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Caro(a) leitor(a), o primeiro número após o nosso aniversário de 15 anos é sobre
um dos maiores centros universitários do Brasil, com a sua primeira turma de
medicina, o UNINTA, localizado no município de Sobral-CE. Instituição que está
classificada com as melhores notas do país, segundo o MEC.
Nos editoriais deste número especial, trazemos reportagens conceituais
apresentando as modernas instalações do centro universitário com laboratórios,
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Um dos pontos altos deste número está na entrevista com o Magnífico Reitor,
Dr. Oscar Spíndola Rodrigues Júnior, que pontuou que a instituição não poupou
esforços para proporcionar o que há de melhor ao corpo discente no que tange
à estrutura, à tecnologia, aos equipamentos, aos professores, aos parceiros, ao
acervo bibliográfico e muito mais, no que resultou na classicação do UNINTA,
pelo MEC, como uma das melhores notas de reconhecimento no país.
Caro(a)s leitore(a)s, desfrutem desse número histórico do Jornal do Médico®.
Lembramos que próximo ano teremos o 2º Congresso Jornal do Médico® a ser
realizado em Fortaleza-CE no mês de outubro, sob presidência do renomado
médico Prof. Dr. Eusébio Rocha. Na programação do evento, que está sendo
montada com muito esmero, teremos a realização do XXXII Outubro Médico com
a parceria e apoio da Associação Médica Cearense.
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MEDICINA UNINTA

Novos Profissionais
padrão UNINTA

O

ano de 2019 entra definitivamente entre os
grandes momentos da história do UNINTA
devido à colação de grau de sua primeira turma
de Medicina. A turma José Klauber Roger Carneiro,
nome escolhido em homenagem ao reconhecido
médico e coordenador da Faculdade de Medicina
do UNINTA, é formada por 40 estudantes oriundos
de diversas localidades, que ultrapassam essa
importante etapa e se apresentam como os mais
recentes médicos e médicas a atuarem em prol de um
atendimento médico e hospitalar de alto nível.
ISSN 2447-9233

A primeira turma de médicas e médicos do UNINTA
agradece a todos os profissionais que compõem a
instituição e se coloca à disposição da sociedade
para a realização de um trabalho estruturado no
que há de mais moderno e eficiente no mercado.
Abaixo, apresentaremos a relação dos formandos
e, na sequência, as percepções de duas médicas
formadas nessa turma, que agregam uma visão geral
dos formandos acerca desse período de seis anos de
estudo intenso.

Revista Jornal do Médico®, Ano XVI, Nº 111 Dezembro 2019 (1ª Turma Medicina UNINTA)

5

L

LARISSA LINO, UM GRANDE SONHO

arissa Lino, médica formada pelo UNINTA,
conversou com a nossa equipe e fez questão
de elogiar a estrutura do curso de medicina
nos parâmetros técnicos e humanos. Segundo ela,
a tecnologia implantada nos laboratórios, com
destaque para as áreas de anatomia, histologia
e semiologia, foi crucial para uma aprendizagem
completa. Além disso, ela completou informando que
o corpo docente é excepcional, constituindo-se dos
melhores profissionais a que instituição poderia ter
acesso.
Na sequência, ela falou sobre o sentimento dela e dos
colegas em concluir esse período de 12 semestres.
Nesse sentido, Larissa disse que ocorre uma

sensação mista entre alegria e alívio. A felicidade
advém de poder finalmente atuar e realizar o sonho
da medicina e o alívio surge devido ao fato de ser um
curso intenso, denso e que requer uma entrega total
dos estudantes, pois cada ciclo exige o máximo dos
discentes.
Quanto ao processo pedagógico, ela destacou, no
ciclo básico, os módulos de anatomia, fisiopatologia e
propedêutica médica e, quanto ao internato, ela disse
tratar-se da “cereja do bolo”, momento no qual o
estudante pode colocar em prática todo o aprendizado
anterior. Larissa finalizou a entrevista agradecendo a
todos que fizeram parte desse percurso.

TURMA: DR. JOSÉ KLAUBER ROGER CARNEIRO

9. FELIPE SOMBRA CARVALHO
10. FRANCISCA TAYNA ANDRADE TAVARES
11. FREDERICO EDUARDO RIBEIRO BEZERRA MONTEIRO
12. GILBERTO DANIEL TRAVECEDO RAMOS
13. IANARA VIEIRA RORATTO
14. IANKA HOLANDA MATOS DE FREITAS
15. IANNA DÉBORA REGO GUEDES ALCOFORADO
16. IARA TOMAZ PARENTE
17. ISRAEL CARNEIRO TAPETI FRANÇA
18. JANIO SANTIAGO SOUSA
19. JOAQUIM ALVES CARVALHO JÚNIOR

RELAÇÃO DO FORMANDOS:
1. ALANA MELO VASCONCELOS
2. ALEXANDRE MOURÃO FEITOSA FREITAS CAMPELO FILHO
3. ALÍCIA CÉSAR NOGUEIRA
4. AMANDA GLÓRIA CARVALHO MACHADO
5. ANA DEDIZA OLIVEIRA TOMÁS ARCANJO
6. BRUNO VASCONCELOS ARAGÃO
7. CAROLINE MATIAS NASCIMENTO DINELLY
8. FELIPE CAMARA BARROS PINTO
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LARA RODRIGUES, ORGULHO EM SER UNINTA

L

ara Rodrigues, médica recém-formada pelo
UNINTA, elencou a nossa equipe os diferenciais
dessa instituição no processo de ensino. Segundo
ela, um ponto importante a deve ser levado em
consideração é a metodologia de ensino diferenciada,
que é uma mistura do contemporâneo com o clássico.
Como exemplo, ela informou que uma parcela das
aulas ocorre nos estilos tradicionais, com professores
sendo os principais vetores do ensino, mas também
no estilo PBL, onde as aulas são mais dinâmicas
focando em discussões práticas.
Em seguida, Lara afirmou que o principal sentimento
que surge nesse momento é o de confiança devido à
formação sólida proporcionada pelo UNINTA. Segundo

ela, as experiências práticas, aliadas ao time de docentes
composto por profissionais excelentes, contribuíram
para uma formação consciente e humanizada.
No que concerne ao processo pedagógico, Lara
afirmou que, na medicina, todos os módulos são
fundamentais para a formação de um bom médico. Nos
primeiros anos, destaque para histologia, anatomia,
microbiologia, fisiologia, patologia, imunologia, entre
outros, sendo esses módulos pilares para o processo
de aprendizagem. Entre todos os módulos, ela acredita
que um dos mais contributivos para o seu percurso foi
o de semiologia, considerado essencial para a prática
médica. Ela também aproveitou para agradecer a todos
que contribuíram para a realização desse sonho.

