
 

 

 

Caros Colegas,  

        É com imensa satisfação que recebemos todos vocês em nossa 

faculdade. Todos os esforços até aqui não foram em vão, e 

finalmente chegou a merecida recompensa. Nossos sinceros 

PARABÉNS! 

A partir de agora as dificuldades são outras: tirar boas notas, 

ficar acordado na aula depois de muitas festas, usar a bóia em pleno 

verão, trote e muitas outras.  

Por isso, este manual tem o intuito de, através das experiências 

de muitos dos seus futuros colegas, orientá-los a respeito de regras 

da instituição, informações essenciais sobre a cidade, além de 

preciosas dicas que qualquer calouro daria tudo para ter! 

Espero que vocês aproveitem a fase que se inicia agora, este é 

o melhor momento de nossas vidas.  Coloquem suas bóias e sejam 

muito bem-vindos! 

 

 

BEM VINDOS! 



 

 

 

   O Centro Acadêmico Dr. Riad Younes é a entidade de 

representativa máxima dos acadêmicos de medicina da Faculdade de 

Medicina da União das Faculdades dos Grandes Lagos.Meio, pelo 

qual estabelece um contato direto aos próprios coordenadores e 

diretores do curso. 

Ela, por sua vez, é composta de onze alunos do curso de 

medicina que eleitos por meio de votação. 

Dentre as funções básicas do CA está principalmente garantir 

o contato dos estudantes do curso com os órgãos de representação 

geral (DCEs, Executivas de curso e etc.). Discutir soluções para os 

problemas do curso (como falta de professores, mudanças 

curriculares, matérias mal planejadas), garantir que haja 

representação dos estudantes nos órgãos colegiados e 

departamentos, fazer a recepção de calouros, organizarem 

confraternizações e fiscalizar a faculdade também são importantes 

funções de um Centro Acadêmico. 

Quem é Riad Younes? 

Riad Younes, cirurgião torácico, é professor Livre Docente da 

Faculdade de Medicina da USP, Médico do Centro Avançado de 

Oncologia do Hospital São José, São Paulo. Especialista em câncer 

de pulmão. Além disso, é também colunista da Revista Carta Capital.  

Foi convidado pelo coordenador do curso, Doutor Edmo, para 

ministrar a aula magna do curso de Medicina da Unilago onde o 

Doutor Riad abordou sobre a Medicina atual e nesta oportunidade 

os diretores do Centro Acadêmico pediram emprestados para 

batizar o Centro Acadêmico homenageando-o.  

“Me sentia atraído pela capacidade do cirurgião de resolver os problemas com as 

mãos” -  Riad Younes. 

O que é o Centro Acadêmico? 



 

 

INTEGRANTES DO CENTRO ACADÊMICO 

 

 



 

 

 

 



 

O INÍCIO DE UMA NOVA JORNADA 

 

          Um novo ciclo se inicia e neste primeiro momento todos 

ficamos muito ansiosos. Queremos ver peças anatômicas, descobrir 

mais e mais sobre doenças e sintomas...  

      Mas, muita calma nessa hora! A disciplina de anatomia só passa 

para a parte prática no segundo módulo, e patologia só será vista no 

segundo semestre. Não desanimem! Apesar de frustrante as 

primeiras aulas de anatomia com os seus planos de eixo, 

posicionamento anatômico, você percebera que no futuro serão 

essenciais para qualquer roteiro de estudo a esta disciplina. Assim, 

como Patologias não se apressem a essa matéria, com certeza dar 

um de doutor House não é tão fácil como a gente imagina. 

As primeiras dificuldades em aulas você perceberão que 

prestar 100 % de atenção nas duas horas. Mesmo que a principio 

copiei tudo, na ultima hora já não terá mais nada anotada em seu 

caderno... Não se preocupem é normal.  

Como o tempo cada um desenvolve a melhor forma de 

estudar e tudo vai dando certo.  

Como todos vocês sabem, a nossa faculdade está sendo 

construída aos poucos, então esperamos que todos “vistam a 

camisa”, ou melhor, suas bóias e façam parte desta história!  

 

 

 

 

 

GRADE HORÁRIA – 1° PERÍODO 

 

 

 



 

 História da Medicina (Módulo 1) 

Profa Dra Ana Iara 

 Bioética (Módulo 1) 

Prof. Dr. Cicero Meneguetti 

 

 Processos Celulares (Módulo 2) 

Prof Msc Marcus Tereza Belotto 

Prof Dr Marcus A. M. Luz 

Prof Dr Cicero Meneguetti 

 

 Processos Metabólicos (Módulo 3) 

Profa Silvia Bueno 

Prof Flavio Pirozzi 

Prof Evandro Ricardi 

Prof Dr Marcus A. M. Luz 

Prof Dr Cicero Meneguetti 

 

 Anatomia Macroscópica 

Prof. Dr. Marcus Alexandre Mendes Luz 

Profa. Dra. Rosana Mara Anzolin 

 

