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MANUAL DOS
CALOUROS

TURMA LIV
BEM-VINDOS À
MEDICINA
PRUDENTE
Sabemos que chegar até aqui não foi
nada fácil. Parabéns pela persistência e
dedicação. Você agora é oficialmente um
novo membro da família R.A.T.R.E
Esperamos que esse manual te ajude! 💚

CALENDÁRIO
Fevereiro

CALENDÁRIO
Março

CALENDÁRIO
Abril

CALENDÁRIO
Maio

CALENDÁRIO
Junho

MAPA CAMPUS 1
O campus um localiza-se na R. José Bongiovani, 700 - Cidade
Universitária. A maioria das atividades curriculares da medicina
ocorrem lá, principalmente no bloco H, mas algumas matéria
possuem laboratórios em outros blocos.

MAPA CAMPUS 1

ÓRGÃOS
ESTUDANTIS
Na nossa faculdade há vários órgãos estudantis, cada
um com o seu perfil distinto para acomodar os mais
diferentes estudantes. Eles são responsáveis pelas
atividades extracurriculares desenvolvidas pelos alunos,
com finalidade de ampliar os horizontes da faculdade e
complementar nossa formação acadêmica.

REPRESENTAÇÃO
DOCENTE
Cada termo da faculdade possui um professor
coordenador, responsável pela comunicação entre a
diretoria da faculdade e os alunos. Também, é
responsável pela divulgação de horários, recados
importantes e a figura à quem recorrer quanto a críticas
e dúvidas referente à faculdade.

Profa. Mestre Sueli Cristina Schadeck Zago
Coordenadora do 1º termo
Contato: sueli@unoeste.br

LIGAS
ACADÊMICAS
As ligas presentes na FAMEPP são:
Liga de Pesquisa Científica
Liga de Ortopedia e Traumatologia Esportiva
Liga de Hanseníase
Liga de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-facial
Liga de Psiquiatria
Liga Clínica Médica
Liga de Oncologia & Hematologia
Liga de Dermatologia
Liga de Semiologia e Raciocínio Clínico
Liga do Trauma
Liga de Geriatria e Gerontologia
Liga de Anestesiologia
Liga de Neurociências
Liga de Clínica Cirúrgica
Liga de Cirurgia Cardiovascular

LIGAS
ACADÊMICAS
Liga de Ginecologia e Obstetrícia
Liga de Oftalmologia
Liga de Pediatria
Liga de Cardiologia
Liga de Neurocirurgia
Liga de Cirurgia Plástica
Liga Acadêmica de Urgência, Emergência e Medicina Intensiva
Liga de Urologia
Liga de Endócrinologia
Liga de Gastrocirurgia
Liga de Radiologia
Liga Acadêmica de Nefrologia
Liga de Finanças
Liga de Anatomia Clínica

*O DAJHAM publica os horários das ligas todo
começo de semestre nas redes sociais.

DAJHAM
SOBRE NÓS
O diretório acadêmico Dr. José Hamilton do Amaral é um
órgão de representatividade dos alunos dentro da
instituição, somos um canal de comunicação entre você e
a faculdade, somos a sua voz aqui e buscamos a
validação dos seus direitos enquanto discente do curso.
O D.A.J.H.A.M trabalha com a visão de melhorar a vida
acadêmica dentro da Universidade, buscar soluções e
aperfeiçoamento da formação e vida acadêmica dos
estudantes junto à Instituição de ensino e nos
comprometemos a sermos o seu ponto de ajuda em
questões como conflitos internos e externos, dificuldades
na graduação ou quando os meios existentes para
solucionar problemas falharem!
O nosso ideal será sempre a busca por uma relação
harmônica e dialética entre alunos e Instituição
Acadêmica.

DAJHAM
SALINHA DO DA
Localizada no segundo andar do bloco H, a salinha do DA é
um lugar aconchegante para passar os intervalos entre as
aulas. É também onde disponibilizamos o nosso café, chá e
bolacha para os alunos, além de vendemos alguns
produtinhos do DA.

DAJHAM
EVENTOS
Somos responsáveis pela organização de alguns eventos
acadêmicos ao longo do ano, entre eles estão, a semana
acadêmica e o COMEPP.
A semana acadêmica é composta por alguns dias de
palestras voltados para a vida acadêmica do estudante e
abrange temas tanto para o internato quanto para o ciclo
básico.