20. JOSÉ AUGUSTO CONRADO SANTOS
21. JOSE BOTO CRUZ FILHO
22. LARA MARTINS RODRIGUES
23. LARA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE SOBREIRA
24. LARISSA MARIA LINO DE SOUSA
25. LUISE VASCONCELOS PAULA PESSOA DIAS
26. LUZIA JULIA PORTO CARNEIRO
27. MARCELO ALVES DA SILVA
28. MARGARIDA LUIZA MORORÓ CORRÊA
29. MARIANA VALENTE MELO
30. MARIE CRUZ GARON

31. MARYANA MOREIRA FEITOSA DE OLIVEIRA
32. MATHEUS MAGNO DA SILVA NÉO
33. MATHEUS MONTALVERNE NAPOLEÃO ALBUQUERQUE
34. MAYKON BORGES XAVIER
35. MELISSA MELO MAGALHÃES
36. MILLEANI ROCHA CORREIA
37. RAISSA REGINALDO PINHEIRO
38. REMILSON KITTMAN CAVALCANTE
39. TALYTA CAMELO DE MORAIS
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MEDICINA UNINTA

Dr. Roger Carneiro
apresenta os diferenciais
do curso de Medicina
O

PROF. ROGER CARNEIRO,
COORDENADOR CURSO MEDICINA UNINTA

8

curso de Medicina do Centro Universitário
Inta – UNINTA está se destacando nos
cenários local e nacional devido ao excelente
trabalhado desenvolvido pela instituição. Desse
modo, o ano de 2019 se encerra com duas conquistas
emblemáticas: a formação de sua primeira turma
de médicos e a congratulação com conceito máximo
do MEC em todos os critérios de avaliação sem
arredondamentos. Nessa perspectiva, o coordenador
do referido curso, Professor Dr. José Klauber Roger
Carneiro, profissional de sucesso reconhecido por
seus pares e pela sociedade em geral, conversou com
a equipe da Revista Jornal do Médico® para indicar as
características que tem tornado o curso de medicina
da UNINTA num caso de sucesso.
Em primeiro lugar, ele destacou como característica
básica do trabalho realizado a busca constante pela
qualidade, de modo a criar um ambiente integrado
de alto rendimento. Essa filosofia, que consiste
em colocar a excelência nos serviços como o ponto
básico de atuação, proporciona um padrão elevado
em todos os critérios que constituem a formação
do profissional médico, como a infraestrutura
física, o corpo docente, a metodologia de ensino e
o currículo pedagógico. Ele completa informando
que todos esses processos ocorrem de maneira
interligada, com foco total no estudante, objetivando
desenvolver a responsabilidade ética e domínio
técnico da profissão. Como resultado, o curso de
Medicina do UNINTA foi avaliado de modo perfeito
pelo Ministério da Educação, colocando-se entre as
maiores notas de reconhecimento do Brasil, por ter
obtido nota máxima sem arredondamentos. Segundo
ele, essa conquista veio apenas coroar o objetivo
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principal da instituição, que é proporcionar um ensino
de qualidade e excelência, formando profissionais
atuantes e completos.
Dr. Roger destacou, ainda, de que modo a estrutura
física do curso de medicina do UNINTA contribui para
a experiência dos estudantes. Segundo ele, o centro
universitário oferece salas de diferentes formatos,
havendo salas convencionais e outras desenhadas
para a discussão de pequenos grupos e para o
desenvolvimento de metodologias ativas. Há, ainda,
um laboratório de simulação de análises clínicas onde
ocorrem simulações da atuação dos estudantes em
ambulatórios, hospitais e salas de UTI, colocando em
prática o aprendizado. Ele comentou, ainda, sobre o
acervo da biblioteca, em suas versões física e virtual,
completo, detalhado e atualizado. E aproveitou para
falar sobre a importância do moderno laboratório de
anatomia real, que aproxima os alunos da realidade
prática da medicina.
Em seguida, Dr. Roger discorreu acerca das parcerias
do UNINTA com as instituições de assistência
médica, nos níveis primário, secundário, terciário
e quaternário, de modo que o curso de medicina
está respaldado numa estrutura que possibilita ao
estudante todas as condições para uma preparação
de alto nível. Nessa perspectiva, ele abordou ainda
a importância da dimensão humana na atividade
médica. Segundo ele, desde o primeiro semestre,
a faculdade de medicina propõe módulos sobre o
desenvolvimento dos valores humanos, tendo em
vista que a atuação do profissional deve se pautar na
ética e no cuidado com a vida humana.
Em relação ao corpo docente, ele argumenta que
os professores do centro universitário atuam
como modelos aos alunos, referências de sucesso
profissional, acadêmico e humano. Esses profissionais
têm formação técnica sólida, atuação profissional

ISSN 2447-9233

“... os professores do
Centro Universitário
atuam como modelos
aos alunos, referências
de sucesso profissional,
acadêmico e humano.”
destacada e potencial evidente. Desse modo, o
processo de contratação de docentes mostrase exigente, buscando profissionais que, além de
extremamente capacitados, apresentem os valores
morais da instituição.
Ao final, Dr. Roger apresentou as diretrizes para a
Faculdade de Medicina do UNINTA nos próximos
anos. De acordo com ele, os objetivos se dividem
entre a questão acadêmica e o acompanhamento dos
alunos. Em relação ao primeiro ponto, ele diz que se
mostra importante a valorização dos processos, a
formação dos professores e a atualização constante
das metodologias de ensino. Quanto ao segundo
ponto, ele afirma que acompanhar o desenvolvimento
dos estudantes é essencial para a formação de
profissionais completos e alinhados ao que a
sociedade precisa, com robusta formação técnica,
sendo capazes de atuar como líderes que entendam
com clareza o papel dos médicos na sociedade.
Desse modo, o UNINTA, por meio de seus objetivos
estratégicos, contribuirá de maneira crucial para o
desenvolvimento da região, formando profissionais
eficientes, empáticos e eficazes.
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NOTA MÁXIMA DO MEC

