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RESUMO 

 

O acesso ao ensino superior gratuito no Brasil continua sendo um grande desafio 
para significativa parcela da população. Várias políticas de ações afirmativas têm 
sido estimuladas no sentido de promover um acesso homogêneo às universidades 
públicas brasileiras. Essa dificuldade no acesso acaba refletindo-se no mercado de 
trabalho, gerando um desequilíbrio em várias áreas de atuação. Na área de saúde, 
temos observado que um intenso debate sobre a oferta, a concentração e a fixação 
de médicos vem acontecendo no Brasil. Embora o número de médicos tenha 
aumentado nos últimos anos, chama a atenção a desigualdade da distribuição dos 
mesmos, que prioriza os grandes centros urbanos e as capitais em detrimento dos 
municípios do interior. A abertura de novos cursos de medicina é umadas 
estratégias na tentativa de conseguir uma melhor distribuição de médicos nas 
diversas regiões do Brasil. O presente trabalho teve como objetivo estudar o 
Argumento de Inclusão Regional da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 
enquanto política que objetiva priorizar a seleção de estudantes do interior do 
Estado com vistas a promover maior fixação futura de profissionais nas regiões com 
carência destes, especialmente médicos. Trata-se de estudo exploratório, descritivo, 
em que a coleta de dados constou de revisão bibliográfica e análise documental. O 
estudo se desenvolveu em etapas, transformadas em capítulos descritivos que 
deram forma ao trabalho final.  É importante destacar a necessidade de 
esclarecimento sobre esse instrumento, que pode ser utilizado por todos os novos 
cursos de Medicina do país como um dos meios para um melhor acesso de 
estudantes das regiões onde os cursos estão inseridos e, com isso, tentar promover, 
ao final do curso, uma maior fixação de médicos nos municípios do interior do país. 
 
Palavras-chaves:Educação Médica; Educação Superior; Política de Educação 
Superior. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 
 

The acess to university education in Brazil remains a major challenge for a significant 
portion of the population.Various affirmative action policies have been encouraged to 
promote a more homogeneous access to Brazilian public universities.This difficulty in 
accessing is being reflected in the labor market, creating difficulties in several areas. 
In health area, we observe that an intense debate about the offer, the concentration 
and the establishment of doctors is happening in Brazil. Governments have adopted 
policies and programs for the training, install or retain doctors in certain regions. 
Although the number of doctors has increased in recent years, the distribution gives 
priority to big citiesat the expense of small municipalities.The opening of new medical 
schools is just one of the ways that can be covered in an attempt to achieve a better 
distribution of doctors in different regions of Brazil. Several instruments have always 
been used in an attempt to promote greater access of minorities medical free public 
education.This work studies Regional Inclusion Argument of the Federal University of 
Rio Grande do Norte. It is an exploratory, descriptive, qualitative study with the 
production of a Guide (Guide information for using AIR). We collect data collection 
through a literature review that built a base for the development of research. The 
study was developed in stages, turned into descriptive chapters that shaped the final 
work. It is important to highlight the need for this instrument, which can be used by all 
the country's new medical courses as a means for improving access for students 
from regions where the courses are included and thereby trying to promote, by the 
end of the course, a greater attachment doctors in municipalities of Brazil. 
 
Keywords:Medical education. College education. Higher Education Policy. 
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Introdução 

                    A educação é compreendida como uma das principais vias para a 

construção de uma sociedade mais justa, solidária e democrática; é elemento 

fundamental para o desenvolvimento pessoal e para minimizar as desigualdades e 

os processos de exclusão, tornando-se um dos caminhos para a autonomia dos 

sujeitos e o seu exercício de cidadania. No entanto, o acesso ao nível universitário 

no Brasil ainda é restrito a uma parcela da população, principalmente quando se 

refere ao ensino universitário público e gratuito. 

                    As políticas públicas, as ações afirmativas e as medidas 

governamentais tomadas no sentido de tentar melhorar o acesso da população ao 

ensino superior público são descritas nesse trabalho. 