COMEPP
O Congresso Médico Estudantil De Presidente Prudente é hoje o maior e
mais tradicional congresso acadêmico do Oeste Paulista.
Em 2021 o evento foi transmitido de forma virtual ao vivo, sendo a
segunda edição do Congresso Brasileiro Online Médico Estudantil –
CBOME, elevando o congresso a âmbito nacional. Nesse ano, pudemos
contar com workshps presenciais para aproximar o congressista à
prática médica. O COMEPP envolve anualmente alunos, residentes,
pesquisadores, professores titulares e médicos especialistas locais e
externos.
O evento a cada edição visa oferecer uma experiência acadêmica
inovadora ao conhecimento, currículo e formação profissional de todos
os envolvidos.
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PESQUISA
Sejam bem-vindos ao mundo da pesquisa!
Hoje não basta sair com o CRM e nada melhor que um currículo
recheado de pesquisas pra você se destacar, aqui temos algumas
dicas pra vocês:
1- Procure um Orientador
A lista atualizada se encontra no nosso Site:
https://www.dajhamfamepp.com/post/lista-orientadores-pesquisa
2- Envie a ele um e-mail, aqui vai um modelo para você inspirar
"Bom dia, Professor (a) ......, sou .... acadêmico(a) do curso de Medicina. Ingressei no curso
com a intenção de aproveitar todas as oportunidades que me surgirem e sempre
enriquecer meu currículo com novas experiências, principalmente no que diz respeito à
pesquisas científicas Dessa forma, lendo sobre seus trabalhos me interessei por sua linha
de pesquisa e, assim, pergunto ao senhor(a) se haveria a possibilidade de eu realizar uma
iniciação científica com a sua orientação. Peço que, se tiver disponível para discutir sobre
essa questão, informe me sobre um horário que esteja disponível para uma reunião.
Desculpe pelo incômodo.
Att, ..."

PESQUISA
3- Documentos para pesquisa - CEP, acesse no aprender:
https://www.unoeste.br/prppg/comites/cep

4- Onde fica a Coordernação da pesquisa?
É bem fácil de achar! Fica na famosa salinha de certificados no Bloco
H. É só virar o corredor depois da entrada do Bloco H (a entrada
menor), fica no corredor ao lado do Laboratório de Histologia.

PESQUISA
5- Núcleos de pesquisa
DAJHAM
Nós temos um núcleo de pesquisa no Diretório Acadêmico e ao longo
do ano montamos grupos para desenvolver projetos. Fique atento ao
nosso Instagram!
Ligas com líderes de pesquisa.
Cada liga possui seu diretor de pesquisa, quando você se torna um
ligante (após seguir o edital de seleção) poderá procurá-lo e
manifestar seu desejo de realizar um projeto de pesquisa relacionado
ao tema da liga.
IFMSA
Ao ingressar na IF, você poderá fazer parte da organização de
projetos voltados para a sociedade, e deles podem sair dados para
sua pesquisa. Para isso, basta procurar o LPRD (diretora local de
pesquisa), ela é responsável pelo núcleo de pesquisa e auxiliará na
contrução/ publicação do seu projeto.

ATLÉTICA
"Quem somos nós?"
A "Associação Atlética Acadêmica Prof. Dr. José Carlos Prates"
foi fundada em 1997, quando ganhou independência e deixou de
ser um departamento do Diretório Acadêmico.
A A.A.A.J.C.P. faz parte da Liga Esportiva das Atléticas de
Medicina do Estado de São Paulo, a LEAMESP (grande
responsável pela organização da Intermed e da Pré-Intermed).
O principal objetivo da atlética é proporcionar experiências
relacionadas ao esporte visando sua valorização por meio de
treinos e competições. Além disso, proporciona eventos a fim de
gerar integração entre os alunos, como as tradicionais festas
"Apresentação da Batezuda", "Cervejada dos Bixos" e as
Quartezudas, realizadas com participação especial da Batezuda,
geralmente na quarta-feira após a semana de provas.

