
 



BOAS VINDAS 
Bem-vindo, calouro (a)! 

Primeiramente, parabéns pra você! Só quem já passou por essa batalha de ingresso em uma 

universidade sabe o quanto é árduo e estressante. Pode comemorar, todo o seu esforço valeu 

a pena: você está em um Centro Universitário de grande excelência.  

Aquela história de que a faculdade é a melhor época da vida é pura verdade, portanto viva ao 

máximo sua experiência! Usufrua de tudo que a UNIFEV pode oferecer, aprenda com a 

experiência de excelentes profissionais, envolva-se em atividades extracurriculares, faça 

amigos, enfim, faça valer a pena em todos os sentidos.  

Aproveite seu primeiro ano para se aproximar de seus veteranos, pode ter certeza que 

estamos muito dispostos a ajuda-los, tirar dúvidas e mostrar como as coisas funcionam.  

Este guia é elaborado pelo CAMEV (Centro Acadêmico Medicina Votuporanga) e é 

reformulado anualmente com o objetivo de lhe situar nos primeiros momentos de uma 

vida completamente nova!  

Esperamos que você se sinta acolhido (a) pelo nosso órgão. Estamos aqui para ajuda-los!!! 

 

 
 

 

 
 



 

MEDICINA UNIFEV 
A Lei Municipal nº 751 de 30 de abril de 1966 criou a FEV- Fundação Educacional de 

Votuporanga, instituição comunitária sem fins lucrativos, de direito privado, que pretendia 

edificar, no coração do noroeste paulista, uma faculdade referência em qualidade de ensino. 

Após 50 anos, agora não mais uma faculdade, desde 1997, um Centro Universitário, a 

UNIFEV orgulha-se por cumprir plenamente sua missão: “Educar com excelência para o 

desenvolvimento pessoal e social”. 

O curso de graduação em Medicina da UNIFEV está pautado no compromisso social e na 

preservação da tradição e da qualidade do ensino superior da Instituição. O objetivo é formar 

profissionais dotados de conhecimento médico e humanístico com capacidade crítica, 

reflexiva e de aprendizagem contínua, para abordar e intervir no processo saúde-doença, com 

ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação nos diferentes níveis de atenção à 

saúde. 

Os conteúdos estão norteados por diretrizes do Ministério da Saúde e do Ministério da 

Educação, que conjugam os aspectos biológicos, psicológicos e sociais como relevantes 

neste processo de formação. 

O nosso diferencial é o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) que é baseado na metodologia 

ativa, centrada no aluno como sujeito da formação do conhecimento e apoiado no professor 

como facilitador e mediador do processo ensino-aprendizagem. 

O currículo tem como característica ser organizado em unidades temáticas (ciclos da vida) 

que será apresentado posteriormente.  

Há importantes parcerias com a Santa Casa de Votuporanga e a rede de Atenção Básica do 

município (Unidades Básicas de Saúde- UBS, Unidades de Programa de Saúde da Família- 

PSF, Ambulatório Médico de Especialidades- AME e Centros de Referência de Assistência 

Social- CRAS), Hospital da UNIMED Votuporanga e Hospital do Amor- Unidade Jales. 

Desde o primeiro ano do curso, o estudante tem contato com as realidades de saúde e 

socioeconômicas da comunidade. 

Coordenação: Prof. Me. Mauro Esteves Hernandes 

Coordenação Adjunta: Profa. Ma. Marlene Moraes Rosa Chinelato 

Reitoria: Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon 

 

ENDEREÇO UNIFEV: O campus da medicina localiza-se no centro da cidade.  

Rua Pernambuco, 4196- Votuporanga/SP 



 

 

 

 

SOBRE NÓS 
O Centro Acadêmico Medicina Votuporanga (CAMEV) é um órgão representativo dos 

alunos do curso de medicina de Votuporanga- UNIFEV. Visamos sempre a manutenção e a 

melhora da qualidade do nosso curso. 

