
Informações sobre o funcionamento da Clínica Médica 5 (CLM-5) –código: CLM028 

 

Prezados alunos, 

Na CLM-5 vocês terão oportunidade de estagiar nos ambulatórios de QUATRO especialidades 

clínicas: duas obrigatórias (Cardiologia e Endocrinologia) e as outras duas, alocadas pelo 

CEGRAD, entre as seguintes disponíveis: Pneumologia, Infectologia, Gastroenterologia, 

Hematologia e Nefrologia. Não é permitida troca de especialidades entre os alunos. As aulas 

ocorrem duas vezes por semana da seguinte forma: 

 O semestre letivo é dividido em dois módulos de aproximadamente oito a nove 

semanas cada. Os atendimentos se iniciam em 05-08-19. 

 São duas aulas por semana. 

 No primeiro módulo você terá, em um dos dias da semana, aula em uma das 

especialidades obrigatórias (Cardiologia ou Endocrinologia); no outro dia, terá 

necessariamente aula em uma das outras duas especialidades em que foi alocado 

(Pneumologia, Infectologia, Gastroenterologia, Hematologia ou Nefrologia). 

 Para se localizar, saber quais os dias da semana, locais dos ambulatórios, ordem das 

duas especialidades obrigatórias (Cárdio ou Endócrino), além de quais serão as suas 

outras duas especialidades É IMPRESCINDÍVEL CONHECER QUAL É A SUA SUBTURMA 

(a1,a2, a3, a4, b1, b2...d4). Está informação será fornecida pelo CEGRAD. 

 De posse desta informação, é só consultar a planilha anexa. 

 Veja um exemplo: 

1) Caso você pertencer à subturma C2, consultando a 3ª coluna da planilha 

(especialidades), verá quais serão aquelas que acompanhará: Endocrinologia 

(obrigatória), Nefrologia, Cardiologia (obrigatória) e Gastroenterologia.  

2) Na 4ª coluna (dias da semana), saberá os dias da semana e turnos das aulas (M- 

manhã ou T- tarde). A C2 tem aulas segundas e quintas-feiras pela manhã. 

3) Na 5ª coluna (especialidades – ordem), descobrirá qual a ordem das 

especialidades no semestre. No exemplo dado, a C2 terá, na primeira metade do 

semestre, aula de Endocrinologia nas segundas pela manhã e Nefrologia nas 

quintas pela manhã. Já na segunda metade do semestre haverá um rodízio com a 

troca para as outras duas especialidades: Cardiologia nas segundas pela manhã e 

Gastroenterologia nas quintas pela manhã. Fique atento ao CRONOGRAMA anexo 

para saber quando será o rodízio. 

4) Na sexta coluna estão os nomes dos professores responsáveis por aquela 

subturma. Ao final da planilha estão os locais das aulas. 

 Na última semana de cada módulo, cada um dos dois professores aplicará uma prova 

parcial da sua especialidade e você entregará a ele um trabalho cujo tema deverá ser 

previamente divulgado pelo professor. Final do primeiro módulo: duas provas 

parciais + dois trabalhos; ao final do segundo módulo: duas provas parciais + dois 

trabalhos. 

 O formato da provas parciais (escrita ou múltipla escolha) e dos trabalhos é definido 

exclusivamente por cada professor. 



 Também será realizada a ATIVIDADE INTEGRADORA (AI), cujo formato, data e horário 

serão estabelecidos pela Coordenação do 8º período. Vocês serão previamente 

avisados. É importante destacar que A SIMPLES PRESENÇA NÃO GARANTE OS 10 

PONTOS NA AI. Existirão também outros critérios de avaliação que serão divulgados 

no dia da atividade. 

 A prova final da CLM-5, necessariamente de múltipla escolha, será aplicada na 

semana das provas finas conforme calendário da FM. Serão 40 questões (10 para cada 

especialidade cursada). Data, local e horário serão definidos pela Coordenação do 8º 

período. Vocês serão previamente avisados. 

 É importante alertá-los para serem assíduos e não se descuidarem da frequência. 

Vale ainda ressaltar que a Curso de Medicina da UFMG dispõe oficialmente de critérios 

para a autorização para realização de prova substitutiva (Resolução N° 01, de 01 de 

junho de 2016). Encontra-se disponível no site da FM-UFMG 

(https://site.medicina.ufmg.br/wp-

content/uploads/sites/10/2014/07/resolucao01062016.pdf). Qualquer prova 

substitutiva (parcial, final ou trabalho) somente será levada a cabo caso se 

enquadre nos critérios da resolução acima. 

A distribuição de pontos por especialidade é a seguinte: 

 Prova parcial: 20 pts 

 Trabalho: 20 pts 

 Prova final: 30 pts 

 Participação: 20 pts 

 AI: 10 pts 

 

 É importante frisar que o peso de cada especialidade é 0,25, a fim de se perfazer os 

100 créditos finais. 

 Cada dia de ausência equivale a 4 faltas. 

 Para informações sobre o PLANO DE ENSINO com a EMENTA, OBJETIVOS, 

HABILIDADES E ATITUDES (cobradas na PARTICIPAÇÃO), CONTEÚDO (temas dos GDs, 

bibliografia) não deixem de consultar a página do CEGRAD no site da FM-UFMG: 

https://site.medicina.ufmg.br/cegrad/wp-

content/uploads/sites/10/2018/01/CLM028.pdf 

 No mais, estou à disposição para quaisquer outros esclarecimentos (v-

tostes@uol.com.br). Espero que a CLM-5 seja proveitosa. 

Atenciosamente, 

 

Vinícius Tostes   

Professor Adjunto do Dep. Clínica Médica da FM-UFMG 

Coordenador da CLM-5 
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