
 

 
 

INFORMAÇÃO ALUNO ESPECIAL – MEDICINA E SAÚDE HUMANA 
 
O  aluno  especial  pode  cursar  até  03  disciplinas  obrigatórias  no  Curso de Medicina e Saúde 
Humana, respeitando o limite máximo de 2 (duas) disciplinas por semestre. 
  
Oferecemos vagas para as disciplinas de Didática I, Ética e Bioética e Métodos Qualitativos em 
Saúde. 
  
Didática I (obrigatória): Finalidade de capacitar o aluno a: 
Identificar sua visão de mundo e construir uma síntese de uma corrente psicopedagógica; 
Reconhecer os elementos constitutivos de um plano didático.  
Classificar os objetivos educacionais; Utilizar-se de diferentes procedimentos ou técnicas de 
ensino-aprendizagem; Elaborar um plano sintético de um curso de curta duração congruente com 
sua visão e a corrente psicopedagógica escolhida. 
Carga Horária: 30 horas (02 créditos) 
Dia / Horário: sexta-feira, das 07h às 10h. 
Inicio: 12 de julho de 2013 
Pagamento: 02 parcelas de R$ 675,00 
 
Ética e Bioética (obrigatória): Finalidade de expor e sensibilizar os alunos aos problemas de 
Bioética, estimulando discussões e posturas humanistas, e desenvolver uma postura socialmente 
responsável em relação aos dados científicos e relacionamento no ambiente de trabalho 
científico.  
Carga Horária: 15 horas (01 crédito) 
Dia / Horário: sexta-feira, das 14h às 16h. 
Inicio: 09 de agosto de 2013 
Pagamento: 01 parcela de R$ 675,00  
 
Métodos Qualitativos em Saúde (optativa): Tem como objetivo apresentar aos alunos os 
principais métodos científicos qualitativos, desde a coleta de dados aos métodos de análise. 
Bases Metodológicas para elaboração de artigos 
Carga Horária: 30 horas (02 créditos) 
Dia / Horário: sábados, das 08h às 12h (quinzenalmente). 
Inicio: 03 de agosto de 2013 
Pagamento: 02 parcelas de R$ 675,00 
 
 
Documentação necessária: 
- Ofício/requerimento solicitando inserção como aluno especial; 
- Preenchimento da ficha de inscrição (secretaria); 
- 01 foto 3x4 colorida; 
- Currículo Lattes; 
- Diploma de graduação (cópia autenticada); 
- Histórico escolar do curso de graduação (cópia autenticada). 
- RG e CPF (cópia autenticada) 
 
CONSIDERAÇÕES: 
 

 Mensalidade: R$ 675,00 cada disciplina/mês, conforme sua duração. 
 

 A matrícula acadêmica será renovada semestralmente. 
 

 O valor efetuado como aluno especial será descontado, quando inserido ao curso como 
aluno regular. 

 