O CAMEV foi fundado no ano de 2013 por alunos do curso juntamente com a Associação 

Atlética Acadêmica Medicina Votuporanga (AAAMV), se tornando ambos independentes 

posteriormente.  

Somos responsáveis pela organização de atividades acadêmicas extracurriculares como 

congressos, palestras, simpósios, jornadas e semanas temáticas; recepção dos calouros e 

realização de projeto de extensão; encaminhamento, mobilização e organização de 

reivindicações de melhorias e conflitos individuais e coletivos entre estudantes e a faculdade. 

Além disso, também realizamos parcerias com Centro Acadêmicos de outras instituições 

para oferecer aos alunos do curso de medicina descontos em Congressos e eventos de outras 

faculdades. Também somo responsáveis pela fiscalização e organização das Ligas 

Acadêmicas existentes no nosso curso. 

Além disso, temos setores como a filantropia onde realizamos campanhas em prol da 

comunidade e também temos autonomia para a realização de produtos acadêmicos e nos 

responsabilizamos pelo seu jaleco! 

Nossas redes sociais: 

Site: camev.unifev.com 

Instagram: @camev.unifev 

Facebook: CAMEV- @CAmedvotu 

Nos marquem em suas publicações referentes à sua aprovação na nossa faculdade, 

queremos conhece-los!!! 

 

 

 



MEMBROS GESTÃO 2020/2021 
Presidente: Amanda Gonçalves- T6- (17) 99180-2552 

Vice-presidente: Giulia Biagi Furlan- T7- (18) 99102-4090 

1º secretária: Andrea Tayar- T6- (17) 99775-7975 

2º secretária: Daniela Lima- T6- (17) 99728-5125 

1º tesoureira: Mariane Prates- T6- (17) 99622-4464 

2º tesoureira: Ana Júlia Rodrigues- T6- (17) 99979-4533 

Diretor de marketing e comunicação: Caio Cavenaghi- T7- (17) 99788-3469 

Coordenadora de marketing e comunicação: Yasmim Rodrigues- T6- (17) 99111-8250 

Membro do marketing e comunicação: Natália Assis- T7- (17) 99975-8282 

Membro do marketing e comunicação: Alexandra Chiarato- T6- (17) 98820-8818 

Diretor de filantropia: Sidemar Talassi- T7- (17) 98208-9999 

Coordenadora de filantropia: Geovana Marques- T6- (17) 98121-0565 

Membro da filantropia: Giovanna Ferrarini- T7- (17) 99714-3331 

Membro da filantropia: Fernanda Gasparotto- T6- (14) 99822-6455 

Diretora de produtos e vendas: Marcele Batista- T8- (17) 99195-4298 

Coordenadora de produtos e vendas: Luísa Travaglini- T6- (19) 97401-9497 

Coordenadora de produtos e vendas: Maria Eduarda Matta- T7- (17) 99735-2040 

Diretor de extensão: Guerino Júnior- T6- (17) 99105-2211 

Coordenadora de extensão: Gabriele Hipólito- T6- (18) 99656-5393 

Coordenadora de extensão: Bárbara Codinhoto- T8- (17) 99766-8826 

Presidente COLIG: Maria Laura Biasi- T5- (17) 99705-8027 

Vice-presidente COLIG: Yasmin Moro- T5- (14) 99715-4575 

Coordenadora COLIG: Beatriz Martins- T6- (17) 98231-6904 

Coordenadora COLIG: Cíntia Sampaio- T6- (17) 98114-9910 

Coordenadora COLIG: Heloísa Fusetto- T6- (17) 99125-8875 

Diretora de internato: Caroline Mello- T5- (17) 98124-9763 

Diretor de monitoria: Pedro Marcomini- T5- (16) 98179-7093 

 



RECEPÇÃO SOLIDÁRIA 
A recepção solidária tem como objetivo acolher os novos alunos do curso de medicina e 

promover ações que visam à integração entre os estudantes com atividades que usam e 

estimulam: 

• Solidariedade  

• Pró atividade 

• Liderança 

• Trabalho em equipe 

Como funciona? 