                    Nosso foco principal é o Argumento de Inclusão Regional (AIR), 

adotado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) como ação 

afirmativa para os futuros alunos dos cursos dos campi do interior do estado do Rio 

Grande do Norte (RN). Tomamos como base o curso de Medicina da Escola 

Multicampi de Ciências Médicas (EMCM) da UFRN, na cidade de Caicó (RN). No 

entanto, para chegarmos a essa discussão, faz-se necessário percorrer um caminho 

que construa o conhecimento de como iniciamos (aspectos históricos), quais 

caminhos tomamos e o que podemos fazer para corrigir possíveis desvios e 

solucionar problemas, principalmente aqueles de acesso ao ensino superior. 

 
 
 
 
 
  



CAPÍTULO 1 - Alguns elementos históricos  

 

A questão do acesso ao ensino superior, no Brasil, exige uma rápida 

discussão da história, no sentido de identificar e delimitar alguns marcos 

significativos de sua trajetória, posto que direta, ou indiretamente, concorreram eles 

para o delineamento da atual configuração das universidades brasileiras. 

De início, é importante destacar que o Brasil nunca teve um modelo próprio 

de universidade, valendo-se sempre de exemplos e de experiências de outros 

países. A educação superior, no país, sempre esteve voltada para os filhos das 

famílias da elite social e econômica. No Brasil Colônia, os jovens eram enviados 

para estudar nas universidades europeias, especialmente em Coimbra, Portugal. 

Com raras exceções, alguns jovens vindos de famílias menos favorecidas 

conseguiam frequentar cursos superiores por meio do ingresso na vida religiosa e, 

portanto, com o apoio da Igreja (APRILE; BARONE, 2009). 

Somente por volta de 1808, com a chegada da Corte portuguesa no Brasil, 

registra-se a criação das primeiras escolas isoladas de educação superior, no país, 

concebidas à luz do “modelo napoleônico”, centrado em cursos e faculdades, 

estruturados de forma independente e não propriamente a partir da concepção de 

universidade. Um dos motivos para a implantação da primeira faculdade brasileira 

deveu-se à preocupação em atender à necessidade dos jovens fidalgos que foram 

impedidos de cursar as universidades europeias após o bloqueio continental da 

Europa (FÁVERO, 2006). O Curso Médico de Cirurgia na Bahia foi criado através de 

Decreto, em 18 de fevereiro de 1808; e em 05 de novembro de 1808 foi instituída, no 

Hospital Militar do rio de Janeiro, uma Escola Anatômica, Cirúrgica e 

Médica(FÁVERO, 2006). 

Durante o primeiro século, as faculdades foram aparecendo lentamente no 

Brasil. Por muito tempo, o Brasil esteve fora do debate sobre um novo projeto de 

universidade empreendido por países europeus. Somente em 1920 é criada a 

Universidade do Rio de Janeiro (de fato a primeira do país), que incluía uma 

confederação de escolas - Medicina, Politécnica e Direito (FÁVERO, 1999).Depois 

disso, em 1927, é inaugurada a Universidade Federal de Minas Gerais, que 

aglutinaria cinco faculdades - Engenharia, Medicina, Direito, Farmácia e 

Odontologia. À luz do “modelo napoleônico”, tratava-se de uma administração 



centralizada, que tentava alguma coordenação em relação aos cursos, os quais, na 

prática, se apresentavam desintegrados e independentes (ANASTASIOU, 2001). 

Na década seguinte, são registrados dois projetos de universidade com 

propostas semelhantes: o da Universidade de São Paulo (USP), em 1934 e o da 

Universidade do Distrito Federal (UDF), em 1935. Em relação à Universidade do 

Distrito Federal, as ideias liberais-progressistas quanto à criação de uma instituição 

autônoma, responsável pela produção do “saber desinteressado” e pela formação de 

indivíduos críticos e “cultores da liberdade”, não se consolidam em razão das 

pressões de segmentos da Igreja e do próprio Estado (TRINDADE, 1998). 