Curso de Medicina do
UNINTA se insere entre as
melhores notas do Brasil

O

SEDE CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINTA

curso de medicina do Centro Universitário
Inta (UNINTA), referência quanto à qualidade e
modernidade de seus processos, obteve, no final
de 2018, uma conquista inquestionável. Às vésperas
do ano em que comemora a colação de grau de sua
primeira turma de médicos, a instituição foi agraciada

10

com a nota máxima do Ministério da Educação (MEC),
sem arredondamentos, em seu reconhecimento.
Isso significa, em termos práticos, que o referido curso
atingiu a excelência em todos os critérios avaliados,
o que demonstra a qualidade existente nos diversos
parâmetros que compõem a formação de excelentes
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profissionais. Isso ocorreu num prazo curtíssimo,
considerando os seis anos de atividades, antecedidos
por mais três anos de estudos e preparação para
implantação do curso.
Assim, para compreender os motivos que embasaram
esse caso de sucesso, a revista especial do Jornal do
Médico conversou com o médico e professor Dr. Geison
Lira, profissional conceituado e um dos responsáveis
pelos objetivos alcançados pelo UNINTA. A princípio, o
Dr. Geison observou que o êxito do curso de medicina
perante o MEC foi justamente atender, de maneira
detalhada, integrada e qualitativa, aos três critérios
básicos da avaliação, que são os projetos pedagógicos,
o corpo docente e a estrutura. Nos próximos parágrafos,
detalharemos cada um desses pontos.
Em primeiro lugar, Dr. Geison discorreu acerca das
características do projeto pedagógico da Faculdade
de Medicina do UNINTA. Segundo ele, o projeto
pedagógico foi construído, de início, para atender
as exigências do MEC, sendo aperfeiçoado ao longo
do tempo por meio de uma atuação conjunta entre
professores, a coordenação do curso, o núcleo docente
estruturante e os coordenadores de módulo. Ele
completou informando que o projeto pedagógico está
em consonância com o documento básico do MEC que
regulamenta a formação médica no país (Diretrizes
Curriculares Nacionais para os Cursos de Graduação
em Medicina). Nesse sentido, o método de ensino da
instituição preza por um padrão elevado no que concerne
ao conteúdo apresentado e à forma de transmissão do
conhecimento. Nessa perspectiva, a formação médica
ocorre mediante competências a serem adquiridas
pelos estudantes e por meio de metodologias ativas
de aprendizagem, como a aprendizagem baseada em
equipes, conhecida pela sigla TBL (do inglês TeamBased Learning). Além disso, todos os conteúdos
fundamentais necessários são observados pelo
currículo pedagógico (temas médicos básicos, saúde
pública, atenção básica à saúde, entre outros), incluindo
temas transversais, como o respeito, o humanismo,
a diversidade, o atendimento de alto padrão, entre
outros. E todo esse arcabouço de ações está inserido
no Plano de Desenvolvimento Institucional do UNINTA,
corroborando a interseção entre os diferentes setores
do centro universitário. Dessa forma, a instituição
apresenta um projeto pedagógico moderno e baseado
em módulos completos e bem estruturados.
O segundo critério, relacionado ao corpo docente, é um
dos principais destaques da Faculdade de Medicina do
UNINTA. Em sua totalidade, os professores do centro
universitário são titulados com mestrado, doutorado e
até pós-doutorado. Segundo o Dr. Geison, esse critério
é o que apresenta maior peso na avaliação do MEC,
que aprovou com louvor os docentes cadastrados
no curso de medicina. De acordo com ele, além da
produção técnico-científica e do sucesso desses
ISSN 2447-9233

professores no âmbito da medicina, com destaque em
suas áreas de atuação, esses profissionais receberam
formação específica para a didática pedagógica por
meio de um plano de formação dos docentes. Tal
atividade comportou 90 horas de curso, propondo
inovações pedagógicas, formas de avaliação, contato
com os alunos e maneiras assertivas de transmissão
de conhecimento. O resultado positivo contribui no
desenvolvimento técnico e humano dos alunos, que
também foram inseridos nesse projeto por meio de
avaliações transversais semestrais, contribuindo para
a evolução do modelo docente.
O terceiro quesito avaliado pelo MEC, a estrutura do
centro universitário também obteve a nota máxima
e impressionou pela organização, modernidade,
detalhamento e integração com o aprendizado dos
estudantes. Nesse sentido, o UNINTA investiu em
laboratórios e salas modernas e relacionadas com o
dia a dia do trabalho de um médico, possibilitando um
aprofundamento do ensino com base na realidade da
profissão. Além disso, o prédio foi estruturado com
base na acessibilidade, garantindo o acesso a todos
os públicos. Outro ponto de destaque, de acordo com
o Dr. Geison, é a biblioteca setorial, desenvolvida
de modo a abarcar todos os assuntos do curso, de
modo detalhado, fornecendo um ambiente completo,
confortável e acessível. Além disso, foi desenvolvida
uma biblioteca virtual, facilitando aos alunos a busca
pelo conhecimento.
As informações apresentadas pelo Dr. Geison
evidenciam o planejamento estratégico da instituição
e o trabalho focado e integrado entre os diversos
departamentos, passando pela reitoria, na pessoa do
Dr. Oscar Spíndola Rodrigues Junior, pela coordenação
do curso, sob a responsabilidade do Dr. José Klauber
Roger Carneiro e pelos demais setores do centro
universitário. Verifica-se, assim, que a continuidade
desse trabalho exitoso tende a fixar a Faculdade de
Medicina do UNINTA num posto de destaque, em nível
nacional, entre as universidades brasileiras.

