do sistema de saúde. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 
Discussão de casos clínicos reais nas enfermarias, ambulatórios e unidade de emergência 
hospitalar; Revisão de prontuário e prescrições; Discussão de casos simulados. 
 

 

RECURSOS DIDÁTICOS 
Roteiros para acompanhamento das aulas teóricas e práticas, elaborados pelo professor,  
sugestões de leituras e títulos para preparação de Seminários, roteiros para estudo dirigido em 
grupo ou individual, previamente preparado pelo professor, quadro-negro, datashow, retroprojetor, 
vídeo e computador  para exibição de vídeos. 
 

 

ATIVIDADES DISCENTES 
Relatórios e avaliações periódicas do supervisor de estágio. 
 

 

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 
A avaliação será realizada mediante acompanhamento sistemático, por meio de documentos 
comprobatórios e o desempenho dos estagiários nas diversas atividades acadêmicas previstas no 
estágio. 
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