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CONCEITO 

Trata-se de uma disciplina prática, adicional à 

carga horária regular teórica dos cursos de 

pós-graduação do Hospital Moinhos de Vento, 

oferecido aos alunos das áreas de Medicina, 

Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição 

e Psicologia.  

Propõe-se um programa de acompanhamento 

observacional, paralelo ao currículo teórico 

dos cursos de especialização, sendo 

componente curricular obrigatório do curso.  

O aluno matriculado, realiza atividades   de 

acompanhamento na assistência, conforme a 

característica da profissão com supervisão de 

um profissional da área assistencial.  

 

PERFIL DO EGRESSO  

Profissional crítico e reflexivo, capaz de 

atender as constantes demandas do mercado 

de saúde e de compreender adequadamente o 

processo que envolve a melhor prática 

assistencial.  

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA DE ENSINO  

As atividades de ensino são realizadas através 

de acompanhamento observacional a 

pacientes hospitalizados sob supervisão dos 

profissionais das áreas assistenciais, 

participação em rounds Institucionais junto às 

especialidades médicas, estudo de caso e 

participação nos programas assistenciais da 

instituição.  

 

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

A avaliação acontece de forma contínua e 

consensual, com apresentação de um estudo 

de caso ao final da disciplina ao coordenador 

assistencial da área ou profissional por ele 

designado. 

A avaliação será baseada nos critérios que 

constam na ficha de avaliação do aluno a qual 

será apresentada no primeiro dia da prática.  

A média final será composta por:  

• Assiduidade; 

• Apresentação pessoal; 

• Participação; 

• Estudo de Caso. 

 

Divulgação da nota e frequência:  

A nota final e frequência da disciplina será 

divulgada no sistema acadêmico no prazo de 

até 30 dias após o término da disciplina.   
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FUNCIONAMENTO DA DISCIPLINA 

Datas e horários: a disciplina ocorre em 

horários distintos aos da aula teórica, sendo 

definidos através de abertura de edital e de 

acordo com a disponibilidade da área 

assistencial.  

Média mínima para aprovação: 7,0  

 

Frequência mínima para aprovação: 90% de 

frequência.  

 

Carga horária total da disciplina:  

Cursos de Farmácia: 110h 

Demais cursos: 70 horas  

 

Carga horária dia: 5h ou 10h  

 

Horário: segunda a sexta-feira (exceto 

feriados) 

 

Turno: Manhã, tarde ou integral.  

 

Horário: 8h às 13h, 14h às 19h ou 8h às 19h 

(com 1h de intervalo).  

 

 

 

AGENDAMENTO DA DISCIPLINA  

A disciplina inicia no segundo ano do curso. 

Os campos das práticas são divulgados através 

de edital.  

FORMATO DE AGENDAMENTO  

O Aluno deverá comparecer presencialmente 

na Secretaria Acadêmica, conforme prazo 

divulgado no edital para agendamento 

conforme disponibilidade de vagas.  

A ocupação das vagas ocorre por ordem de 

chegada. 

LOGÍSTICA DAS ATIVIDADES PRÁTICAS 

No primeiro dia da disciplina o aluno será 

recepcionado em local específico para a 

apresentação da Disciplina, entrega do Plano 

de Ensino, visita hospitalar e direcionamento 

para os campos de estágio.  

Local: Sala 1 – Bloco B  
Rua Tiradentes 333, térreo.  
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SOLICITAÇÃO DE APROVEITAMENTO 

A disciplina permite o recurso de solicitação de 

aproveitamento extraordinário para os alunos 

que possam comprovar um ano (12 meses) de 

atividade profissional nas áreas específicas de 

cada curso ou residência na área específica.  

Quem optar pelo aproveitamento deve 

solicitar na secretaria acadêmica, 

pessoalmente, anexando uma declaração de 

comprovação profissional original emitido pela 

instituição onde atuam/atuaram.  

Na declaração deve obrigatoriamente constar 

área e período de atuação, assim como as 

atividades profissionais desenvolvidas na 

instituição.  

A solicitação será encaminhada para a equipe 

de coordenação, realizar a avaliação. O 

aproveitamento pode ser parcial ou integral. 

Critérios que são avaliados: tempo de atuação, 

áreas de atuação compatíveis com a ementa, 

objetivos da disciplina e área de atuação 

compatível com a área de ênfase curso.  

 

 
 
 

APRESENTAÇÃO PESSOAL  
 
Utilizar roupas e jaleco branco próprio de 

mangas longas. 

Atitude adequada para ambiente de trabalho, 

observando a cultura institucional. 

Celulares devem estar no silencioso e não 

podem ser utilizados nas unidades 

assistenciais.  

