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RESOLUÇÃO
A R T E  G R Á F I C A

HUMANITAS
Novo conceito de aprendizagem 

da Medicina
 Quando a Faculdade de Ciências Médicas 
de São José dos Campos - Humanitas foi plane-
jada, a ideia primordial era fazer a diferença no 
ensino privado da Medicina do Brasil. Para atingir 
os objetivos propostos, desde sua concepção, fi-
cou latente a necessidade de adotar a estratégia 
pedagógica ativa de ensino-aprendizagem. Foi 
uma decisão difícil, por se tratar de uma iniciativa 
inovadora e arrojada, que altera os paradigmas 
tradicionais consolidados há mais de um século. 
No entanto, dois anos depois do implemento do 
novo modelo educacional, nossa instituição tem 
a consciência de ter optado por decisão acerta-
da, cujos resultados são altamente positivos e 
nos projeta para avançar em futuro promissor.
 A metodologia ativa de ensino-aprendiza-
gem é desde 2014 preconizada pelas Diretrizes 
Curriculares Nacionais (DCN) do Ministério da 
Educação (MEC) para o Curso de Graduação em 
Medicina e vem sendo testada com pleno êxi-
to há algumas décadas nas escolas de Ciências 

Médicas do primeiro mundo. O núcleo conceitual 
do novo modelo educacional se resume na con-
versão do aluno de sujeito passivo da aprendi-
zagem em protagonista do conhecimento, para 
que desenvolva as competências científicas e 
habilidades socioemocionais imprescindíveis ao 
profissional qualificado da Medicina.
 Conforme estabelece a Resolução do MEC 
que instituiu as DCN, “a estrutura do Curso de 
Graduação em Medicina deve utilizar metodolo-
gias que privilegiem a participação ativa do aluno 
na construção do conhecimento e na integração 
entre os conteúdos, assegurando a indissociabi-
lidade do ensino, pesquisa e extensão.” Aqui se 
opera a diferença substancial em relação ao sis-
tema tradicional de ensino da Medicina, no qual o 
aluno é mero espectador de conteúdos ministra-
dos pelo corpo docente a partir de aulas expositi-
vas, aplicação de avaliações e condutas práticas.
 Em sentido contrário, a nova metodologia 
de ensino-aprendizagem inverte o processo para 
que o aluno tenha proatividade, desenvolva ca-
pacidade de trabalhar em equipe, adquira pensa-
mento crítico e tenha autonomia para gerenciar 
o próprio conhecimento, qualidades necessárias 
para o mercado de trabalho.
Assim, enquanto no método tradicional o docen-
te é mero aplicador de conteúdo, na estratégia 
ativa o professor assume a função de mediador 
e facilitador da aprendizagem sólida, profunda e 
duradoura. Para alcançar as finalidades planeja-
das, a Humanitas conta com corpo docente de 
reconhecida capacitação científica e se qualifica 
em conjunto de ferramentas de alto valor tec-
nológico, condições necessárias ao êxito deste 
grande desafio do ensino da Medicina do Brasil 

ProfªDra. Aletéia 
Fernandes 

Professora Referência 
1º. e 2º. Períodos

contemporâneo.
 O emprego da 
estratégia ativa de 
ensino-aprendizagem 
adotada pela Humani-
tas se apoia em quatro 
metodologias pedagó-
gicas de eficácia global-
mente consagradas: 
PBL (Problem-based 
learning), Problemati-
zação, TBL (Team-ba-
sed learning) e OSCE 
(Objective Structured 
Clinical Examination). 
Em resumo, as duas 
primeiras abordagens 
visam provocar o alu-
no, a partir da orien-
tação docente, a rea-
gir de modo criativo a 
determinado problema 
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proposto e buscar soluções com emprego do co-
nhecimento teórico e da prática da Medicina.
 Já a TBL tem foco no trabalho em grupos 
de aprendizagem, com o fim de estimular com-
ponentes motivacionais de aplicação do conhe-
cimento partindo da responsabilidade individual 
do aluno para a realização das atividades em 
equipe. Por fim, o OSCE é um sistema de ava-
liação de competências clínicas do estudante em 

atendimentos simulados divididos em estações 
fundamentais do conhecimento médico.
 A decisão de adotar o sistema de ativo 
de ensino-aprendizagem é extremamente dinâ-
mica e, como tal, não permite a conformação de 
estabelecimentos estanques. Fazemos nosso dia 
a dia sob criteriosa observação científica e esta-
mos em permanente evolução para entregar à 
sociedade brasileira o médico.

