
 

  

 

 

ANEXO I 

APRENDIZAGEM CONTEXTUALIZADA E INOVADORA DA PROPEDÊUTICA LABORATORIAL NO 

CURSO DE MEDICINA DA UFMG 

Programa de Monitoria de Graduação – PMG 2020/2021 do PRO 

 

1. Modalidade: 
 

− PMG 2020/2021 

 

2. Apresentação do projeto no contexto do ensino (incluindo a disciplina ou disciplinas às 
quais o projeto estiver vinculado): 
 

O projeto PMG 2020-2021 do Departamento de Propedêutica Complementar encontra-se voltado 

para as disciplinas Propedêuticas Contextualizadas PROI – Clínica Médica, PROII – Clínica Pediátrica, 

PRO III – Ginecologia e Obstetrícia e PRO IV – Clínica Cirúrgica. Estas foram introduzidas na Versão 

Curricular 2014/02, com o propósito de discutir os conceitos e aplicações da propedêutica 

complementar, com vistas a consolidar e ampliar o conhecimento nas áreas da Anatomia 

Patológica, do Diagnóstico por Imagem e da Patologia Clínica, com ênfase na atenção médica 

hospitalar.  

Trata-se, portanto, de um conjunto de disciplinas interdepartamentais e interdisciplinares 

envolvendo diretamente três departamentos da Faculdade de Medicina, a saber: Propedêutica 

Complementar – PRO, Anatomia e Imagem – IMA e Anatomia Patológica e Medicina Legal – APM, 

com presença simultânea de docentes dos departamentos citados em sala de aula, promovendo 

discussões propedêuticas a partir das vivências clínicas dos alunos, estimulando o uso racional do 

laboratório, sempre com base no raciocínio clínico. Ressalta-se, ainda, a interface com os 

departamentos responsáveis pelos estágios vinculados: Cirurgia – CIR, Clínica Médica – CLM, 

Ginecologia e Obstetrícia – GOB e Pediatria – PED. 

A metodologia de ensino empregada é a aprendizagem baseada em casos (Case-based Learning), 

buscando preparar os alunos para a utilização adequada e fundamentada da propedêutica 

complementar por meio da discussão dos casos referentes aos pacientes que estão sob os cuidados 

deles naquele momento do estágio médico supervisionado. Vincula-se a teoria à prática com 

aplicação do conhecimento aos casos vivenciados pelos alunos, em tempo real, tornando a 

aprendizagem significativa. Estimula-se o trabalho em equipe (alunos, professores, residentes) na 

preparação dos casos, e tem-se a oportunidade de discutir ética, empatia e segurança do paciente 

no contexto da propedêutica complementar, alinhando-se às Diretrizes Curriculares Nacionais – 

DCN do curso médico. 

O presente projeto insere-se nas disciplinas PRO como estratégia de: iniciação à docência de 

estudantes de Medicina; apoio aos alunos na preparação dos casos; qualificação do material  



 

  

 

 

didático complementar e inovação do processo de ensino-aprendizagem por meio da introdução de 

atividades interativas na plataforma Moodle.  

 

3. Objetivos: 
 

− Promover a iniciação à docência de alunos de Medicina nas disciplinas Propedêutica 

Contextualizada I – Clínica Médica, II – Clínica Pediátrica, III – Ginecologia e Obstetrícia e 

IV – Clínica Cirúrgica, por meio da experiência com metodologias de aprendizagem que 

garantem o protagonismo do estudante na gestão do conhecimento, para o uso da 

propedêutica laboratorial, anatomopatológica e de imagem. 

− Promover a qualificação e ampliação do material didático complementar empregado nas 

disciplinas Propedêuticas Contextualizadas I – Clínica Médica, II – Clínica Pediátrica, III – 

Ginecologia e Obstetrícia e IV – Clínica Cirúrgica por meio da elaboração de atividades 

interativas digitais sob orientação do corpo docente.  

− Promover a publicação de casos clínicos selecionados nas disciplinas nos canais de 

comunicação da Faculdade de Medicina como estratégia de difusão do conhecimento e 

educação continuada.  