Uso de adornos: PROIBIDO 
 
Conforme a orientação da Norma 

Regulamentadora (NR) 32, que tem por 

finalidade estabelecer as diretrizes básicas 

para a implementação de medidas de 

proteção à segurança e à saúde dos 

trabalhadores dos serviços de saúde, é vedada 

a utilização de adornos para os colaboradores 

das áreas assistenciais. São considerados 

adornos: brincos, gargantilhas, correntes, 

piercings, pulseiras, relógios, anéis e aliança. 

 
Uso de esmalte: 
 
É liberado o uso de esmaltes nas áreas 

assistenciais, com exceção dos esmaltes com 

purpurina e unhas decoradas, unhas roídas, 

lascadas, quebradas ou com esmalte 

descascando. É proibido o uso de unhas 
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postiças. O uso de esmalte escuro (clássico) é 

autorizado para as áreas assistenciais. 

 

Cabelos: 
 
Para as mulheres, os cabelos devem ser 

presos. Exemplos: coques, rabos de cavalo ou 

tranças. Mantenha pintura, luzes e corte 

sempre em dia. Orienta-se que os homens 

usem cabelos curtos e bem aparados. 

 
Sapatos: 
 
Para a circulação em todos os ambientes do 

Hospital, seguindo a NR 32, os sapatos devem 

ser fechados. Não é permitido o uso de 

sandálias, tamancos e sapatos abertos. 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS  
 
Biblioteca 

A Biblioteca do Instituto de Educação e 

Pesquisa disponibiliza aos discentes e 

residentes um acervo de 2.800 títulos com 

catálogo disponível online (http://iep.phl-

net.com.br/), espaço para estudo (mesas e 

computadores) e acesso a artigos científicos 

(pelo CINAHL e por serviço de comutação 

bibliográfica). Também é responsável por 

registrar a produção científica de discentes, 

residentes, Docentes e colaboradores no 

Repositório de Produção Científica (RPC) do 

Hospital Moinhos de Vento, a partir de 

informações fornecidas pelos autores, e 

realiza suporte aos usuários no uso do 

UpToDate.  

 
Local: Térreo da Tiradentes.  

Horário de funcionamento: segunda a quinta-

feira – 8h às 18h / sexta-feira – 12h às 21h 

 

Formas de contato com a biblioteca: 

Telefone e e-mail: (51) 3314.3310 - 

biblioteca@hmv.org.br 

Site: iep.hospitalmoinhos.org.br/biblioteca 

 
 
SEGURANÇA 
 
Alguns cuidados são necessários para garantir 

sua segurança e dos demais profissionais da 

instituição. 

 

Siga sempre estas orientações: 

• Utilize seu crachá 

permanentemente. O Hospital tem um 

sistema de controle de acesso 

automatizado em diversas áreas que 

necessitam o uso do crachá para 

liberação.  

• Não deixe equipamentos e 

objetos pessoais de valor em locais de 

grande circulação. Se houver 

http://iep.phl-net/
http://iep.phl-net/
mailto:biblioteca@hmv.org.br
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desaparecimento de objetos 

(materiais, Equipamentos, bens 

pessoais), informe à Segurança. 

• Evite deixar pertences visíveis 

no interior do veículo. 

 

O Hospital possui um sistema de 

monitoramento e gravação de imagens em 

todas as portarias, corredores, áreas e 

unidades. Este sistema permite maior 

segurança a todos os profissionais que atuam 

na instituição. 

 

Contato com a Central de Monitoramento e 

Segurança Patrimonial: 

Central de Monitoramento: ramal 8780 

Portaria de Serviços: ramal 3012 

Segurança: ramal 5550 

E-mails: centralmonitoramento@hmv.org.br 

segurancap@hmv.org.br 

 
COORDENAÇÃO GERAL  
 

Maria Eugenia Bresolin Pinto  

Coordenadora de Educação  

Roberta Almeida  

Coordenadora de Operações Acadêmicas 

Fabiana Niederauer 

Coordenadora Adjunta de Operações 

Acadêmicas 

 
 

COORDENAÇÃO DE CURSO 
 

Daiana Barbosa da Silva  

Coordenadora dos Cursos de Enfermagem 

Terapia Intensiva e Emergência Adulto, 

Enfermagem Terapia Intensiva e 

Emergência Pediátrica e Enfermagem 

Centro Cirúrgico e CME.  

Sidiclei Machado  

Coordenador dos Cursos de Enfermagem 

Oncologia, Enfermagem Materno Infantil e 

Enfermagem Nefrologia  

Dauana Pitano Eizerik   

Coordenadora dos Cursos de Farmácia  

Fabiana Niederauer 

Coordenadora dos Cursos de Fisioterapia  

Camila Veronese 

Coordenadora dos Cursos de Nutrição  

Marcela Goulart  

Coordenadora do Curso de Psicologia  

Miguél Nácul e Artur Seabra  

Coordenador do Curso de Medicina 

Cirurgia Minimamente Invasiva 

Sheila Martins e Alexandre Maulaz  

Coordenadores do Curso Medicina 

Neurovascular   

 

 