PROF. DR. GEISON LIRA,
GESTOR PEDAGÓGICO MEDICINA UNINTA
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MEDICINA UNINTA

Os caminhos para o
sucesso nas palavras do
Reitor Dr. Oscar Rodrigues

O

curso de Medicina do Centro Universitário Inta
(UNINTA) está colhendo os frutos do excelente
trabalho desenvolvido pela instituição. Além
da formação de sua primeira turma de médicos, o
curso recebeu recentemente o conceito máximo do
MEC, sem arredondamentos. Nessa perspectiva, o
Magnífico Reitor da instituição, Dr. Oscar Spíndola

12

Rodrigues Junior, profissional conceituado na área
acadêmica, nos contextualizou sobre os motivos do
alto desempenho do curso de medicina.
Em primeiro lugar, ele destacou que o curso de
Medicina do UNINTA foi um projeto elaborado de
forma a não ser igual aos de outras faculdades de
Medicina, ou seja, foi planejado para ser o melhor.
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...a instituição já esperava uma nota
de excelência, devido ao trabalho
desenvolvido, mas estar entre as
melhores do Brasil foi um feito
extraordinário, principalmente
devido ao pouco tempo da Faculdade
de Medicina.
Dessa forma, tem obtido resultados expressivos
a partir de uma estratégia certeira. Ele ressalta,
ainda, que foi estruturado um grande projeto que
continua, inclusive, em andamento, tendo em vista a
necessidade de se adaptar e de evoluir a partir das
ameaças e oportunidades dos cenários externos. Como
resultado, recentemente a instituição se classificou
entre as melhores particulares do país, entre um
rol de mais de 300 cursos de Medicina, alcançando
um patamar excelente. Segundo ele, tal feito é
uma consequência direta da união de três fatores:
projeto bem elaborado, corpo docente qualificado
e infraestrutura moderna, que está em constante
atualização. Desse modo, os desafios enfrentados
foram superados por meio do alto investimento e do
foco total dos profissionais, produzindo um cenário
de alto nível.
Dr. Oscar aproveitou para destacar detalhadamente
a estrutura física do curso de medicina do UNINTA,
que apresenta um nível tecnológico impressionante.
Segundo ele, o centro universitário investiu em
equipamentos de última geração e não economizou
para adquirir o que há de melhor nos mercados
nacional e internacional. Esse investimento visou à
criação de um ambiente de ensino de primeiro mundo,
possibilitando aos alunos uma inserção detalhada no
que há de mais atual na Medicina, favorecendo assim
uma formação completa. Além disso, foi construída
uma biblioteca completa e modernizada, no intuito
de auxiliar os estudantes de maneira abrangente e
detalhada. Cabe destacar, mais uma vez, a qualidade
do corpo docente e o alto nível do ensino empregado.
Dr. Oscar comentou também sobre a importância, para
a cidade de Sobral e região ao redor, da implantação
do curso de Medicina. Segundo ele, o primeiro
impacto observado foi no índice de sobralenses
que não necessitam sair da cidade para cursar uma
universidade de alto nível. Além disso, ocorre um
incremento na economia local a partir da chegada
de estudantes de todo o Brasil à procura de uma
formação calcada de modernidade e de profissionais
ISSN 2447-9233