Na USP, é criada a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras como um 

“centro integrado de busca e de crítica do saber”, sob a inspiração do modelo 

germânico humboldtiano, pautado na concepção da indivisibilidade entre o saber, o 

ensino e a pesquisa (TRINDADE, 1998).Essa nova proposta sofre oposição das 

demais instituições superiores de formação profissional, obviamente por temer essa 

nova concepção de universidade. Após quase três décadas de resistência, a 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras acaba por se descaracterizar como 

proposta e se tornar impraticável, sobrevivendo como uma federação de escolas. 

O quadro a seguir, mostra as principais características dos modelos de 

universidades napoleônico e humboldtiano. 

 
             MODELO NAPOLEÔNICO                                  MODELO HUMBOLDTIANO 

Perspectiva funcionalista  
Modelo desenvolvido na França e em 
alguns países socialistas 

Modelo desenvolvido na Alemanha 

Normas emanadas do exterior Fundamentada nos princípios de 
Humboldt 

Autonomia relativa Relação autônoma entre Estado e 
universidade (autonomia administrativa) 

Modelo administrativo centralizado Liberdade da administração e da ciência 
que produz (autonomia pedagógica) 

Dissociação em relação à integração das 
faculdades 

Indissociabilidade entre ensino, pesquisa 
e extensão 

Destinavam-se à formação dos quadros 
necessários à burocracia do Estado 

Integração entre professores e alunos 

Preocupação com a estabilidade do 
Estado 

Relação integrada com o Estado 

Universidade como uma instituição 
instrumental de formação profissional e 
de formação política 

Papel central não apenas no âmbito 
educacional, mas também na cúpula do 
sistema moral das nações 

Controle pelas forças do poder  



 
O modelo humboldtiano de universidade e o modelo napoleônico 

apresentam outros aspectos, porém, os acima especificados estão no centro dos 

debates que permanecem até hoje no funcionamento das universidades, como as 

temáticas da autonomia administrativa e pedagógica, da interferência governamental 

e a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, por exemplo. 

No início dos anos de 1960, as várias correntes da intelectualidade brasileira 

e os estudantes discutem uma nova proposta de universidade para o país em meio a 

um crescimento espontâneo e desordenado das Instituições de Ensino Superior. Em 

1962, é fundada a Universidade de Brasília (UnB) que, considerada um “projeto 

coletivo da intelectualidade brasileira”, reacende a ideia de um modelo de 

universidade baseado na associação do ensino e da pesquisa e de uma estrutura 

integrada por meio da coordenação das atividades das várias unidades de ensino 

(CUNHA, 2007). 

Vista como uma inovação face ao modelo tradicional baseado em 

faculdades e escolas independentes e consideradas autossuficientes, a experiência 

da UnB foi logo abortada pelo golpe militar de 1964. Considerada foco de 

deliberação de ideias subversivas, seus idealizadores foram demitidos e muitos 

deles obrigados a se exilar no exterior. Inúmeros professores foram detidos e outros 

se demitiram em sinal de protesto contra a intervenção militar (CUNHA, 2007). 

Ainda, no início da década de 1960, o movimento dos estudantes liderado 

pela União Nacional dos Estudantes (UNE) defendia uma reforma universitária como 

parte das Reformas de Bases defendidas pelos setores progressistas do país. Uma 

das principais bandeiras de luta dos estudantes era a democratização da 

universidade, traduzida principalmente pela democratização do acesso ao ensino 

superior, o que deveria ocorrer pela ampliação do número de vagas, pela 

rediscussão dos exames vestibulares, entre outros aspectos (SGUISSARDI, 

2004).Tal qual aconteceu com os gestores e docentes da UnB, também alguns 

estudantes foram exilados, outros detidos e torturados, sob a acusação de 

conspirarem contra a ordem estabelecida pelo novo regime do país. 

