
 

 

PLANO DE ENSINO 
 

FACULDADE: Medicina de Juiz de Fora 

CURSO: Medicina Período: 6O. 

DISCIPLINA: Informática Médica 

CARGA HORÁRIA: 40 ha PRÉ-REQUISITO: 

SEMANAL: 02 ha TOTAL: 40 ha 

 

EMENTA 
Instrumental em informática para pesquisa científica e busca de dados epidemiológicos. 

 

OBJETIVOS 
a- Gerais 
No final do curso o aluno será capaz de utilizar corretamente o computador para criar planilhas, 
editar textos, trabalhar com Banco de Dados e fazer apresentações, utilizando como ferramenta 
programas específicos. Realizar pesquisas na internet e obter acesso a sites de conteúdo técnico 
e científico sobre a área de saúde. treinamento do estudante de medicina no uso de programas de 
processamento estatístico (Microsoft Excel). 
b- Específicos 
Simular um ambiente de trabalho, com os principais problemas contemporâneos que o aluno 
encontrará ou poderá encontrar dentro da sua atividade profissional. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade I: 

- Tópicos Introdutórios;  
- Sistemas de Computação;  
- Aplicações do Computador;  
- Evolução Histórica. 

Unidade II: 

- Software;  
- Sistema operacional;  
- Software aplicativo (Editores de Textos, Planilhas e Apresentações). 

Unidade III: 

- Tópicos Complementares;  
- Redes de computadores e sistemas distribuídos; 
- Internet;  
- Sistema de busca na internet. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 
Aulas práticas nos laboratórios de informática no campus Granjas Betânea. 
 

 

RECURSOS DIDÁTICOS 
 
Apostila de referência, material digital, quadro-negro, retroprojetor, vídeos, laboratório de 
informática e projetor multimídia. 
 

 
 

ATIVIDADES DISCENTES 
 
Aulas expositivas interativas; utilização de trabalhos dirigidos em sala de aula em grupo e 
individual, leitura e discussão de textos, resolução de exercícios, simulações, apresentação de 



 

 

trabalhos e seminários. 
 

 
 

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 
 
1a Etapa. 30 pontos (15 de estudos dirigidos e listas de exercícios e 15 pontos de prova) 
2a Etapa. 30 pontos (15 pontos de estudos dirigidos e  listas de exercícios e 15 pontos de prova) 
3a Etapa: 40 pontos (20 pontos de estudos dirigidos e listas de exercícios e 20 pontos de prova) 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 www.funasa.gov.br Funasa – Fundação Nacional da Saúde 

 www.ncbi.nih.gov/PubMed - PubMed 

 www.bibliomed.com.br - Biblioteca Médica Virtual 

 www.freemedicaljournals.com/ -  Free Medical Journals 

 www.library.ucsf.edu/biosites - BioSites 

 www.saudeemmovimento.com.br/ - Saúde em movimento 

 www.ministerio.saude.bvs.br/html/pt/home.html - Biblioteca Virtual da saúde do Ministério 
da Saúde   
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