Prof. Dr. Luiz Antonio Vane recebe a Medalha 
Mérito Santos Dumont
 O Prof. Dr. Luiz Antonio Vane, dire-
tor geral da Humanitas, recebeu no dia 
19 de julho a Medalha Mérito Santos Du-
mont, a maior condecoração da Aeronáu-
tica dada à um civil.
 A solenidade de entrega da honra-
ria aconteceu dentro do DCTA, Departa-
mento de Ciência e Tecnologia Aeroes-
pacial, em São José dos Campos, com a 
presença de diversas autoridades.
 Morador de São José dos Campos 
desde março de 2012, o Prof. Dr. Luiz 

Vane dedica a honra recebida a todo tra-
balho feito na instalação e consolidação 
da Humanitas na cidade. “Chegamos 
para concretizar a criação da primeira fa-
culdade de medicina da cidade, por isso 
acredito que quem recebeu a medalha foi 
a Humanitas. Só temos a agradecer ao 
Comando da Aeronáutica e à cidade de 
São José dos Campos que desde o iní-
cio se mostrou acolhedora e hospitaleira”, 
afirma Dr. Vane.

A Humanitas foi representada por diretores e alunos presentes à cerimônia



 A Humanitas realizou no dia 27 de 
agosto a entrega dos certificados para 30 
alunos que conquistaram a Bolsa de Mé-
rito Acadêmico.
 Os alunos contemplados são os que 
obtiveram as melhores colocações em um 
processo que leva em conta o desempe-
nho acadêmico semestral e o resultado 
do Teste de Progresso.
 Durante a premiação, que acontece 
a cada semestre letivo, estavam presen-
tes o Diretor Geral da instituição, Prof. Dr. 
Luiz Antônio Vane, o diretor de Ensino, 
Pesquisa e Extensão, Prof. Dr. Rinaldo 
Henrique Aguilar da Silva, além de pro-
fessores e familiares dos estudantes.
 Os premiados do 2º período foram: 
Paulo Otávio Pinto Alves Ferreira, Maria-
na Dias Lopes Barud, Antonio Carlos San-
ches Grijota Piragibe Carneiro, Gabriel 
Henrique da Silva, Maria Luisa Ramires 
Moraes e Virna Marília Rodrigues Coelho. 

Do 3º período foram: Gabriel de Olivei-
ra Arruda Nascimentos, Sibele Natalie 
Marinho do Nascimento, Mariana Kraide 
Piedade de Abreu, Ana Tamires Viana Ri-
beiro, Marcela Laureano Ferreira e Maria 
Laura Gothardo Simi. Já do 4º período fo-
ram Carolina Lourenço dos Santos Landi-
ni, Érika Quinsan de Carvalho, Fernanda 
Klein Gomes, Laura Menezes Ribeiro, Eda 
Silva Cesar e Roberto Tinoco Miguez.
 Das turmas A e B do 5º período: 
Beatriz Martinez Castellani, Ana Clara 
Lescura Guedes Silverio, Victoria Calde-
ron Faria Felipe, Rafaela Tahan Santiago 
Alves, Lilian Kaori Fujira e Luna Diniz Pe-
reira. E das turmas C e D, também do 5º 
período: Lucas Magalhães Barbosa, Ro-
drigo Corrêa Falcão Rodrigues Alves, Sa-
mira Mendes Khouri, Vinicius de Calasans 
Timaco, Giullia Nishimori e Laís Cristina 
Piaia Certo.

Alunos são reconhecidos com Bolsa 
de Mérito Acadêmico
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Diretoria da faculdade entrega bolsas de reconhecimento aos alunos 



 No dia 5 de agosto a Humanitas deu 
início ao segundo semestre de 2019 com 
a recepção e integração dos 60 alunos da 
sua quinta turma de Medicina. Os alunos 
dos outros períodos também retornaram 
as aulas no mesmo dia.
 Diversas atividades marcam a se-
mana de início de aulas como a recepção 
aos alunos e pais de alunos, palestras, vi-
sita ao Hospital Municipal de São José dos 
Campos, apresentação do Centro Acadê-
mico, entre outras. As boas-vindas da fa-
culdade à nova turma foram feitas pelo 

diretor geral, Prof. Dr. Luiz Antonio Vane, 
pelo diretor de Ensino, Pesquisa e Exten-
são, Prof. Dr. Rinaldo Henrique Aguilar da 
Silva, e pelo coordenador do curso, Prof. 
Dr. José Elias Matieli.
 Um dos destaques foi o simulado 
de acidente realizado pelo Samu dentro 
da faculdade para que os alunos tenham 
um primeiro contato com o trabalho das 
equipes de urgência. Na noite do dia 5 de 
agosto, também foi realizado um evento 
de recepção e acolhimentos às famílias 
dos novos alunos.

