
Seminário 

Data: 04/05 (turma D), 05/05 (turma C), 07/05 (turma B) e 08/05 (turma A)  • 

Horário: 07:50H – 11:30H  • Local: sala 062   

Conteúdo e orientações: o Seminário versará sobre temas e/ou casos clínicos 

vistos nas aulas práticas e teóricas das especialidades cirúrgicas, de livre 

escolha pelos alunos, orientados pelo professor da enfermaria. Sugere-se 

que seja dada ênfase em aspectos de clínica e/ou de técnicas cirúrgicas que 

complementem e aprofundem os temas discutidos nas aulas teóricas e nas 

enfermarias. A distribuição das turmas/professores será feita da seguinte forma:  

- Turmas A1, B1, C1 e D1: Cirurgia Digestiva   

- Turmas A2, B2, C2 e D2: Cirurgia Cabeça e Pescoço   

-  Turmas A3, B3, C3 e D3: Cirurgia Pediátrica   

- Turmas A4, B4, C4 e D4: Urologia   

-  

- O seminário será realizado no dia e horário em que as turmas teriam 

aulas práticas nas enfermarias: - 

-  Turma D - 2a feira  

- Turma C - 3a feira  -  

- Turma B - 5a feira  -  

- Turma A - 6a feira   

- Os professores das enfermarias desses dias serão os avaliadores. 

  tempo será de no máximo 15 minutos para apresentação e 10 

minutos para discussão.   

 

O seminário terá início impreterivelmente às 08:00. Portanto, os arquivos 

com as apresentações em pen drive deverão ser entregues ao professor 

que coordena o seminário do dia até as 07:55. A ordem de apresentação 

das subturmas será definida no dia do seminário a critério dos 

professores. O apresentador é de livre escolha pela subturma. A 

subturma que não entregar o arquivo até o início do Seminário terá sua 

apresentação condicionada à concordância de todos os professores 

presentes.  



A nota de avaliação será a mesma para todos os estudantes do grupo 

presentes, exceto nos casos de ausências, atrasos ou não permanência no 

Seminário até o término das apresentações. No caso de ausência o aluno 

receberá a nota zero e em caso de atraso ou não permanência até o 

término do seminário terá sua nota reduzida em 50% em relação aos outros 

alunos do grupo.  

O seminário não interfere nas aulas práticas de Cirurgia Ambulatorial das outras 

turmas, que ocorrerão normalmente no Ambulatório Borges da Costa com os 

respectivos professors. 

 


