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EDITAL Nº 071/2018 

MATRÍCULA EM DISCIPLINAS ELETIVAS OBRIGATÓRIAS DO CURSO DE MEDICINA  
PARA O 1º SEMESTRE DE 2019 

 

 

Mônica Gomes Abel, Secretária Geral do Centro Universitário São Camilo, no uso de suas atribuições e por ordem da Profa. Dra. Margareth Zabeu Pedroso, 

Pró-Reitora Acadêmica do Centro Universitário São Camilo, Campus Ipiranga, inscrito no CNPJ nº 58.250.689/0012-45, situado na Avenida Nazaré nº 1501, 

Bairro Ipiranga, São Paulo, SP e Campus Pompéia, inscrito no CNPJ nº 58.250.689/0004-35, situado na Rua Raul Pompeia nº 144, Bairro Pompeia, São Paulo, 

SP, mantido pela União Social Camiliana, no uso de suas atribuições, torna público o presente EDITAL para matrícula em disciplinas Eletivas do Curso de 

Graduação em Medicina para o 1º semestre de 2019, do Centro Universitário São Camilo, de acordo com seu projeto pedagógico. 

 

I – DAS DISCIPLINAS E DO HORÁRIO 

 

1. Poderão matricular-se nas disciplinas Eletivas os alunos que estiverem regularmente matriculados no curso de Graduação em Medicina do Centro 

Universitário. 

2. As aulas das disciplinas serão ministradas conforme tabela a seguir: 
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DISCIPLINA LOCAL DIA DA SEMANA HORÁRIO INÍCIO RECOMENDAÇÕES VAGAS DESCRIÇÃO E OBJETIVOS DA DISCIPLINA  

Cuidados Paliativos Campus Ipiranga Segunda-feira 19:00 as 20:40 18/fev Não há 35 
Entender o conceito de cuidado paliativo e suas indicações, 
controle de sintomas, abordagem biopsicossocial do paciente e 
reconhecimento e manejo do processo de morte. 

Direito Médico Campus Ipiranga Terça-feira 19:00 as 20:40 19/fev Não há 35 

Propor ao estudante condições de reconhecer e analisar suas 
atuações dentro da ética e compreender os efeitos jurídicos e 
reflexos de suas decisões profissionais no campo do direito 
civil, penal, comercial e as garantias constitucionais no que 
cerne a saúde.  

Direito Humano Campus Ipiranga Quarta-feira 19:00 as 20:40 20/fev Não há 35 

Proporcionar ao estudante de medicina o acesso às resoluções, 
leis, políticas públicas entre outras conquistas, possibilitando a 
este correlacionar os direitos humanos em todas suas 
dimensões e a teoria e prática médica. 

Libras Campus Ipiranga Segunda-feira 19:00 as 20:40 18/fev Não há 35 
Permitir ao futuro profissional da saúde comunicar–se com os 
pacientes surdos nos diversos ambientes por meio da língua 
brasileira de sinais  – LIBRAS. 

Medicina de 
Emergência 

Campus Ipiranga Terça-feira 19:00 as 20:40 19/fev 

É recomendável que 
o aluno tenha sido 
aprovado no módulo 
Saúde do Adulto I 

20 

Apresentar e capacitar o estudante para os conhecimentos 
básicos para o diagnóstico e atendimento adequado das 
principais síndromes e condições clinicas/situações comuns à 
pratica diária da medicina de emergência. 
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Medicina Esportiva Campus Ipiranga Quinta-feira 19:00 as 20:40 21/fev 

É recomendável que 
o aluno tenha sido 
aprovado no módulo 
Saúde do Adulto I 

35 

Possibilitar ao estudante o conhecimento sobre a medicina do 
esporte em seus múltiplos aspectos, desde a promoção da 
saúde e prevenção de doença/lesão até o atendimento 
primário do atleta em campo/cenário. 

Nutrição Clínica Campus Ipiranga Quarta-feira 19:00 as 20:40 20/fev 

É recomendável que 
o aluno tenha sido 
aprovado no módulo 
Patologia e Fund. 
Farmacol. Aplicados à 
Medicina 

35 
Discutir a importância da nutrição no plano assistencial em 
saúde e seu impacto na evolução do paciente em diversas 
condições nosológicas. 

