
MEDICINA  
 
Criação  
Decreto Estadual n.º 5216, de 21.12.65  
 
Implantação do Curso na UEL  
15.02.67  
 
Reconhecimento  
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Grau  
Médico  
 
Código/Turno  
11 - Integral 
 
Perfil do Profissional  
O médico formado na UEL deverá estar predisposto a: adotar uma postura ética e visão humanística 
do paciente, sua família e comunidade, observando os aspectos sociais, culturais, psicológicos e 
econômicos relevantes do contexto, com base nos princípios da bioética e de forma crítica e reflexiva; 
exercitar a educação permanente, com preponderância na auto-aprendizagem; utilizar procedimentos 
diagnósticos e terapêuticos validados cientificamente; buscar novos conhecimentos e habilidades 
necessários à resolução de novos problemas, assumindo novas responsabilidades, sem deixar de 
analisar criticamente as informações que lhe chegam; dominar os conhecimentos de natureza 
biopsicossocial subjacentes à prática médica; dominar os conhecimentos sobre fisiopatologia dos 
principais sinais e sintomas, dos procedimentos diagnósticos e terapêuticos necessários à prevenção, 
tratamento e reabilitação das doenças de maior prevalência e dos aspectos da saúde ao longo do 
ciclo biológico; Utilizar recursos semiológicos e terapêuticos para prestar atenção integral à saúde, 
nos níveis primário, secundário e terciário, conhecendo critérios de indicação e contra-indicação, 
limitações, riscos, confiabilidade e sua validação científica; atuar dentro do sistema hierarquizado de 
saúde obedecendo aos princípios técnicos e éticos da referência e contra-referência; atuar em equipe 
multiprofissional, relacionando-se com os demais membros em bases éticas; com uma visão social do 
papel do médico, aceitar engajar-se em atividades de política e de planejamento em saúde; informar 
e educar seus pacientes, familiares e comunidade, em relação à promoção da saúde, prevenção, 
tratamento e reabilitação das doenças, usando técnicas adequadas de comunicação; em relação ao 
mercado de trabalho onde irá inserir-se, procurar conhecê-lo e atuar dentro dos padrões locais, 
buscando o seu aperfeiçoamento dentro da política de saúde vigente e utilizar e administrar 
equipamentos e recursos com efetividade, pautado em conhecimentos validados cientificamente.  
 
Objetivos do Curso  
Promover a formação de um profissional tão competente nas suas atribuições técnico-científicas 
quanto consciente das suas responsabilidades sociais; formar um profissional apto a resolver a 
grande maioria dos principais problemas de saúde encontrados na população; aprimorar a relação 
médico-paciente, aumentando a responsabilidade acadêmica e o compromisso social; integrar o ciclo 
básico com o clínico e a teoria com a prática; melhorar os sistemas de avaliação do processo de 
ensino-aprendizagem e do próprio curso; valorizar a visão bioética e humanista da Medicina; 
estimular a compreensão do paciente como ser biopsicossocial; contribuir para o desenvolvimento de 
práticas multiprofissionais de ensino, pesquisa e assistência, atuando em articulação com os demais 
cursos de graduação do Centro de Ciências da Saúde da UEL e com os serviços de saúde; participar 
das iniciativas desenvolvidas no campo da educação médica, em âmbito nacional e internacional; 
capacitar o estudante para a produção do conhecimento e para a educação permanente em saúde, 
de forma crítica, contínua e reflexiva.  

http://www.uel.br/prograd/docs_prograd/outros/decretos_datas_renovacao_cursos_graduacao.pdf


Campos de Atuação  
Hospitais, clínicas, unidades de saúde, órgãos públicos e privados, universidades, consultórios 
particulares, assessoria a indústrias farmacêuticas, centros de pesquisa. A profissão está 
regulamentada pela Lei n.º 3.268, de 30.09.57.  
 
Sistema Acadêmico  
Seriado anual 
 
N.º de Estudantes por Turma  
80 