 

 

4. Justificativa: 
 

A introdução das disciplinas Propedêuticas Contextualizadas no currículo médico trouxe consigo 

diversos desafios. A integração horizontal entre as propedêuticas de imagem, laboratoriais e 

anatomopatológicas, e vertical com os estágios de Clínica Cirúrgica, Clínica Médica, Clínica 

Pediátrica e Ginecologia e Obstetrícia foi um deles. Paralelamente, fez-se necessário repensar as 

estratégias pedagógicas, substituindo as aulas teóricas tradicionais pela aprendizagem baseada em 

casos, uma vez que o principal propósito das disciplinas é consolidar o ensino da propedêutica 

complementar com a prática médica vivenciada pelos alunos. O programa almeja também, ao 

aproximar-se da ótica do aluno, uma complementaridade na busca de melhor concepção didática. 

Neste processo identifica-se como relevante o aprimoramento contínuo do material assim como a 

utilização e experimentação de recursos digitais para a produção de conteúdo dinâmico e eficiente. 

Neste contexto, insere-se o PMG do PRO, unindo a oportunidade de iniciação à docência de 

estudantes de Medicina de forma inovadora no departamento à qualificação do conteúdo teórico 

de apoio às Propedêuticas Contextualizadas. Sob orientação dos docentes das disciplinas 

envolvidas, os alunos monitores prepararão atividades interativas digitais referentes a temas 

relevantes da propedêutica laboratorial em Clínica Cirúrgica, Clínica Médica, Clínica Pediátrica e 

Ginecologia e Obstetrícia, apoiarão os alunos na preparação dos casos e vivenciarão o uso de 

metodologias de aprendizagem que favorecem o protagonismo do estudante na gestão de seu 

conhecimento, como a aprendizagem baseada em casos. 



 

  

 

Certamente a integração entre as Propedêuticas Contextualizadas e os estágios correlatos será 

fortalecida pelo PMG, pois a escolha dos temas das atividades interativas digitais contará com a 

participação dos docentes e estudantes, alinhando-se os interesses da Patologia Clínica às 

respectivas áreas assistenciais. Além disso, o apoio à preparação de casos demandará interlocuções 

com preceptores e médicos residentes diretamente envolvidos na assistência aos pacientes nos 

diversos cenários de prática dos estágios, estreitando os laços entre as duas estratégias de 

formação profissional. 

 

5. Metodologia: 
 

5.1 Acolhimento e preparação dos bolsistas: 
 

O primeiro mês de atuação dos bolsistas será dedicado a reuniões semanais com os orientadores, 

tendo como objetivo promover a apresentação detalhada do PMG; o alinhamento metodológico da 

atuação destes junto ao corpo discente das Propedêuticas Contextualizadas e os princípios para a 

preparação dos conteúdos referentes ao aprimoramento do material didático das disciplinas. 

 

5.2 Experiência com a metodologia Aprendizagem Baseada em Casos: 
 

Conforme disponibilidade de horário dos bolsistas, será criada escala para a participação dos 

monitores nos encontros de discussão dos casos das disciplinas de Propedêuticas Contextualizadas 

I, II, III e IV, para que vivenciem a proposta metodológica e elaborem um portfólio reflexivo sobre o 

processo de aprendizagem vivenciado. Idealmente o bolsista, ao longo do programa de monitoria, 

precisará participar de pelo menos um encontro de cada uma das disciplinas. Os bolsistas 

participarão, também, do apoio aos alunos na preparação dos casos a serem discutidos nas aulas. 

 

5.3 Qualificação do material didático: 
 

A produção de materiais didáticos de apoio às Propedêuticas Contextualizadas tem a seguinte 

metodologia: (1) definição do tema/exame pelo orientador, considerando as demandas mais 

relevantes das disciplinas Propedêuticas Contextualizadas I a IV e seu alinhamento com os estágios 

correlatos; (2) preparação do conteúdo pelo aluno sob o formato interativo; (3) revisão do material 

produzido pelo orientador e eventuais ajustes; (4) validação do material pelo corpo docente das 

Propedêuticas Contextualizadas I a IV e dos estágios; (5) apresentação do conteúdo pelos bolsistas 

em seminário de ensino do PRO; (6) disponibilização dos conteúdos validados na Plataforma 

Moodle.  