 Anatomia Microscópica (Histologia) 

Profa. Dra Ana Paula Perez 

Profa Dra Cristina Benites 

 

 Metodologia Científica 
Prof. Dr Geraldo Coutinho 
 

  Laboratório Morfofuncional 
Profa. Carla Machado 
Profa. Dra Ana Iara  
Profa. Dra Cristina Benites 
 

 Habilidades de Comunicação 

Profa. Msc Alini Sabino 

 

 Inglês 

Prof Deni 



 

 

 Políticas Públicas de Saúde 

Prfa Amena Alcantara Ferraz Cury 

 

 Habilidades Médicas Gerais (Semiologia) 

Profa Daniela Comelis 

Profa Carla Machado 

 

 Informática 

Prof Geraldo 

 

 Noções de Gestão de Clínicas e Hospitais 

Prof Edmo Atique Gabriel 
 

INFORMAÇÕES GERAIS 

 

 BIBLIOTECA: 

A biblioteca do Bloco da Medicina funciona de segunda a sexta-feira das 

08h00min até 19h00min e, aos sábados das 08h00min as 12h00min.  

Os alunos podem emprestar até seis livros de cada vez, sendo necessária sua 

renovação semanalmente. 

 

 FIES 

O Fundo de Financiamento Estudantil é um programa do Ministério da 

educação destinado a financiar a graduação na educação superior de 

estudantes matriculados em instituições não gratuitas.  

A funcionária Ana Carolina Schiavo responde todas as dúvidas sobre o 

assunto diariamente, a partir das 16h, na secretária geral.  

Inscrições pelo site:  

<http://sisfiesaluno.mec.gov.br/seguranca/principal> 

 

 ACADEMIA 

A faculdade oferece academia para todos os alunos, seu horário de 

funcionamento é, de segunda a sexta-feira entre 11h00min e 13h00min e entre 

17h00min e 19h30min; aos sábados entre 11h00min e 12h00min.  

 

 



 

 

 LABORATÓRIOS 

Os laboratórios são usados durante as aulas práticas, e podem ser reservados 

para estudos em horários extras.  

Reservas pelo e-mail: laboratórios@unilago.edu.br 

Nos laboratórios devem sempre ser usados jalecos, calças e sapatos fechados. 

 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

A iniciação científica é considerada um instrumento que permite introduzir os 

estudantes de graduação na pesquisa cientifica, é uma ferramenta de apoio 

teórico e metodológico 

à formação de uma nova mentalidade no aluno. 

Este programa tem por objetivo promover desenvolvimento da Pesquisa da 

Instituição, mediante o encaminhamento o encaminhamento de alunos de 

graduação para a descoberta científica, e convivência como procedimento e a 

metodologia adotada em ciência e em tecnologia. Todos os alunos 

participantes são orientados por um professor designado para conduzir o 

desenvolvimento do projeto. 

Neste primeiro período, o Prof. Geraldo Coutinho ministrará aulas de 

Metodologia Científica nas quais ficará mais clara a importância da Pesquisa 

Cientifica na área de Saúde.  

  

LIGAS ACADÊMICAS 

Ligas acadêmicas são associação estudantis que visam complementar a 

formação acadêmica em uma área específica do campo médico, por meio de 

atividades que atendam os princípios do tripé universitário de ensino, pesquisa 

e extensão. 

Como estamos construindo nossa faculdade, foram criadas Ligas de apenas 

algumas especialidades. Abaixo segue quais as ligas já existentes e seus 

presidentes. Procurem estas pessoas para maiores informações. 

Lembrando que para participar de qualquer liga, até mesmo como ouvinte, é 

necessário sem associado ao Centro Acadêmico. 

 

 

 Liga de Cardiologia: Lucas Gracioli (Turma I) 

 Liga de Endocrinologia: Vinicius Gullo (Turma I) 

 Liga de Ginecologia e Obstetrícia: Alanna Saraiva (Turma II) 

mailto:laboratórios@unilago.edu.br


 

 Liga de Pesquisa em Saúde: Elis Regina Ferreira (Turma III) 

 Liga de Cirurgia Geral: Leonardo Bagatelli (Turma I) 

 Liga de Traumatologia: Andressa Ferreira (Turma III) 

 Liga de Patologia: Marcelo Contiero (Turma II) 

 Liga de Cirurgia Cérvico-Facial: Mariana Babeto (Turma II) 

 Liga de Dermatologia: Mayara R. Canal (Turma I) 

 Liga de Pediatria: Gabriela Dindara (Turma II) 

 Liga de Neuropsiquiatria: Wellington Assunção (Turma I) 

 Liga de Psiquiatria: José Ricardo da Costa (Turma II) 

 Liga de Urologia: Jerônimo Neto Arruda (Turma I) 

 Liga de Anestesiologia: Aline Augustini (Turma II) 

  

MONITORIA 

Todos os semestres são escolhidos alunos para auxiliar as turmas posteriores 

em algumas matérias.  