Princípios da 
Neurologia Infantil 

Campus Ipiranga Segunda-feira 19:00 as 20:40 18/fev 

É recomendado que o 
aluno tenha sido 
aprovado no módulo 
Semiologia II 

35 

Oferecer ao estudante os princípios da neurologia infantil, 
especialidade médica pouco explorada nos cursos de graduação 
de medicina, porém com papel fundamental na pediatria, 
especialmente na avaliação do desenvolvimento da criança, 
em suas funções cognitivas, da linguagem, socialização. Além 
disso, o curso também propõe abordar os principais distúrbios 
neurológicos pediátricos, abrangendo desde o período neonatal 
ao final da adolescência, inclusive com as modificações 
observadas em cada período. 

Semiologia 
Cardiovascular 
Baseada em 
Evidencias 

Campus Ipiranga Terça-feira 19:00 as 20:40 19/fev 

É recomendável que 
o aluno tenha sido 
aprovado no módulo 
Semiologia I 

20 

A disciplina aborda os conceitos fundamentais da semiologia 
cardiovascular e enfatiza o raciocínio acerca do uso dos dados 
clínicos na tomada de decisão. Por meio de discussão de casos 
clínicos, o aluno será confrontado com as queixas 
cardiovasculares mais comuns e será desafiado a decidir qual 
passo devemos tomar com base na acurácia das informações 
clínicas e na correlação destas com os exames 
complementares. 
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Técnica Cirúrgica na 
Oftalmologia 

Campus Ipiranga Segunda-feira 19:00 as 20:40 18/fev 

É recomendável que 
o aluno tenha sido 
aprovado no módulo 
Habilidade 
Profissional II 

20 
Oferecer ao estudante de medicina o contato anatômico e 
cirúrgico básico com o bulbo ocular.  

Técnica Cirúrgica 
Aplicada 

Campus Ipiranga Quinta-feira 19:00 as 20:40 21/fev 

É recomendável que 
o aluno tenha sido 
aprovado no módulo 
Habilidade 
Profissional II 

20 

A disciplina visa transmitir aos alunos uma complementação do 
curso de técnica operatória, com aspectos técnicos de alguns 
procedimentos cirúrgicos de interesse ao médico, mesmo 
aqueles não cirurgiões. 

Medicina e saúde 
ambiental 

Campus Ipiranga Quinta-feira 19:00 as 20:40 21/fev Não há 35 

A disciplina aborda tópicos em epidemiologia clínica com 
ênfase em discussões cotidianas, destacando fatores 
ambientais que hoje são causas não apenas de doenças mas de 
agravos a saúde. 

O Processo de 
Envelhecimento e 
seus aspectos 

Campus Ipiranga Segunda-feira 19:00 as 20:40 18/fev Não há 35 
Possibilitar ao aluno o entendimento do processo de 
envelhecer em sua totalidade, complementando os 
conhecimentos adquiridos durante o currículo base  

A consulta Médica  Campus Ipiranga Quinta-feira 19:00 as 20:40 21/fev 
Recomendável estar 
matriculado a partir 
do 5º semestre 

35 
Estudar e praticar as habilidades comportamentais, 
comunicacionais, relacionais, cognitivas e emocionais 
necessárias para realização de uma boa consulta médica 

 

Obs.: As disciplinas serão ministradas em 20 semanas. 
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II – DA MATRÍCULA 

 

1. Para a matrícula é imprescindível a leitura completa deste edital, para o correto entendimento das normas e dos critérios que serão 

utilizados. A matrícula pressupõe a concordância com todos os itens deste documento. 