Em 1968, o governo militar implanta a Reforma Universitária por meio da Lei 

5.540, sob inspiração do acordo entre o Ministério da Educação e Cultura (MEC) e a 

United StatesAgency for InternationalDevelopment (USAID), que impunha diretrizes 



à produção do conhecimento e ao processo de pesquisa a serem realizados pelas 

universidades brasileiras (ANASTASIOU, 2001). 

A legislação da ditadura militar rompe com o modelo neo-humboldtiano na 

medida em que a responsabilidade pelo desenvolvimento de pesquisas passa a ser 

da pós-graduação, enquanto que à graduação caberia a formação dos quadros de 

profissionais especializados para atender às demandas do “modelo” econômico 

então denominado de milagre brasileiro. Com foco no mercado e a cisão entre 

ensino e pesquisa, no âmbito da graduação e da pós-graduação, que leva a uma 

quase estagnação do processo de criticidade no âmbito dos cursos de graduação, a 

Reforma resgata o caráter arcaico do modelo napoleônico (ANASTASIOU, 2001). 

No decorrer dos anos 1970, a procura pelo ensino superior explodiu 

surpreendentemente, mas nem sempre por pessoas interessadas em aprender, mas 

apenas em receber um diploma. Esse fenômeno é explicado pela modernização 

econômica e pela exigência de recursos humanos mais qualificados (SOUZA, 2001). 

Na década seguinte, precisamente no ano de 1981, o Brasil contava com 65 

universidades. 

Uma avaliação dos vinte anos que se seguiram à implantação da Reforma 

indicam, de um lado, a consolidação da pós-graduação e a estruturação da carreira 

docente nas universidades federais e, de outro, a não efetivação do propósito de 

consolidação de um modelo de universidade para oferta da educação superior, haja 

vista a ampliação das Instituições de Ensino Superior isoladas ou aglutinadas em 

federações (VIEIRA, 1991). 

A “segunda fase de forte expansão do sistema de ensino superior ocorreu 

na década de 1990, a partir de 1995” (Macedo et al., 2005, p. 130).Com a pressão 

pelo aumento da procura de vagas no ensino superior e o esgotamento dos recursos 

orçamentários do Poder Público em ampliar a oferta de vagas em sua própria rede 

de ensino, ocorreu uma expansão nesse nível de ensino no setor privado, por causa 

das facilidades concedidas à iniciativa privada para abertura de novos cursos. 

Assim, o processo denominado  

 
democratização de oportunidades educacionais no ensino superior 
confundiu-se com a mera e atropelada massificação de matrículas, 
com todo o cortejo de inconveniências (...) pelas quais, ainda hoje, 
se paga um alto preço (SOUZA, 2001, p. 17). 

 



Em 2000, de um total de 1.180 Instituições de Ensino Superior (IES), no 

país, apenas 71 eram públicas, as demais assim se dividiam: 884 Instituições de 

Ensino Superior isoladas, 140 Centros Universitários e/ou Faculdades Integradas e 

85 Universidades privadas, em que mais de 60% tinham fins lucrativos (APRILE; 

BARONE, 2009). 

Nesse contexto, é bem provável que a maior parte delas, com raras 

exceções,incluam-se no modelo napoleônico haja vista a não obrigatoriedade de 

apresentar uma estrutura consolidada de pesquisa e de associar ensino, pesquisa e 

extensão. Desse grupo, certamente ficariam de fora as Instituições de Ensino 

Superior públicas e algumas privadas que, conforme o modelo humboldtiano, 

deveriam atender os requisitos necessários para a produção do conhecimento 

oriundo da pesquisa (SGUISSARDI, 2004). 

Trindade (1998)nos chama a atenção para a crise da universidade que, para 

além do público e do privado, é a crise da instituição na atual sociedade do 

conhecimento cuja ênfase é dada à formação de profissionais polivalentes para o 

mercado.  