exemplares. O Brasil é um país que ainda precisa de
muitos médicos e o UNINTA se propõe a contribuir
na educação de profissionais preparados para
suprirem essa necessidade. Segundo o Dr. Oscar,
outra contribuição à cidade de Sobral será observada
no longo prazo, com o retorno desses profissionais,
após possíveis especializações em outras cidades
e até países, para o berço natal, impactando no
desenvolvimento da cidade.
Outro ponto abordado pelo reitor foi o recebimento,
pelo curso de Medicina, do conceito máximo do MEC
(Ministério da Educação), sem arredondamentos.
Ele avalia que a instituição já esperava uma nota de
excelência, devido ao trabalho desenvolvido, mas
que estar entre as melhores do Brasil foi um feito
extraordinário, principalmente devido ao pouco
tempo da Faculdade de Medicina. E a alegria foi maior,
segundo ele, devido à notícia chegar de maneira
concomitante à formação da primeira turma de
médicos da instituição, que, em breve, estará atuando
de maneira exemplar nos hospitais nacionais. Devese destacar a seriedade e exigência dos critérios
estabelecidos pelo MEC para a avaliação dos cursos,
de modo a premiar as instituições que apresentam
padrão diferenciado. Assim, essa conquista foi o
resultado de toda a bagagem dos profissionais
envolvidos, atrelada ao investimento do UNINTA em
todos os setores da faculdade de Medicina.
Assim, o cenário atual coloca o curso de medicina do
UNINTA como um caso de sucesso que a instituição
deseja perpetuar. Para isso, o reitor destaca a
necessidade de se buscar a excelência na qualidade
do trabalho realizado. Segundo ele, “quem não
produzir qualidade para si e para a comunidade não
irá perdurar no mercado da educação”. Baseados
nesse critério, a instituição está expandindo a
faculdade de Medicina por meio da implantação
de um novo campus na cidade de Itapipoca, onde
espera obter o mesmo sucesso observado em Sobral.
Ele ressalta, ainda, que o UNINTA se coloca como
uma instituição focada no desenvolvimento de um
ensino diferenciado, buscando formar profissionais
capacitados que contribuam para o desenvolvimento
da sociedade. Podemos observar que a organização
e o investimento em recursos humanos e materiais
de primeira linha são a base do sucesso do UNINTA,
que tem construído os alicerces para um futuro mais
impressionante.
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MEMBRO DA ASSESSORIA PEDAGÓGICA MEDICINA UNINTA
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o mundo contemporâneo, os processos de
inovação ocupam um lugar de destaque nas
organizações. Isso ocorre devido à velocidade
dos fluxos de informação e à disputa em mercados
cada vez mais competitivos. No caso das empresas que
atuam no ramo da educação, a inovação abrange desde
a utilização de tecnologias em prol da maximização do
aprendizado até a realização de práticas acadêmicas
contemporâneas, visando ao máximo potencial
dos alunos. Nesse sentido, o Curso de Medicina do
Centro Universitário Inta – UNINTA tem investido em
equipamentos e processos inovadores, no intuito de
capacitar o público discente de maneira completa e
detalhada.
Para detalhar os processos de inovação do Curso de
Medicina do UNINTA, conversamos com o professor
Janderson Teixeira Rodrigues, membro da assessoria
pedagógica e da gestão de tecnologia da informação
do curso. Segundo ele, a inovação tecnológica é
considerada como um dos objetivos primordiais do
centro universitário e está associada a metodologias
ativas de ensino. Nesse sentido, são utilizados, em
sala de aula, diversos aplicativos virtuais que facilitam
o processo de aprendizagem, além de programas de
uso clínico, extremamente relevantes para a prática
médica, como os bulários, entre outros, que ajudam
o aluno no raciocínio do diagnóstico clínico. Tais
tecnologias se inserem no sentido de complementar
as práticas metodológicas do curso, dinamizando a
atenção dos estudantes e estimulando a inserção mais
aprofundada nos assuntos estudados.
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Em seguida, o professor Janderson aborda o
assunto que, para ele, é um dos mais interessantes
e importantes no âmbito de inovações do curso de
medicina do UNINTA, que é a utilização de um software
de última geração para a realização das avaliações dos
alunos. Segundo ele, esse programa cria avaliações
individuais, baseadas nos níveis das questões, de
modo que cada estudante recebe uma prova singular,
diferente das dos outros alunos. Esse software cria
provas de mesmo nível para cada um, mas a diferença
das questões exige um preparo maior do aluno, tendo
em vista que a abordagem dos assuntos é tanto
geral quanto específica. Além disso, ao finalizar as
avaliações, os alunos têm acesso imediato ao gabarito
das questões, no próprio ambiente virtual do curso.
Outro ponto referente a esse tópico é a sistemática de
correção das provas, que ocorre por meio do sistema
de QR-code, que funciona da seguinte forma: por meio
de um aplicativo, o professor desliza o visor do celular
sobre a imagem do código que, instantaneamente,
apresenta a nota do aluno. Desse modo, a correção de
uma prova que levaria alguns minutos é realizada em
segundos, proporcionando um ganho de tempo para o
professor investir em outros processos.
Em sequência, ele falou sobre o planejamento do
UNINTA para a implantação de qualquer inovação.
De acordo com suas palavras, qualquer alteração
no curso de medicina é precedida por uma análise
detalhada das conjunturas interna e externa e dos
possíveis impactos positivos e negativos a serem
gerados. Após essa avaliação, as ideias consideradas
promissoras são testadas de modo particular em uma
disciplina ou turma, de modo a verificar, na prática,
o benefício de sua utilização. Somente após esse
processo, a inovação é implantada no curso em geral
e segue em observação, tendo em vista aperfeiçoá-
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la a partir da experiência dos docentes e discentes.
Desse modo, evita-se a realização de práticas banais
e não relacionadas com a maximização do processo
pedagógico. Cabe destacar, ainda, que anteriormente à
implantação de qualquer inovação, os professores são
apresentados à nova tecnologia e treinados, de modo
a dominar completamente suas especificidades.
Em relação aos desafios presentes e futuros,
o professor Janderson pontuou que o Curso de
Medicina do UNINTA está inteiramente preparado
para superar qualquer conjuntura, tendo em vista o
planejamento estratégico da instituição e a robustez
do currículo de ensino, pautado nos conhecimentos
práticos e teóricos, formando profissionais totalmente
preparados para atuar de maneira ética e assertiva
no mercado de trabalho. Segundo ele, o currículo
é voltado para a experiência do aluno que, desde o
primeiro semestre, está inserido num processo de
aprendizado multidisciplinar, integrando o ciclo básico
com experiências relacionadas à gestão, à pesquisa e
às práticas avançadas. Tudo isso é proporcionado pela
infraestrutura laboratorial moderna.
Para finalizar, ele reforçou que os dois pontos
essenciais para o desenvolvimento da inovação são
justamente a questão tecnológica e as metodologias
ativas. Segundo ele, essas metodologias garantem
uma maior participação dos alunos. Como exemplo, ele
destacou o método Team-based Learning, que visa à
inserção total do aluno nas práticas de aprendizagem.
Quanto à tecnologia, alunos e professores são
envolvidos de modo a utilizar da maneira mais eficiente
aplicativos e programas, intensificando a preparação
dos estudantes para o mercado de trabalho. Desse
modo, o UNINTA continuará contribuindo para uma
formação médica de alto padrão e inserida no que há
de mais moderno na atualidade.
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A

