
 

 

 

 

      Conselho Universitário - CONSUNI 

      Câmara de Ensino 

 

Curso de Graduação em Medicina da Uniplac:  

 

Equivalência de Estudos entre as Estruturas Curriculares 1 e 2  

 

Estrutura Curricular 1 (Parecer CEE/SC n° 376, de 27/10/2009  

Resolução CEE/SC n° 085, de 27/10/2009, Decreto n° 2.792, de 

01/12/2009 - D.O. n° 18.742, de 01/12/2009) 

Estrutura Curricular 2 (Parecer CEE/SC n° 370, de 11/12/2012 
Resolução CEE/SC n° 209, de 11/12/2012 – Decreto n° 1.562, de 

28/05/2013 – D.O. n° 19958, de 04/12/2014) 

Parecer do 

Colegiado* 

Cód Ano Unidade 

Educacional 

Ementa Carga 

Horária 

Cód. Ano Unidade 

Educacional 

Ementa Carga 

Horária 
 

0-7581 1º Introdução ao 

Estudo da 

Medicina 

Situações-problema de saúde 

doença. Necessidades de 

saúde. Determinantes da 

homeostase 

680 0-15400 1º Introdução ao 

Estudo da 

Medicina 

Situações-problema de saúde 

doença. Necessidades de saúde. 

Determinantes da homeostase 

680 Equivale 

integralmente 

0-7582 1º Prática de Saúde 

na Comunidade 
Necessidades de saúde. 

Problemas de pessoas, 

família e comunidade. 

História clínica e exame 

clínico. Políticas públicas de 

Saúde: SUS/PSF 

680 0-15401 1º Prática de Saúde 

na Comunidade 
Necessidades de saúde. Problemas 

de pessoas, família e comunidade. 

História clínica e exame clínico. 

Políticas públicas de Saúde: 

SUS/PSF 

680 Equivale 

integralmente 

0-7584 2º Concepção, 

Nascimento, 

Crescimento, 

Desenvolvimento 

Situações-problema de saúde 

doença. Necessidades de 

saúde na área materno-

infantil-adolescência 

680 0-15402 2º Concepção, 

Nascimento, 

Crescimento, 

Desenvolvimento 

Situações-problema de saúde 

doença. Necessidades de saúde na 

área materno-infantil-adolescência. 

680 Equivale 

integralmente 

0-7586 2º Eletivo Projeto  de trabalho a ser 

desenvolvido pelo estudante 

nos serviços de saúde locais 

e/ou fora-de-sede 

200 0-15403 2º Eletivo Projeto de trabalho a ser 

desenvolvido pelo estudante nos 

serviços de saúde local e/ou fora-

de-sede 

200 Equivale 

integralmente 

0-7585 2º Prática de Saúde 

na Comunidade 
Necessidades de saúde: 

problemas de pessoas, família 

680 0-15404 2º Prática de Saúde 

na Comunidade 
Necessidades de saúde: problemas 

de pessoas, família e comunidade. 

680 Equivale 

integralmente 



 

 

e comunidade. História 

clínica e exame clínico 

relacionado à área materno-

infantil-adolescência 

História clínica e exame clínico 

relacionados à área materno 

infantil-adolescência 

0-7588 3º Eletivo Projeto de trabalho a ser 

desenvolvido pelo estudante 

nos serviços de saúde locais 

e/ou fora-de-sede 

200 0-15405 3º Eletivo Projeto de trabalho a ser 

desenvolvido pelo estudante nos 

serviços de saúde local e/ou fora-

de-sede. 

200 Equivale 

integralmente 

0-7590 3º Prática de Saúde 

na Comunidade 
Necessidades de saúde: 

problemas de pessoas, família 

e comunidade relacionados à 

vida adulta, reprodução, 

sexualidade e 

envelhecimento. História 

clínica, exame clínico e plano 

de cuidado 

680 0-15406 3º Prática de Saúde 

na Comunidade 
Necessidades de saúde: problemas 

de pessoas, família e comunidade 

relacionados à vida adulta, 

reprodução, sexualidade, 

envelhecimento. História clínica, 

Exame clínico e Plano de ação 

680 Equivale 

integralmente 

0-7589 3º Vida adulta, 

Reprodução, 

Sexualidade, 

Envelhecimento 

Situações-problema de saúde 

doença. Necessidades de 

saúde: Vida adulta, 

reprodução, sexualidade, 

envelhecimento. 

680 0-15407 3º Vida adulta, 

Reprodução, 

Sexualidade, 

Envelhecimento 

Situações-problema de saúde 

doença. Necessidades de saúde: 

vida adulta, reprodução, 

sexualidade, envelhecimento 

680 Equivale 

integralmente 

0-7591 4º Apresentações 

Clínicas 
Necessidades de saúde. 

Análise de caso clínico. 