Sguissardi(2004)chama a atenção para um modelo emergente de 

universidade “pública” e privada, que denomina de neoprofissional, heterônomo e 

competitivo. A característica neoprofissional se revela, entre outros fatores, pelo 

aumento do número de IES particulares e pela evolução de seu número de 

matrículas, na ordem de 121%, entre 1994 e 2000 contra 36% nas públicas, o que 

indica um crescimento das universidades ditas profissionais em relação às 

universidades que associam ensino e pesquisa.  

A heteronomia diz respeito à redução da autonomia das universidades, 

especialmente nas públicas federais, em que a prática estaria cada vez mais 

submissa à lógica do mercado e do Estado. A competitividade não se restringiria ao 

tipo de gestão assumido pelas IESparticulares, mas, sobretudo, como parte do 

problema econômico do país em que a educação superior é considerada fator de 

competitividade no mundo globalizado (SGUISSARDI, 2004). 

A despeito dos modelos de universidade encontrados no cenário brasileiro, é 

importante destacar que a educação superior continua sendo um segmento 

educacional voltado a uma minoria, haja vista os dados do censo nacional de 2000. 

De uma população de 170 milhões de habitantes (86 milhões feminina e 84 milhões 

masculina), menos de 5%, isto é, 5.890.631 (2.689.726 homens e 3.200.905 



mulheres) teve acesso ao ensino superior e, desse montante, apenas 5.485.710 

tinham completado cursos de graduação e, somente, 302.043 tinham diplomas de 

pós-graduação (Mestres e Doutores).(APRILE; BARONE, 2009). 

É nesse contexto que se insere a discussão sobre o acesso ao ensino 

superior, temática que envolve não só os estudos das políticas públicas e dos 

mecanismos que levam à tomada de decisão, como também suas implicações nos 

modelos de avaliação em educação. 

 
 
 
 
  



Capítulo 2 - Acesso ao Ensino Superior 

 

O ensino superior no Brasil é oferecido por universidades, centros 

universitários, faculdades, institutos superiores e centros de educação tecnológica. 

 
2.1 - Formas de acesso 
 

O cidadão interessado em estudar em instituições brasileiras de ensino 

superior tem diversas formas de acessá-las:  

O vestibular, modo tradicional, testa os conhecimentos do estudante nas 

disciplinas cursadas no ensino médio, através de questões objetivas, subjetivas e de 

uma redação. Pode ser aplicado pela própria instituição ou por empresas 

especializadas. 

O Exame Nacional de Ensino Médio (Enem), outro modo voluntário de 

ingressar no ensino superior, também traz questões objetivas sobre o conteúdo 

aprendido no ensino médio e uma redação.  

A Avaliação Seriada no Ensino Médio é outra modalidade de acesso 

universitário que acontece de forma gradual e progressiva, com provas aplicadas ao 

final de cada série do ensino médio.  

Diversas instituições aplicam, ainda, testes, provas e avaliações de 
conhecimentos voltados à área do curso que o estudante pretende fazer. 
Algumas faculdades e universidades também optam por processos de seleção 
baseados em entrevistas ou nas informações pessoais e profissionais dos 
candidatos, como grau de escolaridade, cursos, histórico escolar ou experiência e 

desempenho profissional.  

O nome e o processo seletivo podem até mudar, mas, se há mais 

candidatos do que vagas é preciso uma prova para tentar garantir que os melhores 

sejam escolhidos. Já para aqueles cursos com menos candidatos do que vagas, a 

seleção passa a ser mera liturgia (exceto por permitir às faculdades conhecer melhor 

os seus alunos). 

Em quase todos os países, o ingresso nas melhores universidades é 

bastante competitivo. A desigualdade de oportunidades de acesso ao ensino 

superior é construída de forma contínua e durante toda a história escolar dos 

candidatos. 



2.2 - Democratização do ensino superior 

 

Para estudarmos esse processo precisamos iniciar compreendendo o que é 

“Democracia”. Democracia é a forma de governo em que a soberania é exercida 

pelo povo. A palavra democracia tem origem no grego demokratía que é composta 

por demos (que significa povo) e kratos (que significa poder). Neste sistema político, 

o poder é exercido pelo povo através do sufrágio universal (voto). 

