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EMENTA:  
O ser médico. A história da medicina. A interface entre medicina e as ciências 
humanas - filosofia, sociologia, antropologia, história, política, psicologia, teologia, 
artes, entre outras.  O ser humano na sua totalidade, os fatores bio-psico-sociais no 
cuidado com a saúde. 
 

OBJETIVOS:  
Compreender o processo de identidade vocacional. 
Refletir sobre a vocação médica. 
Conhecer a história da medicina e discutir sobre sua prática. 
Compreender a interface da medicina nas ciências humanas.  
Conhecer a complexidade biopsicossocial do ser humano e as bases do humanismo 
que “busca compreender o homem e cria os meios para entender uns aos outros”. 
Conhecer e discutir a importância da relação médico-paciente e do cuidado médico e 
das bases humanísticas da sua construção. 
 

UNIDADES DE ENSINO: 
Unidade I - Vocação e Identidade Médica - O Ser Médico - A percepção da vocação, 
a construção de uma identidade e a formação médica. 
Unidade II - A História da Medicina – Sua construção ao longo da história da 
civilização. 
Unidade III - Interfaces e interlocuções entre Ciências Humanas x Medicina – 
Abordagens de aspectos filosóficos, históricos, antropológicos, sociológicos, 
psicológicos e teológicos que permeiam temas tais como: a saúde, o adoecer, o 
nascimento, a morte, o envelhecimento, a religiosidade, o gênero, a classe social e a 
etnia.  
Unidade IV - As Bases do Humanismo e a Humanização na Medicina – Resgatar o 
humanismo na perspectiva da compreensão do ser humano na sua totalidade como 
um contra-ponto às práticas médicas absorvidas pelo tecnicismo. 
Unidade V - A Comunicação como elemento de conexão entre passado e 
presente e a concepção de História. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO:  
Aulas expositivas; Atividades práticas em Instituições de Cuidado e Abrigamento para 
crianças, jovens, adultos e idosos. Discussões e reflexões de textos. Exibições e 



debates de filmes. Seminários. Trabalho escrito e individual.  
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