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Orientações aos alunos sobre o reconhecimento do MedCine como 

Atividade Complementar Geradora de Crédito (ACGC) 

 

I. Sobre o Projeto MedCine 

O MedCine foi criado em 2005 pelo Núcleo de Apoio Psicopedagógico ao 

Estudante da Faculdade de Medicina da UFMG e tornou-se um projeto de 

extensão em 2012. Consiste em um espaço de lazer, convívio e conversa. É 

gratuito, aberto à comunidade e se apoia na exibição de filmes, seguida de um 

comentário por debatedor convidado. Propõe-se ao debate de aspectos que, 

de forma ampla, interessam à formação no campo da saúde. Integra a 

comunidade externa na discussão de questões humanas comuns e complexas, 

fundamental para a aquisição do profissionalismo.  

O MedCine ocorre durante o período letivo com frequência mensal, sempre 

na última quarta-feira do mês, e tem duração de três horas a três horas e meia.  

 

II. Sobre o reconhecimento da participação de alunos nas atividades do projeto 

MedCine e certificação para validação como ACGC 

II.A) Sobre os critérios de participação dos alunos: 

2.A.1) A atividade deverá ser desenvolvida no período de um ano e constará de 

presença em quatro(4) ou oito (8) sessões do MedCine ( filme e debate).Em 

casos de participação em  8 sessões, o aluno poderá fazê-lo em um mesmo 

ano letivo ou em anos diferentes do curso. 

2.A.2) O intervalo máximo de tempo entre a primeira e a quarta sessão de cada 

uma das vezes que o aluno participar é de 12 meses. 
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2.A.3) As presenças do estudante participante devem ser registradas com 

assinatura e número de matrícula em livro e lista de presença disponíveis em 

todas as sessões mensais do MedCine. 

2.A.4) Após participar das quatro(4) ou oito(8) sessões, o estudante que 

desejar ter atividade reconhecida como ACGC deverá fazer: (1) uma solicitação 

à coordenação do projeto mediante preenchimento de formulário na Sala do 

NAPEM (39- andar térreo) da Faculdade de Medicina da UFMG, aos cuidados 

do secretário Lindomar, e (2) preencher um relatório, conforme modelo/roteiro 

anexo neste documento e disponível no site do NAPEM (Anexo I). 

2.A.5) Após a apuração da presença e a análise do relatório do estudante pela 

coordenação do projeto, será expedido pelo NAPEM um certificado de 

participação do estudante, contendo a carga horária equivalente ao número de 

sessões assistidas, que poderá ser validado pelo aluno como ACGC junto ao 

Colegiado do Curso de Graduação. A proposta é a seguinte: 

1- Será atribuído um (1) crédito de ACGC, considerando a carga 

horária de 15 horas, para a participação em quatro (4) sessões  do 

MedCine. 

2- Serão atribuídos dois (2) créditos de ACGC, considerando a carga 

horária de 30 horas, para a participação em oito (8) sessões do 

MedCine. 

3- O total máximo de créditos obtidos na atividade, se repetida em 

períodos diferentes ou se houver participação nas oito sessões do 

ano será de 2 créditos, conforme resolução da ACGC. * 

 

 

2.A.6) A atividade poderá ocorrer em qualquer período do curso de Medicina. 

2.A.7) O prazo exigido pela coordenação do  NAPEM para confecção do 

certificado de participação nas atividades do projeto MedCine é de 30 dias, a 

partir da data de solicitação feita pelo aluno e  do preenchimento do relatório   

(item 2.A.4). 
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* TRECHO DA RESOLUÇÃO 04/2016, DE 05/09/2016, SOBRE ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES GERADORAS DE CRÉDITOS (ACGC) SOBRE 

“OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO, CULTURAIS 

E ESPORTIVAS DESENVOLVIDAS NA UFMG OU EM OUTRAS I.E.S.” 