ATLÉTICA
Nossa diretoria é composta pelos seguintes membros:

Nicolas Costa - Presidente
Ricieri Malerba - Vice externo
Mirela Bassan - Vice interna
Giovanna Carvalho - Conselho Fiscal
Lázara Fabrícia - Conselho Fiscal
Leonardo Manrique - Conselho Fiscal
Jessica Vioto - Secretaria
Maria Carolina - Secretaria
João Cristovão - Tesouraria e Social
Thiago Zanin - Social
Rafael Ferreira - Tesouraria
Gabriel Gimenez - Patrimônio

Giovanna Alves - Lojinha
Gustavo Cipriano - Lojinha
Guilherme Ashikawa - Lojinha
Thais Koval - DGE
Bruna Rocha - DGE
Larissa Rubini - Cultural
Dayane Borges - Cultural
Fernando Salata - Batezuda
Fernanda Machado - Batezuda
Suzane Furukawa - Patrocínio
Camila Borba - Patrocínio

Onde nos encontrar
É possível contatar a atlética pelas redes sociais, por membros da diretoria,
ou indo até a lojinha (onde sempre haverá um atleticano disponível para
ajudar).
Facebook: /atleticamedicina.prudente
Instagram: @medicinaprudente e @lojinhamedpp

ATLÉTICA
Nossos esportes
A atlética segue a mesma linha de modalidades das
competições da LEAMESP:
Atletismo Masculino e Feminino
Basquete Masculino e Feminino
Beisebol
Futebol de Campo
Futsal Masculino e Feminino
Handebol Masculino e Feminino
Judô Masculino e Feminino
Natação Masculino e Feminino
Tênis Campo Masculino e Feminino
Tênis Mesa Masculino e Feminino
Voleibol Masculino e Feminino
Xadrez
Cada modalidade tem um diretor responsável por
organizar e divulgar os treinos. Os horários e locais
podem ser conferidos em nosso quadro que se
encontra no segundo andar no Bloco H e também nas
redes sociais @medicinaprudente ou o da modalidade
de interesse. Qualquer dúvida, só entrar em contato
com a gente pelo nosso Instagram!

ATLÉTICA
Nosso desempenho
Na Intermed de 2018, nós conseguimos trazer algumas medalhas
para casa, como:
• Atletismo - Quebra de recorde no lançamento de dardo, bronze no
400m masculino
• Beisebol - Ouro
• Natação masculino - Bronze geral, prata 50m peito
• Tênis de Campo Feminino - Prata
• Tênis de Campo Masculino - Bronze
• Vôlei Masculino - Bronze Tutama
Na Inter 2019, conseguimos títulos como:
• Tênis de Campo Feminino - Ouro
• Tênis de Campo Masculino - Bronze
• Futsal Masculino - Bronze
• Vôlei Feminino - Bronze
• Atletismo - Disco Masculino - Ouro
• Atletismo - Peso Feminino - Prata

ATLÉTICA
Nossas competições
Na Intermed de São Carlos, em 2019, caímos para Pré-Intermed e,
atualmente, estamos com um projeto para subir para a Intermed - o Projeto
Intermed.
A Pré-Intermed ocorre no primeiro semestre, na semana da Páscoa, e as
faculdades que conseguirem boa colocação na Pré, conquistam o direito de
participar da Intermed, competindo novamente no segundo semestre, na
semana da Pátria.
Participar das competições é uma experiência única, que envolve
representar a força de nossa faculdade nos esportes, conhecer pessoas de
outras faculdades e realizar uma integração.
Quando estamos na Intermed, os calouros têm a oportunidade de participar
da CaloMed, competição a ser realizada no mês de Maio, junto a outras
atléticas de faculdades da LEAMESP e que segue a mesma linha dos
esportes, com exceção do beisebol.
Há, ainda, competições internas, a exemplo
do InterAnos, realizado pela própria
atlética, o JUPP, Jogos Universitários de
Presidente Prudente, organizado junto a
Unesp e UDA,
além do Intercursos e Intercalouros,
organizados pela Unoeste, nos quais temos
muitas conquistas.