As atividades acontecerão entre agosto e setembro/outubro (data a definir) e será realizado 

da seguinte forma: 

• Durante esse período os calouros deverão fazer arrecadações de alimentos e roupas 

para as Instituições de Votuporanga. Essas atividades deverão ser realizadas fora do 

horário de aula ou atividades acadêmicas. 

• Além disso, faremos uma campanha de doação de sangue. Os calouros poderão 

convidar familiares, amigos e veteranos para participarem da doação. 

• A entrega dos alimentos e das roupas para as Instituições será realizada após o 

término das arrecadações. 

• As arrecadações serão entregues aos membros da filantropia (Sidemar Talassi, 

Geovana Marques, Giovanna Ferrarini e Fernanda Gasparotto). Os horários de 

entrega serão disponibilizados no início das aulas. 

Sobre a formação dos grupos: 

• Os calouros serão divididos em 5 grupos com quantidades iguais de participantes. 

• Em cada turma, haverá 2 padrinhos veteranos que auxiliarão nas atividades. 

Sobre a pontuação: 

• Os alimentos arrecadados corresponderão uma pontuação relacionada com o custo 

médio de mercado. 

• Cada doação de sangue, incluindo calouros e convidados, acrescentará pontos ao seu 

grupo, a pontuação para doação de sangue somente valerá mediante apresentação do 

comprovante ou foto do mesmo. 

Sobre a classificação: 

• O grupo campeão ganhará premiação!!! 

 

 

 



Um pouquinho dos anos anteriores: 

• 2018- Turma 7: 1,071 kg de alimentos arrecadados e 2.252 vestimentas 

• 2019- Turma 8: 1.151 kg de alimentos arrecadados e 4.543 vestimentas 

Todo o esforço vale a pena quando vemos a felicidade das pessoas ajudadas!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APADRINHAMENTO 
Principal objetivo do Centro Acadêmico: acolher o calouro e criar vínculo com os veteranos 

que vai além do “trote” tradicional (o “trote” não é aplicado pelo Centro Acadêmico) 

O apadrinhamento tem o intuito de nortear os calouros em relação a matérias e dúvidas 

referentes a graduação. 

Os padrinhos e madrinhas da turma 9 serão alunos da turma 8 dispostos em ajuda-los com 

dicas, indicações de livros e materiais didáticos, entre outros. 

Dessa forma, o manejo de apadrinhamento será encaminhado para os veteranos que 

demonstraram interesse e a TODOS os calouros, sem exceção. Assim poderão realizar o 

contato com seus respectivos.  

Quaisquer dúvidas, o setor de filantropia do CAMEV está a disposição para sanar dúvidas e 

proporcionar melhor convivência entre os alunos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONHEÇA SUA GRADE 

ACADÊMICA  
 

Nossa grade acadêmica é formada por fases da vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º período Adolescência 

2º período Concepção e gravidez 

3º período Recém-nascido e infância 

4º período Adulto mulher 

5º período Adulto jovem 

6º período Envelhecimento e morte 

7º período Cuidado integral em saúde I 

8º período Cuidado integral em saúde II 

9º-12º período Internato 



MATÉRIAS 
Aqui apresentamos as matérias inclusas na grade curricular do curso de medicina. 

Colocamos explicações prévias sobre tais, mas fiquem tranquilos, todas as dúvidas serão 

sanadas pelos tutores no seu primeiro dia de aula!!!! 

→ Módulo tutorial (ST): aplicado do 1º ao 8º período. 

• Grupos de 10 alunos (em média) e um tutor. 

• São divididos em abertura, intermediário e fechamento.  

• Na abertura é realizada a apresentação do problema e a discussão em base de 

conhecimentos prévios e levantamento de questões. No intermediário e 

fechamento, as questões levantadas são discutidas e dispostas em um mapa 

mental pelo programa Cmap. 

