REGULAMENTO INTERNO DO PROJETO DE EXTENSÃO
ANATO CURSO: UMA REVISÃO PARA A CLÍNICA
CAPÍTULO I - Introdução
A disciplina de Anatomia Humana no IMEPAC – Instituto Master de Ensino
Presidente Antônio Carlos – é ministrada no início do curso de Medicina. Sendo uma
matéria estudada no Ciclo Básico, entende-se sua importância para as ciências da
saúde, consistindo em uma base para o aprendizado da Medicina e formação do futuro
profissional.
Com base nisso, em 2017, houve a criação do Projeto de Extensão Anato
Curso, fundado pelos discentes Mateus Gomes Machado e Matheus Assis de
Almeida, sob orientação do Prof. Ms. Carivan Cordeiro – atual professor de Anatomia
do Curso de Medicina do IMEPAC.
O Anato Curso é uma iniciativa que objetiva a revisão teórico-prática da
Anatomia Humana, pelos alunos que concluíram essa disciplina, ou seja, que estejam
cursando entre o 4º e o 12º período do curso de Medicina do IMEPAC. Tem-se como
diferencial a correlação clínica com as diversas especialidades médicas por meio de
aulas com médicos especialistas em cada assunto abordado. São abordados todos
os Sistemas Anatômicos, sendo cada um ministrado em uma aula com um docente
específico da área.
As atividades do Anato Curso ocorrerão no decorrer do segundo semestre de
2018, iniciando em agosto e terminando em dezembro do mesmo ano, podendo
estender-se até fevereiro de 2019 para finalização das atividades.
CAPÍTULO II – Participação
O Anato Curso, na qualidade de Projeto de Extensão, tem uma equipe
participante. Esta é composta por indivíduos aprovados através de processo seletivo
publicado em edital, no âmbito do IMEPAC – Araguari. O edital prevê a composição
da equipe participante por um semestre, sendo necessária submissão a novo
processo seletivo para compor a equipe participante do semestre posterior. O trabalho
da equipe participante inicia-se no mês de agosto de 2018.
1

As atividades do Anato Curso acontecem em duas etapas básicas:
Primeira etapa – Curso semestral, onde os alunos participantes, aprovados
mediante processo seletivo, acompanham as aulas com os professores. As temáticas
abordadas são as seguintes:
 Sistema Reprodutor Masculino
 Sistema Reprodutor Feminino
 Sistema Urinário
 Sistema Cardiovascular
 Sistema Respiratório
 Sistema Digestório
 Membros Superiores
 Membros Inferiores
 Neuro
 Radiologia
Segunda etapa – Minicurso teórico-prático de Anatomia Humana para
Técnicos em Enfermagem. Evento final de encerramento das atividades, organizado
e ministrado pelos participantes do Projeto de Extensão, que objetiva oportunizar ao
aluno técnico o contato com as peças anatômicas verdadeiras e cadáveres, uma vez
que dentro do curso técnico essa oportunidade não lhes é fornecida, limitando-se ao
aprendizado em peças sintéticas.
CAPÍTULO III – Diretoria (Gestão 2018.2)
Presidente: Mateus Gomes Machado
Vice-presidente: Ana Paula Rocha Vinhal
1ª Secretária: Natália Lopes Silva
2º Secretário: Othon Gautier Resende
Diretor de Marketing: Matheus Assis de Almeida
Orientador: Prof. Ms. Carivan Cordeiro
CAPÍTULO IV – Certificação
 Carga horária total: 120 horas (Projeto de Extensão).
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 O Projeto atende a todos os critérios para valer pontuação na residência
médica, segundo a Avaliação Curricular Padronizada 2018 do Processo
Seletivo Unificado (PSU) de Minas Gerais (MG).
 Critérios para receber carga horária máxima na certificação:
o Participar ativamente dos encontros com no mínimo 75% de presença
entre todas as aulas e reuniões marcadas. O aluno que não atingir o
mínimo de 75% de presença no decorrer do Projeto assume abandono
do Anato Curso, não tendo direito a certificação e/ou reembolso
financeiro;
o Organizar o Minicurso teórico-prático de Anatomia Humana para
Técnicos em Enfermagem, o qual finaliza os trabalhos do Anato Curso.
O aluno que não participar ativamente da organização do Minicurso e/ou
não comparecer no dia do evento receberá carga horária proporcional à
presença nas atividades do Anato Curso durante as aulas, sendo que
100% de presença equivale a 80 horas.
CAPÍTULO V – Custo
 Custo total R$ 90,00 (noventa reais);
o R$ 25,00 (vinte e cinco reais) na primeira reunião de apresentação, a
qual ocorrerá na quinta-feira (23/08/2018) na mesma semana do
processo seletivo;
o R$ 25,00 (vinte e cinco reais) até o dia 23 de setembro de 2018;
o R$ 25,00 (vinte e cinco reais) até o dia 23 de outubro de 2018;
o R$ 15,00 (quinze reais) até o dia 23 de novembro de 2018;
 O não pagamento da mensalidade dentro de cada prazo estabelecido
acarretará multa de R$ 5,00 (cinco reais) por semana de atraso, a partir da data
de vencimento da cobrança supracitada;
 Os pagamentos devem ser feitos dessa forma para que a Diretoria possa
efetuar os pedidos das camisas, pastas, adesivos, canetas e apostila ilustrada
e entrega-los no primeiro encontro de 2018.
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 O pagamento das mensalidades isenta o integrante do valor cobrado pela
camisa do Anato Curso, pasta, caneta, apostila ilustrada e cobre custos
adicionais do Projeto, exceto danificação de peças e/ou materiais do Complexo
Anatômico do IMEPAC. Custos adicionais: gastos com palestrante, brindes
para os palestrantes, impressão de certificados dos palestrantes e
participantes, lanches.
 Em caso de desistência no decorrer do segundo semestre de 2018, o dinheiro
pago através da mensalidade não será devolvido ao acadêmico.