ATLÉTICA
"A.A.A.J.C.P. Além dos esportes"
A A.A.A.J.C.P. também proporciona eventos para os alunos, como
as festas tradicionais:
a Apresentação da Batezuda - ocorre todo primeiro dia de aula,
para receber os nossos “bixos", que usam seu chapéu, apresentar
a nossa bateria - e a "Cervejada dos Bixos", onde ocorre sua
"libertação", na qual o chapéu é rasgado pelos veteranos. Nós
também confeccionamos produtos para que os alunos possam se
vestir com símbolos da faculdade, como batas, bonés, e outros
tipos de roupas, cheias de espírito R.A.T.R.E., que podem ser
encontrados à venda em nossa lojinha, que se localiza no terceiro
andar do bloco H. ou então em nossa lojinha online, com link
disponível na bio do nosso instagram.
E como já mencionado anteriormente, temos nossa bateria, a
“Batezuda", que toca nossos hinos, organizando e animando nossa
torcida em jogos, marcando presença especial em alguns eventos.

“Nossos Hinos”
O hino clássico que temos é o R.A.T.R.E, que expressa o sentimento
de fazer parte da Medicina Prudente, cantado em festas,
competições e outros momentos em que se tenha
o sentimento importante. O hino está disponível no nosso
Instagram.
Além dele há muitos outros que vocês conhecerão ao longo dos
anos, como "É Festa", um dos mais conhecidos

ATLÉTICA
Como e por que se associar?
Para se associar à nossa Atlética, é muito simples!
Basta acessar nosso instagram, acessar o link que
está na bio e clicar em "Quero me Associar!" que
você será redirecionado para nossa plataforma
online de associações. Nela, você pode escolher
entre mensalidade, semestralidade e anuidade. A
mensalidade será cobrado como uma
assinatura mensal em seu cartão, até que você
cancele o plano, enquanto a semestralidade é
válida pelo semestre em questão e a anuidade,
pelo ano. Depois disso, é só aproveitar de todos os
nossos benefícios!
Os associados têm acesso exclusivo aos treinos de
todas as nossas modalidades e aos ensaios da
Batezuda, além de preços especiais na lojinha
A.A.A.J.C.P., descontos nas nossas festas, acesso a
um clube de vantagens imenso, que oferece
desconto em mais de 1.250 estabelecimentos
espalhados pelo país todo, benefícios nos nossos
parceiros e o mais importante: somente quem se
associa pode ir aos jogos.

IFMSA BRAZIL UNOESTE
A IFMSA
(International Federation of Medical Students'
Associations), é uma organização não governamental composta
por associações de estudantes de medicina espalhados por todo
o mundo, nos seis continentes.
As principais atividades realizadas pela IF (apelidada
carinhosamente por seus federados) incluem a realização de
campanhas, seminários, workshops, entre outros, nas áreas de
Saúde Pública, Educação Médica, Saúde e Direitos Sexuais e
Reprodutivos incluindo HIV & AIDS, Direitos Humanos e Paz.
Além disso, a IFMSA Brazil também conta com intercâmbios
internacionais e nacionais, sendo que a IFMSA Brazil Unoeste
está em processo de capacitação para sua inclusão nesse
segmento.
Todo o trabalho é realizado voluntariamente por estudantes de
medicina com o propósito de contribuir para a formação de
médicos éticos e comprometidos com a sociedade.
Informações pelo e-mail: ifmsapprudente@outlook.com, ou pelo
insta: @ifmsabrazil_unoeste.

IFMSA BRAZIL UNOESTE
Um exemplo de atividade realizada pelo
comitê local foi uma ação com o objetivo
de capacitar estudantes e professores a
realizar
manobras
básicas
de
ressuscitação
cardiopulmonar
e
desengasgamento.

Também, foi realizada a campanha para
doação de sangue “tipo sanguíneo: o seu”.
Possuem uma atividade muito popular
chamada
“CineMed”
que
promove
discussões pertinentes através da sétima arte
e suas temáticas importantes ao crescimento
educacional ao estudante de medicina
São muitos projetos e atividades, a IF os
aguarda!