 

→  Treinamento de habilidades e atitudes médicas (THAM): aplicado do 1º ao 8º 

período. 

• De acordo com o foco do seu período são apresentadas atividades teórico-

práticas em diversos cenários como simulação, Santa Casa, UBS. 

 

→ Conferência (CF): aplicada do 1º até o 6º período. 

• São aulas teóricas no estilo tradicional, onde o professor apresenta a matéria em 

sala de aula. 

 

→ Prática de integração ensino-serviço-comunidade (PIESC): aplicada do 1º ao 8º 

período. 

• São divididas em dois moldes: aulas teóricas semanais no estilo tradicional 

referentes à saúde pública. Os alunos também são dispostos em grupos de 10 

pessoas (em média) e um tutor para a realização de projetos a fim de levantar 

necessidades de saúde da comunidade, além disso os projetos realizados podem 

ser publicados. 

 

→ Estudo de casos integrados (ECI): aplicados do 3º ao 8º período. 

• São aulas no estilo tradicional onde os professores apresentam um caso clínico e 

realizam a discussão sobre determinado assunto. 

 

→  Morfofuncional: anatomia, histologia e patologia. 

• Anatomia: do 1º ao 6º período. 

• Histologia: do 1º ao 3º período. 

• Patologia: do 4º ao 6º período. 

• São aulas práticas realizadas nos laboratórios. 

 

 

 



Um pouquinho da nossa infraestrutura: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MONITORIA 
 

A monitoria é uma ferramenta de troca de conhecimento onde o monitor (também aluno) 

auxilia os demais alunos em determinada matéria. 

Até o atual momento temos monitoria de morfofuncional e de técnicas cirúrgicas. Sendo o 

primeiro disponível aos alunos do 1º ao 3º ano e o segundo apenas para alunos do 4º ano. 

Isto é: um aluno de um período acima realiza prova sobre determinada matéria e assim 

conquista o cargo de monitor para auxiliar (1 vez na semana) os alunos que estiverem com 

dúvida. 

Achou confuso? Vamos explicar com o seguinte exemplo: 

Um aluno do 1º período tem como monitor um aluno do 3º período para sanar suas dúvidas 

sobre morfofuncional.  

Entenderam? Lembrando que todas as dúvidas serão devidamente sanadas em nossa 

apresentação para vocês. 

Resumindo, é uma via de mão dupla na qual um aluno ajuda o outro e o conhecimento 

prevalece para ambos. 

O nosso responsável pelo setor de monitoria é o Pedro Marcomini (T5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A TAL DAS HORAS 

COMPLEMENTARES- HORAS PAC 

De acordo com o regulamento da faculdade, vocês precisarão entregar 300 horas 

complementares até o 4º ano para que possam prosseguir ao internato. 

MAS CALMA, NÃO É NADA DIFÍCIL... 

Você SÓ precisa fazer sua parte de acadêmico e frequentar eventos 

extracurriculares como palestras, simpósios, jornadas, congressos, ligas, entre 

outros. Ao final de cada atividade você terá 2 coisas muito importantes: 

conhecimento para sua própria vida e, claro, seu certificado!! 

NOSSA, MAS COMO VOU CONSEGUIR IR EM TANTOS EVENTOS 

ASSIM? 

Calma, nosso CAMEV realiza eventos durante o ano para que você possa 

acrescentar na sua vida acadêmica, basta ir e aproveitar cada segundo! Porém, 

nada te impede de ir em eventos fora da nossa faculdade, tudo a favor de seu 

conhecimento está valendo! Além disso, nossas ligas sempre realizam aulas 

abertas para a nossa faculdade. 

Alguns de nossos principais eventos já realizados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devido aos novos formatos exigidos pela pandemia, fiquem atentos aos nossos possíveis 

eventos online!  