MODERNOS LABORATÓRIOS UNINTA AUXILIAM NA
FORMAÇÃO EXCEPCIONAL DOS FUTUROS MÉDICOS
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Medicina é uma área de extrema relevância para
a sociedade, tendo em vista a sua função de
preservar a vida humana. Essa atividade requer,
para sua boa realização, a participação de profissionais
completos que dominem o conhecimento em suas
características teóricas e práticas. Nesse sentido, os
médicos contemporâneos devem dominar diversos
parâmetros, entre os quais se destacam a rapidez na
análise de resultados e a intimidade com as técnicas
mais modernas. Devido a isso e seguindo sua base
metodológica focada no alto padrão de ensino, o Centro
Universitário Inta (UNINTA) realizou investimentos
certeiros na infraestrutura do seu curso de medicina.
Tais recursos foram aplicados de maneira racional
na aquisição de equipamentos, na construção de
laboratórios e salas, na implantação de uma biblioteca
(física e virtual) completa, entre outros pontos que serão
detalhados no decorrer do texto.
De acordo com o médico e professor Dr. Geison Lira,
a construção, em geral, da Faculdade de Medicina do
UNINTA, foi executada a partir de um planejamento
estratégico visando abarcar, de forma completa e
detalhada, todos os critérios observados para uma
formação excepcional dos futuros médicos. Nesse
sentido, todos os processos de construção física e
aquisição de materiais estiveram vinculados ao objetivo
de criar um ambiente condizente com a realidade de
trabalho do profissional médico, mas estruturado de
modo a facilitar a transmissão do conhecimento para os
alunos. Assim, a organização da estrutura foi pensada
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e dividida em três pilares: design e equipamentos de
laboratórios e salas de aula; biblioteca, tanto física
quanto virtual; e ambiente do campus em geral.
Segundo o Dr. Geison, um dos pensamentos do UNINTA
foi justamente a infraestrutura de salas de aula e
laboratórios, tendo em vista desenhar um ambiente
de alto nível de aprendizado e proporcionar aos
estudantes um mergulho profundo no que há de mais
atual no cenário médico. Em relação aos laboratórios,
o UNINTA investiu em espaços modernos, equipados,
morfofuncionais e com todos os insumos necessários,
nos quais os estudantes podem integrar o estudo
prático da anatomia, embriologia, histologia. Há
também laboratórios de microscopia bem estruturados,
com lâminas representativas dos tecidos humanos, um
laboratório de anatomia real, contendo órgãos resinados
e peças reais de corpos para estudo. Foi construído
ainda um amplo laboratório de habilidades clínicas,
para treinamento acerca do atendimento e das práticas
técnicas do profissional, como exame físico, coleta da
história clínica, simuladores de ausculta cardiopulmonar,
entre outros. Para complementar a experiência dos
alunos, as salas de aula apresentam conforto evidente,
com ar-condicionado, carteiras anatômicas, tamanho
adequado, datashow e internet via WiFi, incentivando
um ensino digital, multifuncional, humano e integrado
aos diversos parâmetros da grade curricular de ensino.
O segundo item básico a receber os investimentos da
Faculdade de Medicina do UNINTA foi a biblioteca. O
setor responsável por sua construção se inspirou no
que há de mais atual, tendo em vista criar um espaço
completo, moderno, dotado de bibliografia básica e
avançada referente a todo o conteúdo programático,
abarcando o conhecimento relacionado ao corpo
humano, às especialidades clínicas e cirúrgicas, às
técnicas de atendimento, à saúde da família, mas
também concernentes à ética e à valorização da
vida humana, visando à constituição de profissionais
exemplares. A biblioteca foi dotada ainda de
computadores com acesso à internet e ampla gama
de livros digitalizados, bem como de um avançado
sistema de atendimento. Outro ponto pensado pelo
UNINTA foi a disponibilização de uma impressionante
biblioteca virtual, acessível de qualquer local e
por qualquer dispositivo conectado a internet,
possibilitando flexibilidade aos alunos e se inserindo
como uma instituição focada na contemporaneidade.
Cabe destacar que os livros do curso de medicina estão
entre os mais caros do mercado e a disponibilização
de amplo acervo, por parte da biblioteca da instituição,
contribui ainda para a questão econômica dos alunos.
O terceiro critério observado pelo UNINTA consiste
no investimento na estrutura geral do campus. Nesse
sentido, a instituição, a princípio, baseou o espaço da
Faculdade de Medicina (bem como a de todos os cursos)
na acessibilidade a todos os públicos, atendendo
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estudantes especiais da forma mais eficiente possível.
Além disso, os alunos tem à sua disposição um
laboratório de audiovisual de última geração para a
produção de vídeos de aprendizagem, um ambiente de
ensino virtual, baseado na tecnologia e-learning, com
conteúdo vasto e direcionado aos módulos de grade
curricular. O Centro Universitário oferece ainda apoio por
meio do Núcleo de Apoio Psicopedagógico, o Núcleo de
Apoio Pedagógico, Núcleo de Ciências Médicas, sendo
este último responsável pela regulação de iniciação à
docência, pesquisa e extensão. Há ainda as estruturas
de apoio geral, com estacionamento, segurança,
lanchonetes, capelania e a inauguração, em breve, de
um moderno auditório. Essas estruturas, aliadas às
demais características da instituição, impressionaram
o MEC e impressionam constantemente a comunidade
cearense, médicos e professores visitantes e pais de
alunos.
Desse modo, o UNINTA vem se destacando no
mercado da educação e está construindo um presente
exitoso e um futuro com excelentes perspectivas. Tudo
isso é fruto de um trabalho organizado em prol da alta
qualidade do ensino e da consequente formação de
médicos éticos e preparados para todos os desafios da
profissão, contribuindo assim para o desenvolvimento
da sociedade em geral.
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A importante etapa na
formação médica com a
parceria do HRN
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DR. DANIEL HARDY,
DIRETOR GERAL HOSPITAL REGIONAL NORTE

internato hospitalar é uma importante etapa
na formação dos novos médicos. Esse período
corresponde, geralmente, aos dois últimos anos
do curso de graduação em medicina e funciona como
uma espécie de estágio automático em um ou vários
hospitais, no qual o aluno acompanha e exercita, na
prática, as disciplinas básicas da grade curricular da
faculdade, como: clínica médica, pediatria, ginecologia
e obtestrícia, e cirurgia geral. Devido à importância
desse estágio para o aluno, o Curso de Medicina
do UNINTA firmou uma importante parceria com o
Hospital Regional Norte (HRN), também localizado
em Sobral, referência na região devido à qualidade