Alunos da 5a. turma de Medicina são 
recebidos pela Humanitas 

Evento de boas vindas 
no primeiro dia de aula

Simulado do Samu 
na Humanitas SJC

Visita ao Hospital Municipal
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Nos dias 19 e 24 de 
setembro, 102 alu-
nos do 5º. Período 
e 57 alunos do 4º. 
Período de Medicina 
da Humanitas par-
ticiparam da prova 
prática do OSCE, 
Objective Structu-
red Clinical Evalua-
tion.
Os alunos do 4º. 
Período fizeram a 
prova na disciplina 
de Método Clínico I 

e os alunos do 5º. 
Período dentro da 
disciplina de Mé-
todo Clínico II. As 
provas são realiza-
das todos os bimes-
tres pois compõem 
a nota da avaliação 
A1 e A2 em ambas 
as disciplinas.
O Objective Struc-
tured Clinical 
Evaluation (OSCE) 
é um método de 
simulação ampla-

mente utilizado ba-
seado em cenários 
que avalia o desem-
penho individual e 
inclui treinamento 
com ferramentas 
tecnológicas com 
aplicação à beira 
do leito para trata-
mento de traumas. 
Ele também ava-
lia a capacidade de 
aconselhar efetiva-
mente o paciente.
Essa é mais uma 

ferramenta utiliza-
da pela Humanitas 
para privilegiar a 
participação ativa 
do aluno na cons-
trução do conheci-
mento e a integra-
ção entre os demais 
conteúdos, além de 
estimular a intera-
ção entre o ensino, 
a pesquisa e a ex-
tensão/assistência.

Alunos da Humanitas realizam 
prova do Osce
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Alunos aguardam no laboratório 
pelo início da prova

Avaliação de desempenho faz par-
te da metodologia ativa de ensino 

Futuros médicos participam de prova 
de avaliação e simulação de casos 



COMO FUNCIONA
A Secretaria Acadêmica

 JH - Assim que os alunos novos in-
gressam na Humanitas eles devem, acho 
que obrigatoriamente, terem uma aula 
ou palestra sobre o funcionamento da 
Secretaria Acadêmica. Isso ocorre mes-
mo e o que é dito a eles?
 Grasielle - Na verdade o que faze-
mos é uma recepção aos alunos novos, 
isso envolve algumas atividades nos pri-
meiros dias, como: Integração, Entrega 
do Manual do aluno, Visita ao Hospital do 
Município, Simulação com SAMU, Apre-
sentação do projeto pedagógico, Simula-
ção de PBL, encontro com Diretório Aca-
dêmico, inclusive uma recepção para os 
pais e alunos onde também é apresen-
tado o projeto pedagógico e é feito um 
acolhimento.
 JH - Imaginamos que os calendá-
rios que são repassados aos alunos se-
jam diferentes de um período para o ou-
tro. Os calendários são elaborados pelos 
Professores a cada ano ou é uma repeti-
ção ano a ano?
 Grasielle - O calendário é elabora-
do a cada semestre por decisões discu-
tidas entre Diretor de Ensino Pesquisa e 
Extensão, Coordenador de Curso, Pro-
fessores Referência e Secretaria, nes-
sas discussões é analisado por exemplo 
semanas de PBL, semana de provas di-
ferentes para cada período, visando ao 

máximo bem estar dos alunos.
 JH - O atendimento aos alunos são 
feitos em classe ou 1 a 1 em local reser-
vado?
 Grasielle - Temos um espaço que 
é a Recepção Acadêmica onde o aluno é 
atendido para todo e qualquer tipo de so-
licitação ou duvida.
 JH - Acreditamos que cada aluno 
trás um problema diferente de outros. 
Existe um tempo para resposta desse 
problema?
 Grasielle - Para cada tipo de soli-
citação existe um prazo diferente que é 
informado ao aluno no ato da sua solici-
tação.
 JH - Existem dúvidas ou problemas 
com os alunos que podem ser sanadas 
via internet ou é obrigatória a presença 
do mesmo?
 Grasielle - Na maior parte as so-
licitações e duvidas são feitas e tiradas 
presencialmente.
 JH - Agradecemos e deixamos o es-
paço livre para suas considerações finais.
 Grasielle - A secretaria realiza to-
dos os registros, arquivos de documen-
tações, enfim, toda a vida acadêmica dos 
alunos, além de comunicados e expedi-
ções para apoiar o desenvolvimento até 
a sua formação.