IFMSA BRAZIL UNOESTE
O programa de intercâmbio da IFMSA ocorre entre as faculdades
de medicina filiadas, contemplando os quatro continentes.
• Quem pode participar?
Qualquer estudante de medicina devidamente matriculado
pode participar, não precisando necessariamente estar filiado
à IFMSA.
É bilateral, ou seja, o intercambista que deseja ir deve,
também, estar disposto a acolher uma pessoa em sua casa.
• Quais são as modalidades?
Clínico-Cirúrgico Internacional (SCOPE)
Clínico-Cirurgíco Nacional (SCONE)
Pesquisa (SCORE)
• Quando começa o processo? A divulgação das vagas para o
período de intercâmbio (PI) começa entre setembro e outubro, e a
inscrição pode ser feita no site da IFMSA-BRAZIL. Na inscrição é
possível escolher até 3 opções de lugares.
• Quanto tempo dura? Geralmente, 4 semanas.
• Há certificação? Sim!! Ao final do programa, o intercambista
ganha certificado de horas reconhecido internacionalmente!
• Nosso time:
Diretor do intercâmbio clínico-cirúrgico internacional (LEO-D)
Diretor do intercâmbio de pesquisa (LORE-D)
Diretor intercâmbio clínico-cirúrgico nacional (LONE-D).

ACADÊMICOS
DA ALEGRIA
O Acadêmicos da Alegria é um projeto de extensão
multiprofissional realizado no Hospital Regional. Em grupos
quinzenais, levam alegria para os pacientes hospitalizados
através de músicas, conversas e brincadeiras. Os objetivos do
projeto são: fazer com que os pacientes se sintam melhores
durante o difícil período de internação, a humanização do
estudante de medicina e o desenvolvimento da relação médicopaciente.

ANJOS DA
UNOESTE
O programa Anjos da Unoeste, oferece para
acadêmica e sociedade em geral um banco
preparados para atender às demandas, tanto
externas à universidade, no âmbito do bem-estar
qualidade de vida.

a comunidade
de voluntários
internas como
subjetivo e de

Nesta estratégia, a universidade:
Torna-se parceira da sociedade ao oferecer a todos
conhecimento especializado e serviço voluntário multidisciplinar;
Acolhe e cuida de todos aqueles que enfrentam dificuldades por
conta da rotina de vida na universidade, que quando estressante
gera grandes prejuízos na formação pessoal e profissional, má
qualidade de vida, sofrimento psíquico e emocional e reforço das
incertezas quanto ao futuro;
Proporciona ao voluntário a oportunidade de ajudar pessoas a
melhorar de vida e ao mesmo tempo receber em troca a
sensação única de se sentir útil, aprendendo, inclusive, a encarar
os próprios problemas de maneira muito mais clara e eficaz.

LHABSIM
Inaugurado em 2011, o Laboratório de Habilidades e Simulação
(LHABSIM) é um espaço multiprofissional e interdisciplinar no qual
os universitários recebem um aprendizado diferenciado e baseado
em premissas de educação de adultos e em psicologia de
aprendizagem.
A estrutura oferecida possui alto grau de complexidade, que
ajuda o desenvolvimento prático dos futuros profissionais, aspecto
fundamental para a área da saúde. O diferencial deste laboratório
é a metodologia utilizada para o ensino dos futuros profissionais de
saúde.

LHABSIM
Existe a possibilidade de simular quase todas as situações clínicas
que serão experimentadas na vida real pelos futuros médicos,
incluindo-se a simulação de parto, atendimentos a situações de
emergência e o manejo de situações comportamentais que podem
ocorrer durante a assistência à saúde.
O LHABSIM conta com uma equipe capacitada em simulação
realística, composta por Médico, Enfermeira, Psicóloga e Técnica
de Enfermagem, além de equipamentos que vão de estetoscópios
a computadores de alto desempenho alocados em ambiente com
câmeras e equipamentos de som com alta fidelidade. Dentre eles,
os que mais chamam a atenção são os simuladores humanos de
aparência realista.
Com os equipamentos de alta tecnologia e com metodologia de
trabalho adequada, esse laboratório pode transformar a
educação médica oferecida atualmente no país.

SUAPP
Serviço Universitário de Apoio Psicopedagógico - SUAPpO
estudante do Curso de Medicina tem acesso ao SUAPp.
Este serviço oferece orientação aos estudantes nas situações
específicas de dificuldades de aprendizagem provocadas,
muitas vezes, por manifestações emocionais.
Atua também nas questões relativas a nivelamento,
monitorias, acolhimento, bem como outras situações
detectadas.
Para conhecer este serviço e ou agendar um atendimento o
estudante deve acessar a “Área do Aluno”, na página da
Unoeste.