de seu atendimento. Para falar um pouco sobre essa
parceria, conversamos com o Dr. Felipe Mendes, gestor
do internato da Faculdade de Medicina e com o Dr.
Daniel Hardy Melo, diretor-geral do HRN, profissionais
destacados e com domínio pleno das temáticas em
questão.
A princípio, o Dr. Felipe reforçou a importância do
internato para os estudantes de medicina, ressaltando
a base teórica e prática fornecida pelo UNINTA nos
primeiros anos de estudo, de modo que os discentes
chegam a essa fase capacitados para enfrentá-la
de maneira plena. Além disso, ele informou que o
internato tem se caracterizado por uma preceptoria de
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alto nível, presente constantemente na formação do
aluno, e pela estrutura moderna e bem organizada do
Hospital Regional Norte, essencial para a boa prática
dos estudantes. Nesse sentido, Dr. Hardy concordou
com as palavras de seu colega e reforçou a informação
dizendo que essa articulação entre as instituições de
ensino e de saúde possibilita o surgimento de novas
estratégias para manutenção e aprimoramento dos
serviços.
Em seguida, Dr. Felipe disse que a organização do HRN
e seu constante fortalecimento por meio de práticas de
acreditação complementam as necessidades buscadas
pelo UNINTA na base curricular de formação médica.
Além disso, ele afirmou que a parceria converge no
sentido final de desenvolver profissionais de alto
padrão, eficientes, eficazes e éticos, com domínio pleno
das técnicas necessárias para a atuação profissional.
Dr. Hardy aproveitou para dizer que o internato médico
é uma etapa do curso de extrema relevância para
a formação do aluno, uma vez que é o momento de
maior aproximação do conhecimento teórico com
a realidade prática. Por meio da prática, o interno
consegue desenvolver e aprimorar suas competências,
habilidades e atitudes, participando ainda de tomadas
de decisões.
Na sequência, Dr. Felipe abordou o tema da evolução
dos alunos no decorrer do internato. Segundo ele,
muitas vezes, o internato é visto pelos alunos como
um novo curso, devido às suas particularidades.
No entanto, ele complementa informando que o
embasamento preliminar dos estudantes do UNINTA
facilita esse processo e, no curto prazo, os estudantes
demonstram uma proatividade essencial para o
desenvolvimento profissional. Nessa perspectiva, Dr.
Hardy afirmou que o HRN é um hospital da rede pública
estadual, acreditado por excelência. Isso significa
que sua equipe busca atuar em conformidade com

as boas práticas e melhoria contínua dos processos.
Com isso, há um forte compromisso com a formação
desses futuros médicos, ofertando campo de estágio
de qualidade, com supervisão direta aos internos,
mantendo foco na melhoria da qualidade da assistência
e segurança dos pacientes. No hospital, os estudantes
têm a oportunidade de colocar em prática seus
conhecimentos teóricos e, muito além, de vivenciar
situações reais, aprimorando e desenvolvendo suas
competências, habilidades e atitudes.
Quanto ao método de avaliação do corpo discente, Dr.
Felipe informou tratar-se de um sistema completo,
composto por 4 métodos: prova escrita, avaliação
do preceptor acerca do atendimento prestado pelo
interno, logbook, que consiste num registro de todos
os procedimentos realizados pelo estudante, e, por
último, a avaliação 360, que compreende a participação
avaliativa de todos os integrantes do processo de
formação do aluno. Segundo Dr. Hardy, o HRN participa
de maneira ativa nesses processos, no intuito de gestar
uma formação completa aos estudantes.
Para encerrar, ambos os profissionais discorreram
acerca da importância dessa parceria e indicaram
que ela é essencial, pois as instituições de ensino
são grandes responsáveis pela produção de novos
conhecimentos que, aliados ao estágio supervisionado,
são base para a prática dos profissionais da saúde.
Portanto, eles entendem que essa parceria gera uma
responsabilidade compartilhada, com o objetivo comum
de buscar e alcançar melhorias das condições de saúde
dos usuários de serviço hospitalar. A perspectiva para
os próximos anos é de que se possa, em conjunto,
trabalhar ainda mais na produção do conhecimento,
baseado em evidências científicas, buscando atender
às necessidades de atenção à saúde da população com
qualidade e excelência.
HOSPITAL REGIONAL NORTE
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Novo curso de Medicina
deve gerar impactos
positivos na região
centro-norte do Ceará

ESQ/DIR: PROFA. DRA. MICHELLE ALVES VASCONCELOS CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE – CCS,
PROF. LUIZ DERWALL (COORDENADOR CURSO MEDICINA CAMPUS ITAPIPOCA-CE)
E PROFA. SORAYA ALVES SÁ (PRÓ-REITORA ADMINISTRATIVA )