Fizemos uma rápida entrevista com Grasielle Pujol de Araujo à 
qual está a frente da Secretaria Acadêmica

Grasielle, Gladson e Gabriela formam a equipe da Secretaria Acadêmica 
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 A Humanitas adquiriu 800 novos 
títulos para a sua biblioteca no primeiro 
semestre de 2019, totalizando agora um 
acervo de 4.296 exemplares.
 A tipologia do acervo é compos-
ta por livros, periódicos, obras de refe-
rência (dicionários, enciclopédias), CD’s 
e DVD’s, bem como materiais especiais 
como publicações acadêmicas apresenta-
das pelos estudantes em eventos da pró-
pria instituição.
 Buscando sempre a atualização de 
seu acervo no curso médico, a faculdade 
investe constantemente no oferecimento 
de informação atualizada, principalmen-

te na área da saúde, contribuindo para a 
melhoria do ensino, da pesquisa e exten-
são.
 Em 2018, foram emprestados um 
total de 16.533 exemplares, o que evi-
dencia o importante papel da biblioteca 
na formação dos alunos, realizando pes-
quisas sobre os mais diversos temas, am-
pliando seu horizonte de conhecimento. 
Dentre os títulos que mais foram requisi-
tados estão os livros “Atlas de Anatomia 
Humana” – Netter, que compõe a biblio-
grafia básica, e o “Tratado de Fisiologia 
Médica” - Guyton

Biblioteca Humanitas recebe 800 novos 
títulos no primeiro semestre de 2019

Novidades e melhorias no site da faculdade
 A Humanitas lançou em agosto o 
seu novo site: www.humanitas.edu.br
Mais leve e dinâmico, agora o portal con-
ta com destaque maior para a estrutu-
ra da faculdade, fotos e informações dos 
laboratórios, biblioteca, salas e todos os 
nossos diferenciais.
 Com um layout mais intuitivo, seja 
para desktop, celular ou tablet, o site 
também destaca na Home o vídeo insti-
tucional feito em nossas instalações com 
a participação da diretoria, professores e 
alunos.
 Outra novidade é que o site possui 
acessibilidade com o VLIBRAS, que tra-

duz todo o seu conteúdo para a Língua 
Brasileira de Sinais para acesso de porta-
dores de deficiência auditiva.

Jornal HUMANITAS #6 - julho, agosto, setembro e outubro/2019       Página 8                                                                                              

Denise Serrano, responsável pela biblioteca, 
e grupo de alunos de Medicina



Humanitas recebe destaque no Congresso 
Brasileiro de Educação Médica
 A Humanitas 
esteve muito bem 
representada no 
Congresso Brasi-
leiro de Educação 
Médica, que acon-
teceu em Belém-PA 
nos dias 30 de se-
tembro, 01 e 02 de 
outubro.
 E s t i v e r a m 
presentes os man-
tenedores, Dr. Jor-
ge Montessi e Dr. 
Djalma Rabelo Ri-
cardo, o diretor de 
Ensino, Pesquisa e 
Extensão, Prof. Dr. 
Rinaldo Henrique 
Aguilar da Silva, 
o coordenador do 

curso, Prof. Dr. José 
Elias Matieli, os 
professores Grei-
cy Stefano, Patricia 
Chipoletti, Deise 
Hirata e a precep-
tora Leila Vinhas. 
Eles foram acom-
panhados de um 
grupo de alunos do 
5º. período de Me-
dicina.
 Essa foi a 
primeira vez que 
a Humanitas con-
quistou destaque 
de um poster no 
congresso, em um 
trabalho conjun-
to entre alunos e 
professores com 

o tema “Método e 
Qualidade do Sis-
tema de Avaliação”. 
Segundo o diretor 
Rinaldo Aguilar da 
Silva, o destaque 
conquistado e a ex-
pressiva participa-
ção dos estudantes 
representados pelo 
Diretório Acadêmi-
co só vêm fortale-
cer o trabalho que 

a faculdade realiza 
com foco total na 
qualidade acadêmi-
ca.
 A Humanitas 
já está confirmada 
para participar do 
Congresso Paulista 
de Educação Mé-
dica que acontece 
na USP em maio de 
2020.
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Prof. Nildo Alves Batista
Diretor-Presidente