LIGAS ACADÊMICAS 
Nosso Centro Acadêmico conta com o COLIG- Conselho de 

Ligas Acadêmicas. O papel do COLIG é cuidar das nossas ligas 

acadêmicas, isto é, de toda a documentação, eventos dentro das 

ligas, certificação, fundação e reativação.  

As responsáveis pelo COLIG são: Maria Laura Biasi (T5), 

Yasmin Moro (T5), Cíntia Sampaio (T6), Heloísa Fusetto (T6) e 

Beatriz Martins (T6). 

O que são as ligas acadêmicas? Elas têm o intuito de expandir o conhecimento sobre 

áreas de interesse específicas, com aulas e estágios práticos. 

Para entrar nas ligas você realiza uma prova de conhecimentos sobre o assunto 

abordado em alguma aula aberta ou assuntos gerais sobre o assunto prevalente na liga.  

As atuais ligas ativas do nosso curso são: 

LACAMV (CARDIOLOGIA) Ingresso a partir do 5º período 

LAI (INFECTOLOGIA) Ingresso a partir do 4º período 

LAPED (PEDIATRIA) Ingresso a partir do 2º período 

LAGOV (GINECOLOGIA E 

OBSTETRÍCIA) 

Ingresso a partir do 4º período 

LAOU (ONCOLOGIA) Ingresso a partir do 5º período 

LACM (CLÍNICA MÉDICA) Ingresso do 1º ao 8º período 

LAACLIV (ANATOMIA CLÍNICA) Vagas abertas desde o 1º período 

LAFF (FARMACOLOGIA) Ingresso a partir do 1º período 

LiNeuro (NEUROLOGIA) Vagas abertas desde o 1º período 

LASPMV (SAÚDE PÚBLICA) Vagas abertas desde o 1º período 

LAOMEV (ORTOPEDIA E MEDICINA 

DO ESPORTE) 

Ingresso a partir do 2º período 

LAGCC (GASTROENTEROLOGIA) Ingresso a partir do 5º período 

LAPSM (PSIQUIATRIA E SAÚDE 

MENTAL) 

Ingresso a partir do 3º período 

LAPT (PNEUMOLOGIA) Ingresso a partir do 3º período 

LAHMV (HUMANIZAÇÃO)  Vagas abertas desde o 1º período 

LACIT (CIRURGIA E TRAUMA) Ingresso a partir do 5º período 

LADERM (DERMATOLOGIA) Ingresso a partir do 5º período 

LAED (ESTUDO DA DOR) Ingresso a partir do 5º período 

LAUEM (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA)  

 

Caso tenha curiosidade sobre alguma liga é só entrar no site camevunifev.com, ir na aba 

“ligas” e selecionar a de seu interesse.  

 

 



NOSSOS PRODUTOS 
Um dos itens mais importantes para a vida de uma estudante de medicina é o 

jaleco e sim, nós nos responsabilizamos por ele!!!! 

Nosso jaleco, além de ter um tecido excelente, vem personalizado com o seu 

nome, o símbolo da medicina UNIFEV e do Centro Acadêmico. E o melhor 

de tudo, nosso preço é extremamente justo. 

Durante o ano também lançamos produtos mais voltados para a área 

acadêmica e abrimos os pedidos aos interessados, então fiquem ligados para 

não perder nenhuma oportunidade.  

As responsáveis pelo setor dos produtos são: Marcele Batista (T8), Maria 

Eduarda Matta (T7) e Luísa Travaglini (T6). 

Conheça alguns dos produtos que já realizamos: 

→ Camisetas: campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul, batalha Clínica X Cirurgia. 

 

 

 

 

 

→ Acessórios: porta estetoscópio, caneta, moleskine, porta crachá. 