Ampliando sua área de atuação, o Centro Universitário
Inta (UNINTA) obteve autorização para implantar
um novo curso de medicina, desta vez na cidade de
Itapipoca, importante município da região norte do
estado do Ceará. Devido ao planejamento estratégico
da instituição e sua organização em prol de uma
educação de alto nível, ela venceu o disputado
processo, chamando atenção dos avaliadores pelo
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projeto pedagógico, infraestrutura, corpo docente e
programa de integração do ensino com a comunidade.
Para compreender melhor as características e
objetivos da nova Faculdade de Medicina do UNINTA,
a equipe da Revista Jornal do Médico® conversou com
o Prof. Dr. Luiz Derwal Salles Junior, 52 anos, médico,
coordenador do referido curso de Medicina.
A princípio, Dr. Luiz Derwal falou sobre o processo de
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implantação do curso e os principais desafios a serem
contornados. Segundo ele, o curso de Medicina do
UNINTA campus Itapipoca obteve conceito máximo
em seu projeto pedagógico, que foi avaliado pelo
Ministério da Educação, e já nasce com a experiência
de uma instituição de ensino com 20 anos de atuação
na educação superior. Em relação aos desafios, ele
indicou que o sistema de saúde da região, em todos
os seus níveis de atenção, mesmo com grande
trabalho desenvolvido pelo município, ainda carece
de muitos investimentos, sejam materiais humanos
ou gerenciais, de modo que o grande desafio será
a inserção de estudantes e professores na rede
básica de saúde, nas unidades de emergência
e na atenção hospitalar. Por conta disso, serão
introduzidas metodologias ativas de ensino, em que
a aprendizagem será baseada na vivência com a
comunidade, humanizando ainda mais a assistência,
o cuidar das pessoas.
Em seguida, o coordenador do curso elencou os
principais objetivos do UNINTA com a implantação da
Faculdade de Medicina em Itapipoca. Assim, ele indica
que, entre os principais compromissos firmados
pela faculdade de Medicina, estão a ampliação do
acesso à educação superior, à formação profissional
continuada em seus programas de residência
médica e à educação permanente dos profissionais
que atuam na rede de atenção à saúde da região,
proporcionando maior resolutividade dos agravos.
Além de fortalecer, assim, o Sistema Único de Saúde,
entregando à sociedade médicos qualificados,
focados nos princípios de humanização, capacidade
de comunicação, tomada de decisões, liderança e
trabalho em equipe.
Dr. Luiz Derwal apresentou, na sequência, informações
quanto à estrutura do novo campus. Segundo ele,
a estrutura predial destinada ao funcionamento
da Faculdade de Medicina UNINTA contará com um
espaço de 43.309,00 m², sendo 11.611,28 m² de
área construída, contendo inicialmente 5 de 8 blocos,
a saber: um bloco administrativo com central de
atendimento ao estudante, coordenações, salas de
reuniões e gabinetes para professores; dois blocos
para salas de aula, destinadas a grandes e pequenos
grupos de estudantes; quatro blocos para os mais
diversos laboratórios necessários ao curso médico
e outro com auditório com capacidade para 300
lugares, salas de videoconferência e biblioteca. No
projeto, se destacam ainda a galeria de arte, a ampla
área de convivência, a praça, o estacionamento, além
de um belo anfiteatro. Merecem realce, também,
os laboratórios de ensino que, dentro da proposta
pedagógica do curso, permitem a abordagem dos
diferentes aspectos celulares e moleculares das
ciências da vida, atendendo às necessidades para o
ensino morfofuncional, em bioquímica, farmacologia,
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fisiologia,
biofísica,
patologia,
imunologia,
parasitologia, microbiologia, técnica operatória e
simulação realística.
Quanto ao corpo docente, o coordenador do curso
informou que 80% deste é constituído por mestres e
doutores, todos com ampla experiência profissional e
docente, oriundos das mais influentes universidades
do estado. Esses profissionais trabalharão com
práticas de ensino vinculadas às habilidades clínicocirúrgicas, inclusive com a prática com pacientes reais,
permitindo ao estudante a capacitação nas diversas
competências desenvolvidas em diferentes fases
do curso, amparado pelos mais inovadores recursos
tecnológicos, valorizando os preceitos da bioética.
Para finalizar, Dr. Luiz Derwal falou sobre o legado a
ser oferecido para a cidade de Itapipoca. De acordo
com ele, o município de Itapipoca possui, segundo
dados do IPECE (2017), a relação de 1,12 médicos
por 1.000 habitantes, inferior ao estado do Ceará e à
média do Brasil 2,18, dado que por si só já demonstra
a necessidade de formação loco regional de novos
profissionais médicos. O egresso do curso ou mesmo
durante sua formação da atenção básica, rede de
urgência e emergência, assistência hospitalar ou da
assistência especializada e domiciliar contribuirá
decisivamente na qualidade da assistência prestada
à comunidade.
Além disso, ele informou que serão ofertadas 50
vagas anuais e que o UNINTA reservará um percentual
de suas vagas com bolsas para estudantes da rede
pública regional, pessoas com necessidades especiais,
indígenas e afrodescendentes, desenvolvendo a
comunidade como um todo. A inauguração, segundo
ele, ocorrerá ainda no segundo semestre de 2019,
com previsão de processo seletivo para 2020.1,
de acordo com ato autorizativo do Ministério da
Educação. Não há dúvidas quanto ao sucesso dessa
empreitada e quanto ao impacto positivo legado à
cidade de Itapipoca.
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Marco na terceira
geração de médicos
na família Sobreira
S

abe-se que o sucesso de um filho é como um
bálsamo para seus pais. Nesse sentido e no
intuito de homenagear a primeira turma de
médicos formados pelo curso de Medicina do UNINTA,
a Revista Jornal do Médico® entrevistou o Dr. Saulo
Sobreira, médico renomado e pai da aluna Lara Sobreira.
Representando os pais e mães de todos os alunos e
alunas, ele falou sobre os sentimentos envolvidos nesse
processo e indicou os motivos que levaram sua família
a escolher o UNINTA para essa etapa tão importante na
vida de sua filha.
Ele iniciou a conversa abordando a felicidade
proporcionada por essa conquista da futura Dra. Lara
Sobreira: “é uma grande realização, pois sempre tive um
pensamento que uma das funções de pai seria entregar
os filhos ao mundo, aptos e funcionais, e esta etapa está
sendo concluída. A minha primogênita, que escolheu
a profissão de médica por livre e espontânea vontade,
está na terceira geração da medicina em nossa família.
Teve início com meu pai, Dr. Xavier, que é ginecologista
formado em 1974, depois eu me formei em 1999,
também ginecologista, e agora, 20 anos após, minha
filha, que vem trazendo muita emoção nessa trajetória.
Sei que foi uma batalha árdua que necessitou de muito
esforço”.
Em seguida, Dr. Saulo falou sobre o relacionamento,
durante estes seis anos, entre ele e o UNINTA. De acordo
com suas informações, essa relação foi de parceria e de
admiração devido à estrutura física e aos profissionais
de muita qualificação e titulação do curso de medicina.
Ele completou afirmando que sempre existiu um bom
diálogo e que sua família pode observar a estrutura
adequada para que a filha se tornasse uma profissional
com boa formação médica.
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Em sequência, o conceituado médico indicou os
principais motivos que levaram sua família a escolher
o UNINTA. Segundo ele, os pontos mais importantes
para essa escolha foram a qualidade dos profissionais
envolvidos no curso, em especial o coordenador, Dr.
Roger, que representa muito bem o curso de Medicina
UNINTA; a localização do curso, na cidade em que
residem; a estrutura hospitalar e o corpo docente.
Ele completou dizendo que o mais importante, nesse
momento, é o sentimento de extrema gratidão aos
professores, à coordenação e à instituição UNINTA como
um todo, pois, além de mestres, foram pais e amigos,
cobrando quando necessário e elogiando nos acertos.
Desse modo, fica o agradecimento e a sensação de
dever cumprido, além da certeza do sucesso que esses
novos profissionais alcançarão em breve.
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