Abem

Profa. Simone R. Souza Silva Conde
Presidente Docente

57º COBEM

Acad. Lía Sousa Rocha
Presidente Discente

57º COBEM

Certificamos que o trabalho:
Meta avaliação: Qualidade do sistema de ava-

liação na Faculdade de Ciências Médicas de São 
José dos Campos – Humanitas

de: Aletéia Massula de Melo Fernandes, Greicy 
Mara Mengue Feniman de Stefano, Rinaldo 
Henrique Aguilar da Silva, José Elias Matieli, 

Luiz Antonio Vane

recebeu a premiação de 2º Lugar entre os 
trabalhos apresentandos na modalidade Pôster, trabalhos apresentandos na modalidade Pôster, 

no eixo: Gestão acadêmica e avaliação de cursos e 
serviços, durante o 57º COBEM

- Congresso Brasileiro de Educação Médica -
realizado em Belém-PA, de 29/09 a 02/10 de 2019.

Trabalho apresentado pela Humanitas conquistou o 
2º. lugar entre os pôsteres de destaque no 

congresso. Parabéns a todos!

Comitiva da Humanitas no 
congresso em Belém 



Evento “Em Outubro Usamos Rosa”
 103 pesso-
as participaram do 
evento “Em Outu-
bro Usamos Rosa”, 
realizado pela LAS-
MU (Liga Acadêmi-
ca de Saúde da Mu-
lher), formada por 
alunos e professo-
res da Humanitas. 
O movimento acon-

teceu em dois dias, 
2 e 9 de outubro, 
no auditório da fa-
culdade.
 “Você sabe o 
que é tratamento 
paliativo?”, “Aspec-
tos da Prevenção 
do Colo de Útero” 
e “Exame Papa-
nicolau” foram os 

temas abordados 
pelos palestrantes: 
psicóloga Carmela 
Silvana da Silveira, 
Dr. Marcos Roberto 
Martins e Dr. Carlos 
Alberto Maganha e 
Dra. Alessandra Lo-
renti Ribeiro.
 O u t u b r o 
Rosa. A campa-

nha tem como ob-
jetivo principal a 
conscientização da 
população quanto 
ao câncer na mu-
lher, seu diagnós-
tico precoce e tra-
tamento, visando 
uma diminuição 
nos casos letais.
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Palestra educativa do Outubro Rosa 

Entrega de brindes Alunas responsáveis pela iniciativa 



Com a palavra os estudantes do Diretório Acadêmico

 Tivemos o Setembro Amarelo. Foi 
um evento pensado e focalizado a Saúde 
Mental dos estudantes de medicina.
A Síndrome de Bournot vem crescendo 
cada vez mais e ao nosso redor vários 
amigos e colegas de outras Faculdades 
têm notado o número de suicídio tanto de 
alunos principalmente no período de pro-
vas e períodos de muita pressão e assim, 
a Faculdade de Ciências Médicas Humani-
tas pensou nessa proposta de promover 
algo interessante que conseguisse abor-
dar de forma ampla a Saúde Mental.
 Com esse propósito o evento se deu 
em 2 dias. No primeiro dia recebemos a 
Psicologa Silvana Rocha à qual falou sobre 
o suicídio.
 Para que esse tema focalize nos-
sas ações na UBS uma vez que o índice 
de suicídio em São José dos Campos tem 
crescido muito e para que possamos agir 
nesses locais precisamos ter um maior co-
nhecimento.
 A segunda palestra foi sobre Ioga 
com a Professora de Educação Física Vera 
Andrade à qual proporcionou aos alunos 
outras formas de relaxamento e de cons-
ciência corporal.

 O segundo dia também foi marcado 
pela presença do Dr. Alexandre Serafim o 
qual é Professor da Unitau - Universida-
de de Taubaté, além da Dentista Dra. Ana 
Renata.
 Foram dois dias muito proveitosos. 
A fala da Dra. Ana foi muito boa  e com 
tudo isso temos uma nova consciência de 
que eventos desse tipo que vão além da 
Medicina técnica, proporcionam momen-
tos de reflexão e de uma indução que vi-
mos serem muito bons nos âmbito da Fa-
culdade.

Setembro Amarelo
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Diretório Acadêmico 
promove ações no 
Setembro Amarelo 

Atividades de conscientização e 
prevenção Palestra do Dr. Alexandre Serafim 



Políticas 
Públicas
de Saúde 
no Brasil

Prof. Dr. Fernando Augusto
 Cervantes Garcia de Sousa

Coordenador:

Inscrições abertas

(12) 2012-6610 ou

atendimento@humanitas.edu.br 

Fevereiro de 2020
Previsão de início:

NOVO CURSO