 

De acordo com os Art.13º da Res. 04/2016, outras atividades de ensino, 

pesquisa, extensão, culturais e esportivas desenvolvidas no âmbito da UFMG 

ou em outras instituições de ensino superior reconhecidas pelo Conselho 

Nacional de Educação, avaliadas e consideradas pelo Colegiado do Curso de 

Medicina como relevantes para a formação do estudante poderão ser 

reconhecidas como ACGC. Caberá ao estudante providenciar todos os 

documentos para fundamentar a análise, a critério do Colegiado do Curso de 

Medicina, para o reconhecimento da atividade como ACGC. Serão atribuídos 

no máximo 02 créditos para esta atividade. 
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ANEXO I. Roteiro para elaboração de relatório de participação nas 

atividades do projeto MedCine do NAPEM -FM – UFMG 

 

Participação nas atividades do Projeto MedCine como ACGC (1ªvia) 

 

Para receber um certificado que lhe permitirá solicitar o reconhecimento de sua 

participação no MedCine como ACGC, após participar de 4 ou 8 sessões do MedCine, 

você deverá responder às perguntas abaixo relacionadas, sendo que as respostas 

abertas (segunda parte do relatório) devem totalizar no máximo 2 páginas.     

O relatório deve ser entregue na sala 39 do NAPEM, aos cuidados do 

secretário Lindomar. 

É importante salientar que suas respostas poderão ser, eventualmente,  

utilizadas em pesquisas relacionadas ao MedCine. As pesquisas seguirão os padrões 

de ética, sendo que todas as informações coletadas  serão estritamente confidenciais,  

não podendo ser utilizados quaisquer dados que o identifiquem. Somente os 

pesquisadores terão conhecimento dos dados. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

Tendo em vista os itens acima apresentados, eu, de forma livre e esclarecida, 

manifesto meu consentimento em permitir a utilização das informações prestadas no 

formulário a seguir para a realização de pesquisa relacionada ao MedCine. Declaro 

que recebi cópia deste termo de consentimento, e autorizo a realização da pesquisa e 

a divulgação dos dados obtidos neste estudo. 

 

___________________________ 

Nome do Participante da Pesquisa 

___________________________ 

Assinatura do Participante da Pesquisa 

___________________________ 

Data - Belo Horizonte – Minas Gerais 
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Participação nas atividades do Projeto MedCine como ACGC (2ªvia) 

 

Para receber um certificado que lhe permitirá solicitar o reconhecimento de sua 

participação no MedCine como ACGC, após participar de 4 ou 8 sessões do MedCine, 

você deverá responder às perguntas abaixo relacionadas, sendo que as respostas 

abertas (segunda parte do relatório) devem totalizar no máximo 2 páginas.     

O relatório deve ser entregue na sala 39 do NAPEM, aos cuidados do 

secretário Lindomar. 

É importante salientar que suas respostas poderão ser, eventualmente, 

utilizadas em pesquisas relacionadas ao MedCine. As pesquisas seguirão os padrões 

de ética, sendo que todas as informações coletadas serão estritamente confidenciais, 

não podendo ser utilizados quaisquer dados que o identifiquem. Somente os 

pesquisadores terão conhecimento dos dados. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

Tendo em vista os itens acima apresentados, eu, de forma livre e esclarecida, 

manifesto meu consentimento em permitir a utilização das informações prestadas no 

formulário a seguir para a realização de pesquisa relacionada ao MedCine. Declaro 

que recebi cópia deste termo de consentimento, e autorizo a realização da pesquisa e 

a divulgação dos dados obtidos neste estudo. 

 

 

___________________________ 

Nome do Participante da Pesquisa 

___________________________ 

Assinatura do Participante da Pesquisa 

___________________________ 

Data - Belo Horizonte – Minas Gerais 
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 Primeira parte:  

1- Data: ____________________ 
 

2- Nome completo: ___________________________________________ 
 

3- Número de matrícula: _____________________ 
 

4-  Período do curso em que você está: _________ 
 
 

5- Assinale os meses em que você assistiu filmes e escreva o nome dos 
respectivos filmes: 

(  ) Março  

(  ) Abril  

(  ) Maio  

(  ) Junho  

(  ) Agosto  

(  ) Setembro  

(  ) Outubro  

(  ) Novembro  

(  ) Outro - alguma sessão extra  

 

 

6- O dia e horário do MedCine são favoráveis para você ?  
( ) Sim   ( ) Não 

      Se não, qual outro dia/horário você sugere? 

____________________________________________________________ 

 
7- Por que você escolheu participar do MedCine para validação de  ACGC? Se 

tiver mais de um motivo, numere-os em ordem de importância para você.  
( ) É uma das poucas atividades para alunos no início do curso  

( ) Gosto de cinema. 