A monitoria é um trabalho voluntário, mas conta alguns pontos nos 

currículos.  

Os critérios para escolha são: notas, presença em aulas e postura acadêmica.  

 

MÉTODO DE ENSINO 

As faculdades de Medicina se dividem com relação ao método de ensino 

utilizado.  

 Método Tradicional: a obtenção de conhecimento acontece em sala de sala 

com um professor que passa as informações. Neste método o aluno só 

passa a freqüentar instituições de saúde, como UBS e Hospitais, quando já 

possui uma base teórica. 

 Método PBL (Problem Based Learning): é um método, como o nome diz, 

baseado em problemas, ou seja, são dados casos clínicos ao aluno e este 

busca a solução adequada. Este método transfere o ensino da sala de aula 

para hospitais e o professor deixa de ser a peça fundamental para a 

aprendizagem.  

 Método Híbrido: neste método há mistura dos métodos anteriores. Ou 

seja, existe a tradicional sala de aula com professor passando informações, 

mas o contato com o paciente acontece desde o primeiro período. Este é o 

método usado para ensino da Faculdade de Medicina da União das 

Faculdades dos Grandes Lagos.  

 



 

M.I.S.C. 

O Módulo de Interação em Saúde da Comunidade é uma disciplina presente 

do primeiro ao quatro períodos do curso.  

Com o M.I.S.C. visitamos semanalmente alguma Unidade Básica de Saúde, 

populares Postinhos de Saúde. 

 

TUTORIA 

A disciplina de tutoria é uma parte que estimula a busca por conhecimento. 

São fornecidos alguns artigos científicos, lidos em grupos e com base neste 

artigo são estabelecidos alguns objetivos, que seriam curiosidades.  

Cada grupo de tutoria estabelece objetivos próprios, mas alguns objetivos são 

comuns a todas as tutorias.  

Em casa, cada aluna pesquisa sobre tais objetivos e leva o encontrou para o 

próximo encontro, onde são discutidos os achados de forma que todos 

obtenham conhecimento ao final.  

 

AVALIAÇÕES 

A média de notas para aprovação em todas as disciplinas 7,0.  

As provas são realizadas em uma única semana. A temida Semana de Provas 

acontece ao final de cada de módulo, ou seja, há três Semanas infernais em 

cada semestre.  

Além da nota das provas teóricas, há também provas práticas. As duas notas 

são somadas e divididas.  

Às provas práticas é acrescido o salvador ponto de conceito, ou seja, quem 

freqüentou todas as aulas tem 0,5 somado a média final.  

Especificamente, a disciplina de Laboratório Morfofuncional é somada à nota 

da prova prática de Histologia. A prova teórica tem peso maior.  

 

Cálculo: 

(2 x nota da teórica de Morfo + nota da prática de Histologia) ÷ 3 

A nota da tutoria também é somada a alguma disciplina e funciona da mesma 

forma que morfofuncional, ou seja, tutoria tem peso menor.  

 

 

 



 

TELEFONES ÚTEIS  

 

 Imobiliárias: 

 Imobiliária Redentora: (17) 3302-3000 

 Imobiliária Universo: (17) 3217-4499 

 JJ Imóveis: (17) 3231-6844 

 Imobiliária Gurupi: (17) 3214-7000 

 Riobens Imobiliária: (17) 3121-2000 

 

 Restaurantes 

 <http://www.paparango.com.br/> 

 Pizzaria Mamma Mia:  (17) 3227-9919 

 Turbo Dog Lanches: (17) 3231-1311 

 My Kitchen Restaurants: (17) 3222-4110 

 Villa Pitanga: (17) 3353-7717 

 Água Doce Cachaçaria: (17) 3353-9750 

 Pé de Açaí: (17) 3231- 0477 

 Açaí da Praia: (17) 3218-8144 

 Bar dos Estudantes: (17) 3301-4759 

 Restaurante Menina Moça: (17) 3022-7482 

 

 “Disk-trote”: 

 Vanessa Madaro (A.A.A.G.L.) : (16) 99171-4336 (CLARO) 

 Jéssica Richard Miranda (C.A.D.R.Y.): (14) 99726-8576 (VIVO)  

 

 Diaristas: 

 Sônia: (17) 99759-4708 

 Eliana: (17) 99122-9427 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.paparango.com.br/


 

PARCEIROS: 

 

Instituições Parceiras oferecem descontos aos acadêmicos sócios do Centro Acadêmico Dr. 

Riad Younes. 

 

 WIZARD:  

Avenida Murchid Homsi, n° 450 

 (17) 3231-1144 
 

 

 Academia Kcond’s Fitness 

Rua Antonio Frederico Azanan, n° 55. 

        (17) 3304-8990 

 

 

 

Isto é tudo(por enquanto), calouros COLOQUEM SUAS BÓIAS e se joguem 

para um mergulho incrível!! 

Agora vocês fazem parte da família Medicina Unilago. Sejam muito bem-

vindos!!! 
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