 

 



 

  

 
6. Monitoramento e avaliação processual do projeto: 

 

6.1 Reuniões de equipe: 
 

Durante a vigência do PMG serão realizadas reuniões trimestrais de avaliação e alinhamento com a 

equipe do PMG. Estas terão como finalidade complementar a organização do  Seminário  de  Ensino 

do PRO, a realizar-se em 2021, em data e modalidade (presencial ou a distância) a serem definidas.  

No evento, os bolsistas apresentarão os temas desenvolvidos e participarão de debates referentes 

às estratégias pedagógicas de ensino da Patologia Clínica no curso de Medicina. 

 

6.2 Monitoramento da preparação de material didático: 
 

Os bolsistas serão orientados pelos respectivos coordenadores/professores das Propedêuticas 

Contextualizadas na preparação do material didático complementar, tendo como meta a entrega 

de um trabalho a cada bimestre, respeitando-se o período de férias acadêmicas. 

 
6.3 Avaliação discente: 

 
Ao final de cada trimestre letivo, os alunos das Propedêuticas Contextualizadas serão convidados a 

responder à pesquisa de satisfação quanto ao PMG por meio eletrônico. Esta envolverá questões 

gerais, quanto à percepção, relevância e impacto do Programa junto aos alunos, e questões 

específicas relativas ao atendimento realizado pelos bolsistas. 

 
6.4 Avaliação de equipe: 

 
A metodologia de avaliação formativa será o Feedback (autoavaliação-avaliação-proposição) 

empregada ao longo do PMG, envolvendo docentes, estudantes e bolsistas integrantes do 

Programa. 

 

7. Monitoramento e avaliação do trabalho dos estudantes bolsistas: 
 

Os bolsistas serão avaliados em sua assiduidade, pontualidade, interesse no desenvolvimento das 

atividades e qualidade dos materiais produzidos, além da participação na Semana do 

Conhecimento da UFMG. 

 



 

  

 
8. Resultados esperados: 

 
Espera-se que a experiência de iniciação à docência dos bolsistas qualifique sua formação e 

desperte o interesse pela carreira acadêmica. Ademais, a preparação de material didático 

representa uma oportunidade ímpar de aprofundamento em temas de interesse médico, sob a 

ótica da Patologia Clínica e do uso racional de exames laboratoriais. Por outro lado, o contato direto 

com colegas e professores, vivenciando como observadores e apoiadores a utilização da 

metodologia da Aprendizagem Baseada em Casos, favorecerá a reflexão sobre como se dá o 

processo de aprendizagem. 

Em relação à qualificação do material didático das Propedêutica Contextualizadas, a inclusão de 

dois bolsistas em cada disciplina e a preparação de um conteúdo por bimestre letivo por aluno, 

permitirá a produção de 8 atividades interativas digitais por disciplina até o final do período de 

vigência do PMG. As Propedêuticas Contextualizadas contarão, portanto, com 32 materiais 

complementares disponíveis na Plataforma Moodle, de acesso contínuo pelos alunos, fácil 

atualização e alinhados aos principais grupos nosológicos presentes nos estágios aos quais as 

disciplinas estão integradas. 

A publicação de casos clínicos selecionados nas disciplinas nos canais de comunicação da Faculdade 

de Medicina ampliará o alcance das discussões propedêuticas para outros estudantes, professores 

e profissionais.  

O PMG culminará na realização de um Seminário de Ensino, proporcionando debates referentes às 

estratégias educacionais empregadas no ensino da Patologia Clínica no curso de Medicina da UFMG 

permitindo seu contínuo aprimoramento e alinhamento com as necessidades discentes. 

 

 