 

 

 

 

 
 

 

 



CURSO DE INGLÊS 
O CAMEV possui uma parceria com a Bruna Alves (professora de inglês e acadêmica de 

medicina da UNIFEV). Ela possui 20 anos de experiência com a língua inglesa, sendo 

professora há 10 anos. Realizou cursos na Lynn College e em Harvard nos EUA. Na 

UNIFEV, atua juntamente com o Centro Acadêmico em seu curso de inglês voltado para a 

área médica.  

Para o próximo semestre estamos programando o curso “Medical English-integrated study 

classes”: 

• No contexto da pandemia, o curso começará à distância através da plataforma utilizada 

pela faculdade para as aulas remotas- Microsoft Teams. Posteriormente, dependendo 

do nosso cenário, passaremos às aulas presenciais na UNIFEV. 

• O curso oferece o certificado de 60 horas. 

• Serão 2 semestres de aula: duas aulas por semana, 1 hora por aula, resultando em 30 

aulas por semestre. 

• O curso requer um nível intermediário/avançado de inglês 

• Terá foco em: discussões de casos clínicos e suas fisiopatologias, sinais e sintomas, 

diagnóstico e tratamento. Além disso, será dado uma anamnese básica. 

• O material do curso consiste em: artigos científicos, vídeos, entre outros. 

O preço do curso será: 6 X 175,00 por semestre 

As inscrições para o curso se estendem até 30 de julho (sujeito a alterações) e devem ser 

realizadas no site do CAMEV: www.camevunifev.com  

Lembre-se de ler os termos antes de finalizar a inscrição!!! 

Contato Bruna: (14) 99750-8650 

 

 

 

 

 

http://www.camevunifev.com/


SUGESTÕES 
XEROX:  

• Gráfica Souza: Rua Amazonas, 1533 (ao lado do Doidão) 

• VotuLaser: Rua Pernambuco, 4147 (em frente à UNIFEV) 

• MC cópias: Rua Pernambuco, 4203 (em frente à UNIFEV) 

IMOBILIÁRIAS: aconselhamos apartamentos próximos à faculdade- campus Centro 

• Imobiliária Opção: Rua Pernambuco, 4659- telefone (17) 3422-9220 

• Imobiliária Bissoli: Rua Paraíba, 3785- telefone (17) 3422-8989/ (17) 

99195-1638 

• Marineide VILLAR: (17) 3421-4966 

• Rodney K&D: (17) 99621-1627 

• Maria Luísa (Digo empreendimentos): Rua Sergipe, 33693- (17) 99613-

3011  

RESTAURANTES:  

• Santo Gostinho: Rua Pernambuco, 4141 (na esquina da UNIFEV) 

• Restaurante Água na Boca: Rua Pernambuco, 4118 (em frente à UNIFEV) 

• Issho Ni restaurante japonês: Rua Rio Grande, 3663 (na lateral da UNIFEV) 

• Joe San (comida japonesa): Rua Pernambuco, 3636 

• Ikone (comida japonesa): Rua Sergipe, 3396 

• Superdog (lanches): Rua Paraná, 3574 (na lateral da UNIFEV, em frente à UBS) 

• Original American Food (hamburgueria): Rua Pernambuco, 3974 

• Lanchorrão Lanches: Rua Joaquim Inácio Nogueira, 2145  

• Vila Bistrô: Rua Alagoas, 3541 

• Pizzaria Paiola: Praça Dr. Fernando Costa, 3735 

• Feiras: Praça Santa Luzia- diversas opções de alimentação 

Aplicativos disponíveis em Votuporanga: Ifood, Estou com fome 

SUPERMERCADOS: 

• Porecatu: Rua Amazonas, 4461 (próximo a UNIFEV) 

FARMÁCIAS: 

• Drogaria Ultra Popular I: Rua Amazonas, 3329 

• Drogaria Ultra Popular II: Rua Amazonas, 4076 

• Farmalíder Votuporanga: Rua Amazonas, 3690 

• Multidrogas Centro: Rua Amazonas, 3787 

APLICATIVO DE TRANSPORTE: TID (tô indo), Via Mobb 

 



 

 