2. A matrícula deverá ser realizada pela internet no link http://www.saocamilo-sp.br/eletivas2019/, de 29 de novembro a 05 de dezembro de 

2018, conforme procedimentos a seguir:  

a) Efetue o cadastro, selecionando a categoria “ALUNO MEDICINA SÃO CAMILO” e o Código da Promoção. Este código será enviado no período de 

12 a 14 de novembro para o e-mail cadastrado em nosso sistema acadêmico e é individual e intransferível. Caso o aluno não receba o e-mail 

com o código, deverá entrar em contato com a Central de Atendimento ao Aluno (0300-0178585 – opção 2) ou presencialmente nas Centrais de 

Atendimento para conferencia dos dados e solicitação de senha entre os dias 21/11 a 27/11. O Centro Universitário não se responsabiliza pela 

impossibilidade de matrícula devido ao não recebimento do código devido a dados cadastrais errados e/ou desatualizados. 

b) Selecionar a eletiva de interesse. As inscrições obedecerão ao número de vagas previsto neste edital, e, portanto, depois de esgotadas, o aluno 

deverá optar imediatamente por outra disciplina no prazo previsto no item 2. Em virtude de o sistema gerenciar o número de vagas, não 

haverá lista de espera.   

c) Nos casos de inscrições simultâneas, será mantida a primeira inscrição realizada de acordo com o horário de solicitação de matrícula no 

sistema. No caso de matrícula na última vaga oferecida em qualquer disciplina, o aluno não contemplado deverá optar por outra disciplina com 

vagas disponíveis. 

d) Após o término da matrícula, o aluno receberá por e-mail (no e-mail cadastrado no momento da matrícula) um aviso de recebimento de 

inscrição eletrônica juntamente com o número de inscrição e o nome da disciplina que foi escolhida. 

3. Alunos em dependência ou adaptação deverão procurar a Central de Atendimento Acadêmico para efetuar a matrícula presencial da 2ª eletiva, 

conforme disponibilização de vagas, após a publicação oficial de notas e faltas, no período de 07 a 11 de janeiro de 2019. A cobrança de carga 

horária excedida será analisada com os mesmos critérios de disciplinas comuns. 

4. Uma vez matriculado em 1 (uma) disciplina eletiva, não será aceita transferência para outra disciplina eletiva, mesmo que haja vagas disponíveis. 
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III – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

1. As Disciplinas Eletivas que constam deste edital não serão consideradas como Atividades Complementares. 

2. Não será aceito cancelamento e/ou exclusão de disciplina após a matrícula na mesma. 

3. As disciplinas constantes neste edital serão ministradas no 1º semestre de 2019; portanto, o aluno deverá estar regularmente matriculado no 1º 

semestre letivo de 2019 para que sua matrícula na disciplina eletiva escolhida seja confirmada e tenha efeito. 

4. Em hipótese alguma o aluno poderá frequentar a disciplina se não houver matrícula realizada conforme estipulado neste edital. Disciplinas 

frequentadas sem a efetivação da matrícula não serão convalidadas e/ou aproveitadas para a integralização do curso. 

5. Os alunos deverão realizar as 6 disciplinas eletivas obrigatórias do curso de Medicina, conforme Projeto Pedagógico, nos primeiros 7 semestres. 

Portanto, no 8º semestre poderá ser cursada a disciplina eletiva somente em casos de reprovação e/ou adaptação. 

6. Os alunos não poderão adiantar disciplinas eletivas de semestres em número maior ao semestre em que está vinculado, objetivando a aceleração 

de estudos. 

7. Alunos reintegrados devem fazer a inscrição (matrícula em disciplina eletiva) junto com a rematrícula, diretamente na Central de Atendimento, 

submetendo-se à disponibilidade de vagas.  

8. Por ser uma disciplina obrigatória, os alunos que não se inscreverem em nenhuma eletiva, automaticamente serão considerados reprovados na 

disciplina. 

9. O Centro Universitário São Camilo não se responsabilizará por matrículas não concluídas em razão de falhas tecnológicas. Caso ocorra este tipo de 

problema, deverá entrar em contato com o 0300-0178585 (opção 2) no período de matrículas previsto neste edital.  

10. Cabe ao aluno a impressão e guarda do comprovante de inscrição para efeito de comprovação. 

11. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação de Curso e/ou Secretária Geral. 

 

PUBLIQUE-SE 

 

São Paulo, 06 de novembro de 2019. 

Mônica Gomes Abel 

Secretária Geral 