CAPÍTULO VI - Normas
 Os integrantes deverão zelar por todos os materiais utilizados, assim como
pelos cadáveres e peças anatômicas do Complexo Anatômico do IMEPAC;
 O valor de qualquer material danificado, assim como peças anatômicas e
cadáveres deverá ser reembolsado pelo integrante responsável;
 É terminantemente proibido fumar, beber ou comer nas dependências do
Complexo Anatômico;
 Não é permitido fotografar ou filmar as peças anatômicas e os cadáveres;
 Não é permitido usar ou reter peças anatômicas em qualquer outro recinto do
IMEPAC, que não seja o Complexo Anatômico;
 Durante as atividades do Anato Curso, todos os alunos deverão estar
devidamente vestidos de jaleco apropriado longo de mangas compridas,
calçados fechados e cabelo preso;
 É proibido a presença de discentes, não aprovados no processo seletivo, no
laboratório em determinado horário reservado ao Anato Curso;
 A Diretoria do Anato Curso não se responsabiliza pelos instrumentos e
materiais esquecidos e/ou extraviados pelos alunos no Complexo Anatômico;
 Os danos provocados pelo aluno, devido ao uso inadequado ou a falta de
atenção, nos equipamentos, aparelhos, estruturas de apoio, será de sua inteira
responsabilidade, devendo o mesmo assumir os custos relativos ao conserto,
reparo ou eventualmente a reposição do bem danificado.

4

CAPÍTULO VII – Disposições Finais
 O Anato Curso funcionará, predominantemente, em horário extracurricular, no
Complexo Anatômico ou outros locais previamente estabelecidos;
 É dever dos integrantes do Anato Curso manter a ordem e a disciplina
necessária para a realização das atividades;
 Respeitar e cumprir as disposições deste Regimento durante a realização de
todas as atividades.
 Qualquer outro tópico não citado neste regulamento será discutido pela
Diretoria do Anato Curso, a qual possui autorização para coordenar o Projeto.
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Araguari, 16 de julho de 2018

_______________________________

_______________________________

Mateus Gomes Machado

Ana Paula Rocha Vinhal

Presidente

Vice-presidente

_______________________________

_______________________________

Natália Lopes Silva

Othon Gautier Resende

1ª Secretária

2º Secretário

_______________________________

_______________________________

Matheus Assis de Almeida
Diretor de Marketing

Prof. Ms. Carivan Cordeiro
Orientador
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