Diagnóstico e Plano de 

cuidados 

680 0-15408 4º Apresentações 

Clínicas 
Necessidades de saúde. Análise de 

caso clínico. Diagnóstico e plano 

de cuidados 

680 Equivale 

integralmente 

0-7592 4º Eletivo Projeto de trabalho a ser 

desenvolvido pelo estudante 

nos serviços de saúde locais 

e/ou fora-de-sede 

200 0-15409 4º Eletivo Projeto de trabalho a ser 

desenvolvido pelo estudante nos 

serviços de saúde local e/ou fora-

de-sede 

200 Equivale 

integralmente 

0-7593 4º Prática de Saúde 

na Comunidade 
Necessidades de saúde: 

problemas de pessoas, família 

e comunidade. História 

clínica, exame clínico e plano 

de cuidados 

680 0-15410 4º Prática de Saúde 

na Comunidade 
Necessidades de saúde: problemas 

de pessoas, família e comunidade. 

História clínica, exame clínico e 

plano de cuidados 

680 Equivale 

integralmente 

0-7595 5º Internato -Eletivo Projeto de trabalho a ser 

desenvolvido pelo estudante 

nos serviços de saúde locais 

e/ou fora-de-sede 

400 0-15411 5º Internato -Eletivo Projeto de trabalho a ser 

desenvolvido pelo estudante nos 

serviços de saúde local e/ou fora-

de-sede. 

200 Equivale 

integralmente 



 

 

0-7597 5º Internato – Prática 

de Saúde na 

Comunidade 

Necessidades de saúde da 

pessoa idosa e do adulto. 

História clínica, exame 

clínico e plano de cuidado 

200 0-15412 5º Internato – Prática 

de Saúde na 

Comunidade 

Necessidades de saúde da pessoa 

idosa e do adulto. História clínica, 

exame clínico e plano de cuidado 

200 Equivale 

integralmente 

0-7594 5º Internato – Saúde 

do Adulto 
Necessidades de saúde da 

pessoa idosa e do adulto. 

História clínica, exame 

clínico e plano de cuidado 

600 0-15413 5º Internato – Saúde 

do Adulto 
Necessidades de saúde da pessoa 

idosa e do adulto. História clínica, 

exame clínico e plano de cuidado 

600 Equivale 

integralmente 

0-7596 5º Internato – Saúde 

Materno-infantil 
Necessidade de saúde 

materno - infantil. História 

clínica. Exame físico. 

Hipóteses diagnósticas. Plano 

de cuidado 

600 0-14514 5º Internato – Saúde 

Materno-infantil 
Necessidades de saúde materno - 

infantil . História clínica. Exame 

físico. Hipóteses diagnósticas. 

Plano de cuidado 

600 Equivale 

integralmente 

0-7601 6º Internato -Eletivo Projeto de trabalho a ser 

desenvolvido pelo estudante 

nos serviços de saúde locais 

e/ou fora-de-sede 

400 0-15415 6º Internato-Eletivo Projeto de trabalho a ser 

desenvolvido pelo estudante nos 

serviços de saúde local e/ou fora-

de-sede 

400 Equivale 

integralmente 

0-7602 6º Internato – Prática 

de Saúde na 

Comunidade 

Necessidades de saúde da 

pessoa idosa e do adulto. 

História clínica, exame 

clínico e plano de cuidado 

200 0-15416 6º Internato – Prática 

de Saúde na 

Comunidade 

Necessidades de saúde da pessoa 

idosa e do adulto. História clínica, 

exame clínico e plano de cuidado 

200 Equivale 

integralmente 

0-7600 6º Internato – Saúde 

do Adulto 
Necessidades de saúde da 

pessoa idosa e do adulto. 

História clínica, exame 

clínico e plano de cuidado 

400 0-15417 6º Internato – Saúde 

do Adulto 
Necessidades de saúde da pessoa 

idosa e do adulto. História clínica, 

exame clínico e plano de cuidado 

400 Equivale 

integralmente 

0-7599 6º Internato – Saúde 

Materno-infantil 
Necessidades de saúde 

materno-infantil. História 

clínica. Exame físico. 

Hipóteses diagnósticas. Plano 

de cuidado 

400 0-15418 6º Internato – Saúde 

Materno-infantil 
Necessidades de saúde materno-

infantil. História clínica. Exame 

físico. Hipóteses diagnósticas. 

Plano de cuidado 

400 Equivale 

integralmente 

0-7598 6º Internato – 

Urgência/Terapia 

Intensiva 

Necessidades de saúde da 

pessoa idosa e do adulto. 

História clínica, exame 

clínico e plano de cuidado 

400 0-15419 6º Internato – 

Urgência/Terapia 

Intensiva 

Necessidades de saúde da pessoa 

idosa e do adulto. História clínica, 

exame clínico e plano de cuidado 

400 Equivale 

integralmente 

       Atividades 

Complementares 
 200  

   Total 9.640    Total 9.640  



 

 

     0-16653  Libras Surdez e linguagem. Fundamentos 

histórico-epistemológicos da 

Língua de Sinais. Sinal e seus 

parâmetros. Comunicação: 

alfabeto manual. Libras: 

vocabulário e noções gramaticais 

60*  

*Disciplina optativa (Resolução Consuni-Consepe n° 086, de 21 de dezembro de 2009).  
 

 

 

Aprovado pelo Parecer do Consuni nº 1344, de 25 de novembro de 2015. 

 

           Luiz Carlos Pfleger 

                  Presidente do Consuni 

 


