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PROGRAMA DE DISCIPLINA 

DISCIPLINA: ESTÁGIO DE COMUNITÁRIA LOCAL 

DEPARTAMENTO: Internato CÓDIGO: INT005 

CARGA HORÁRIA: 320 (40 HORAS SEMANAIS) 

PRÉ-REQUISITOS: INT 001 

EMENTA(DESCRIÇÃO DISCURSIVA RESUMINDO CONTEÚDO 

CONCEITUAL/PROCEDIMENTAL): 

Atendimento integral centrado no paciente e em seu contexto familiar, em qualquer fase do seu 

desenvolvimento, com atividades coletivas de prevenção e de promoção da saúde. Atividades de educação 

para saúde e utilização de forma eficiente dos recursos da saúde. Desenvolvimento do conhecimento das 

necessidades em saúde individual, coletiva, educação em saúde e gestão de processos de trabalho. 

OBJETIVOS DA DISCIPLINA(CONHECIMENTOS, HABILIDADES, ATITUDES): 

Capacitar os estudantes no atendimento integral, no contexto biopsicossocial, no âmbito individual e 

familiar, nas dimensões cognitiva, afetiva e psicomotora, com foco na promoção da saúde, prevenção das 

doenças, diagnóstico e tratamento, bem como na recuperação dos pacientes, das patologias prevalentes na 

Atenção Primária a Saúde (APS). 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO (ESPECIFICAR DETALHADAMENTE EM TÓPICOS E 

SUBTÓPICOS): 

Realização de consulta individual nas Unidades de Atenção Primária a Saúde 

Realização de visitas domiciliares na comunidade 

Participação em grupos programáticos (saúde da mulher, puericultura, SAD, Hipertensos e diabéticos) 

Promoção da saúde da mulher e recém-nascido com realização de procedimentos inerentes a APS 

Realização de procedimentos médicos e técnicos  disponíveis da APS 

Vivencia dos processo de trabalho  das UAPS, através de reuniões de equipes. 

Realização de consulta individual nas Unidades de Atenção Primária a Saúde 

Realização de visitas domiciliares na comunidade 

Participação em grupos programáticos (saúde da mulher, puericultura, SAD, Hipertensos e diabéticos) 

Promoção da saúde da mulher e recém-nascido com realização de procedimentos inerentes a APS 

Realização de procedimentos médicos e técnicos  disponíveis da APS 

Vivencia dos processo de trabalho  das UAPS, através de reuniões de equipes. 

Discussão das  questões éticas  , das relações  étnico-raciais  considerando a  cultura afro brasileira 

METODOLOGIA (AULA TEÓRICA, AULA PRÁTICA, SEMINÁRIO, TRABALHO DE CAMPO, 

ETC): 

Atividades de treinamento em serviço, estando os estudantes inseridos nas equipes de saúde da família, de 

segunda a sextas-feiras, 8 horas/dia, com exceção da quinta-feira, período da tarde, onde os estudantes 

realizam atividade presencial, com metodologia da problematização, acompanhadas da ferramenta de 

mapa conceitual e da EaD, com atividades assíncronas na Plataforma Moodle.  

AVALIAÇÃO(FORMATIVA, SOMATIVA, AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO, ETC): 

Avaliação formativa – participação nos fóruns e nos grupos tutoriais, com feedback a cada dia de 

atividade. Da mesma forma nas atividades no cenário da APS, onde recebem feedback dos preceptores do 

serviço e dos docentes que supervisionam as atividades de forma presencial 

Avaliação somativa – média ponderada, sendo peso 4 nas atividades presenciais e peso 6 nas atividades 

práticas 
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