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Anatomia Cirúrgica Aplicada 
Projeto de Treinamento Profissional 

 

 

Unidade: Instituto de Ciências Biológicas 
Departamento: Anatomia 
Cursos atendidos: Medicina 
 

 

Justificativa para o projeto 

O ensino dicotomizado entre os ciclos básico e profissionalizante do curso de Medicina 

tem sido proscrito de acordo com as novas diretrizes curriculares. A introdução do aluno nesta nova 

fase de formação é, por vezes, uma tarefa difícil. Os estágios curriculares são destinados aos 2 

últimos anos do curso e a demanda de atividades práticas é cada vez maior.  

Portanto, julgamos importante uma introdução oportuna de determinado grupo que se 

destinará ao aprofundamento do estudo em Anatomia e em clínica cirúrgica. 

 
Descrição das atividades desenvolvidas no projeto 

Os alunos devidamente selecionados serão distribuídos ao longo da semana, um por dia, 

de segunda a sexta-feira. No dia escalado, o aluno apresentará uma revisão anatômica do 

procedimento cirúrgico programado para aquele dia, destinado aos médicos residentes e sob 

supervisão do professor orientador, cerca de 30 minutos antes das cirurgias programadas. Após a 

discussão do tema, o mesmo participará do ato operatório, onde o aluno poderá aprender a 

Anatomia in vivo. 

Estudo e revisão bibliográfica de temas afins. 

 
Objetivos 

• Aprimorar os conhecimentos de Anatomia Humana; 

• Aplicação dos conhecimentos de Anatomia na prática cirúrgica; 

• Introdução do aluno recém egresso do ciclo básico do curso de Medicina no ciclo 

profissionalizante com foco na Cirurgia Geral; 
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• Elaboração de trabalhos científicos. 

 
Critérios para Seleção 

i. Ter cursado e sido aprovado nas 4 disciplinas de Anatomia que fazem parte do currículo 

do curso de Medicina da UFJF; 

ii.  Prova escrita sobre o conteúdo ministrado nas disciplinas de Anatomia (Sistema 

digestório e anexos, parede abdominal e Sistema Endócrino); 

iii.  Entrevista avaliando o histórico escolar e disponibilidade de carga horária. 

 
Orientadores 

• José Otávio Guedes Junqueira 

• Fernando Mendonça Vidigal 

• Luiz Henrique Silva Borsato 