LIVROS
DIDÁTICOS
Estes são alguns livros recomendados pelos professores para
serem utilizados como material de estudo para o primeiro ano.
Todos eles se encontram na biblioteca e alguns até na biblioteca
virtual.

ANATOMIA
- Atlas: J. Sobotta e Frank H. Netter.
- Livro texto: Keith L. Moore (Anatomia orientada para a
clínica)
- Para aulas de neuroanatomia: Angelo Machado
(Neuroanatomia funcional)
EMBRIOLOGIA
- Keith L. Moore (Embriologia básica)
GENÉTICA MÉDICA
- Thompson & Thompson

LIVROS
DIDÁTICOS
HISTOLOGIA
- Junqueira & Carneiro
BIOQUÍMICA
- Anita Marzzoco
FISIOLOGIA
- Guyton & Hall
- Para aulas de neurofisiologia “Cem Bilhões de Neurônios?” e
Angelo Machado
P. PRÁTICA MÉDICA
- Porto & Porto

LOCAIS
RELEVANTES
ACADEMIAS
- Academia Atletic; Av. 11 de Maio, 1147 - Pq. do Povo. Telefone:
(18) 3908-4220
- Academia Smart Fit; R. Siqueira Campos, 1545 - Vila Roberto. No
Parque Shopping Prudente.
- Academia Winner; Av. Rev. Celso Assumpção - Jardim das Rosas.
Telefone: (18) 3221-5596
ALIMENTAÇÃO
- Churrascaria Guaíba; R. José Bongiovani, 76 - Vila Liberdade
- Restaurante Vó Laura; Av. da Saudade, 870 - Cidade
Universitária. Telefone: (18) 9963-37880 ;
- Koruja’s bar salgados; R. José Feliciano de Campos,36 - Cidade
Universitária;
BANCOS
- Santander; R. José Bongiovani, 691 - Vila Liberdade
- Banco do Brasil; Av. Cel. José Soares Marcondes, 3124
- Bradesco; Av. Cel. José Soares Marcondes, 3350 - Jardim
Bongiovani

LOCAIS
RELEVANTES
FARMÁCIAS
- Unofarma Farmácia Escola Unoeste; Rua Jose Bongiovani, 745, Vila
Liberdade
- Farma Nova; R. José Bongiovani, 351 - Vila Liberdade. Telefone: (18)
3908-1051
- DROGARIA TOTAL - Unidade Drogavita; R. José Bongiovani, 1126 Jardim Bongiovani. Telefone: (18) 3908-7999
- DROGARIA SÃO PAULO; R. Tupiniquins, 11 - Vila Mathilde Vieira.
Telefone: (18) 3908-6977
IMOBILIÁRIAS
- Imobiliária Prudente; Av. Washintong Luiz, 2622;
SHOPPING
- Prudenshopping; Av. Washington Luiz, 2911-2751 - Jardim Paulista
- Parque Shopping Prudente; R. Siqueira Campos, 1545 - Vila Sao
Jorge
SUPERMERCADOS
- Supermercado Avenida; Av. Cel. José Soares Marcondes, 2555 Vila Roberto
- Carrefour - Prudenshopping;
- Muffato - Parque Shopping Prudente

ORIENTAÇÕES SOBRE
O SITE DA
FACULDADE
Na área do aluno, encontrada no site da faculdade, existem
várias ferramentas como as demonstradas na aba acadêmico, os
horários de aula, calendário de provas, consulta de notas e
faltas, entre outros.
O Aprender, encontrado na Área do Aluno, é a principal
ferramenta utilizada pelos professores para compartilhar avisos e
conteúdos, nele você entra todas as matérias e trabalhos
disponibilizados pelos professores.

ORIENTAÇÕES SOBRE
O SITE DA
FACULDADE
Em Redes de Biblioteca, você encontra informações sobre a
nossa biblioteca, além de conteúdos disponibilizados seguindo o
padrão Unoeste e normas de escrita.
Outra ferramenta interessante encontrada é a Minha biblioteca
virtual, que você consegue acessar remotamente livros
disponíveis. Você solicita o acesso nessa mesma aba da rede de
bibliotecas.
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