( ) O cinema ao mostrar situações de vida fictícias ajuda a refletir sobre 

situações reais, seja elas pessoais ou profissionais. 

( ) A interação com um debatedor e o público permite aprofundar a reflexão 

sobre temas relevantes para o crescimento pessoal e formação profissional. 

( ) Outra.  Especifique:_____________________________________________ 
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_______________________________________________________________ 

Segunda parte - Responda as questões abaixo ( 8 a 14) em folha a parte, 

totalizando no máximo 2 páginas. 

8- Os filmes trouxeram reflexões importantes para sua formação? 

( ) Sim   ( ) Não 

       

Se sim, qual a relação ou diálogo entre os filmes e sua profissão ou formação? 

Comente. Se não, comente o por quê. O comentário pode ser sobre o conjunto dos 

quatro ou oito filmes assistidos ou sobre algum em particular.  

 

9- No geral, a exposição pelos debatedores e os debates com o público foram 

significativos?  

( ) Sim   ( ) Não       Por que? 

 

10- Dentre os filmes assistidos, algum foi particularmente marcante para você?  

( ) Sim   ( ) Não   Se sim, qual(is)? Por que? 

 

11- Você sentiu interesse de continuar frequentando o MedCine após essa 

experiência? 

( ) Sim   ( ) Não      Por que? 

 

12- Você acha que essa experiência com o MedCine te incentivou a assistir outros 

filmes fora do MedCine? 

(  ) Sim ( ) Não 

 

13- Você recomendaria o projeto para outros colegas? 

( ) Sim   ( ) Não      Por que? 
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Terceira parte 

Responda as questões 14,15,16 de acordo com a escala de 0 a 5, sendo: 

1- Muito pouco/ nada/ nenhum 

2- Pouco 

3- Moderado(a), Intermediário(a) 

4- Muito, Grande 

5- Extremo(a)/ extremamente 

 

14 - Quais as questões/temas você considera hoje como mais difíceis para você 

como estudante de medicina e futuro médico? Numere de 1 a 5 de acordo com 

o seu grau de dificuldade em lidar como cada uma delas: 

 

( ) A morte e o processo de 

morrer 

( ) Luto 

( ) Eutanásia/ Distanásia 

( ) Limites da medicina 

( ) Cuidados Paliativos 

( ) Pacientes sem perspectiva 

de cura 

( ) Familiares de pacientes 

( ) Questões de inclusão social 

( ) Sexualidade 

( ) Questões de gênero 

( ) Aborto 

( ) Competitividade 

( ) Pacientes psiquiátricos 

( ) Suicídio 

( ) Lidar com o diferente 

( ) Outros 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

15 - Numere de 1 a 5 de acordo com o quanto foram discutidos os assuntos em 

sua experiência na faculdade até o presente período: 

( ) A morte e o processo de 

morrer 

( ) Luto 

( ) Eutanásia/ Distanásia 

( ) Limites da medicina 

( ) Cuidados Paliativos 

( ) Pacientes sem perspectiva 

de cura 

( ) Familiares de pacientes 

( ) Questões de inclusão social 
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( ) Sexualidade 

( ) Questões de gênero 

( ) Aborto 

( ) Competitividade 

( ) Pacientes psiquiátricos 

( ) Suicídio 

( ) Lidar com o diferente 

( ) Outros 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

16 - Quais questões/temas você tem mais interesse de que fossem 

abordados no MedCine. Numere de 1 a 5 de  acordo com o grau de interesse: 

( ) A morte e o processo de 

morrer 

( ) Luto 

( ) Eutanásia/ Distanásia 

( ) Limites da medicina 

( ) Cuidados Paliativos 

( ) Pacientes sem perspectiva 

de cura 

( ) Familiares de pacientes 

( ) Questões de inclusão social 

( ) Sexualidade 

( ) Questões de gênero 

( ) Aborto 

( ) Competitividade 

( ) Pacientes psiquiátricos 

( ) Suicídio 

( ) Lidar com o diferente 

 

17 - Fora os temas anteriores, existem outros que você gostaria que outros temas 

fossem abordados? Quais? Se possível, cite um filme que acha interessante sobre 

o assunto. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 