O conceito de democracia foi evoluindo com o passar do tempo, e a partir de 

1688, na Inglaterra, a democracia era baseada na liberdade de discussão dentro do 

parlamento. De acordo com alguns filósofos e pensadores do século XVIII, a 

democracia era o direito do povo de escolher e controlar o governo de uma nação. 

Uma das principais funções da democracia é a proteção dos direitos humanos 

fundamentais, como as liberdades de expressão, de religião, a proteção legal, e as 

oportunidades de participação na vida política, econômica e cultural da sociedade. 

Os cidadãos têm os direitos expressos, e os deveres de participar no sistema 

político que vai proteger seus direitos e sua liberdade. 

No entanto, as divergências sobre o significado da palavra “Democracia”, às 

vezes torna difícil o entendimento da democratização do ensino superior. Enquanto 

para uns a democratização se caracteriza por políticas públicas de abertura da 

escola para todos, para outros, ela decorre de práticas pedagógicas capazes de 

formar indivíduos livres (CARVALHO,2004). 

No Brasil, quando se fala em democratização do ensino, a primeira ideia 

marcante que vem à cabeça de estudiosos da área refere-se aos anos de 1931 a 

1935, quando Anísio Teixeira foi secretário da Educação do Distrito Federal e 

defendeu apaixonadamente a democracia. Ele era um opositor da educação como 

processo exclusivo de formação da elite (NUNES, 2002, 2004). 

No entanto, a concepção tão cara à Anísio Teixeira, segundo a qual a 

educação é um bem público e, portanto, algo que deveria ser subvencionado pelo 

Estado, opõe-se tanto à tendência geral de mercantilização de pessoas e coisas 

quanto à privatização do público, os quais não são processos paralelos, mas 

mutuamente imbricados (OYAMA, 2006). 

Com relação à mercantilização, ocorre que tudo pode ser objeto de lucro, 

independentemente da sua condição de ser um serviço, uma mercadoria ou algum 

dia ter sido considerado um direito social. Assim, no caso da educação, esta se 



transforma numa mercadoria stricto sensu como fonte de valorização do capital 

mediante as relações de compra e venda de força de trabalho e compra e venda da 

própria mercadoria educação (OYAMA, 2006).De acordo com essa perspectiva, a 

educação no Brasil, e no mundo, tornou-se um negócio extremamente rentável 

(MINTO, 2006). 

Para promover a democratização do ensino superior, o governo federal criou 

nos últimos tempos vários projetos e ações elucidados no Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE). 

O PDE oferece uma concepção de educação alinhada a objetivos tais como: 

construir uma sociedade livre, justa e solidária; erradicar a pobreza e a 

marginalização, reduzir as desigualdades sociais e promover o bem de todos, sem 

preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 

discriminação; e reduzir desigualdades sociais e regionais - o que se traduz na 

equalização das oportunidades de acesso à educação de qualidade (BRASIL, 2009). 

Na condução do PDE, algumas ações foram descritas especificamente para 

o Ensino Superior: Universidade Aberta do Brasil (UAB), Fundo de 
Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies), Programa de Apoio a 
Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni) e 
Programa Universidade para Todos (ProUni). Além dessas ações, existem outras 

medidas, como: os programas de cotas, “que priorizam a inserção de grupos 

minoritários com histórico de exclusão (étnicos, raciais, sexuais, entre outros)” e 

programas pré-vestibulares gratuitos (GUARNIERI E; MELO-SILVA, 2007, p. 70). 

O Fies foi criado em 1999 pelo Governo Federal, para preencher as vagas 

ofertadas pelas IES privadas. O FIES substituiu o Programa de Crédito Educativo 

(PCE/CREDUC), com o objetivo de ser auto-sustentado e financiar o ensino superior 

de estudantes sem condições de arcar os custos de sua formação, que estivessem 

regularmente matriculados em instituições privadas cadastradas no Programa e com 

avaliação positiva nos processos conduzidos pelo Ministério da Educação e Cultura 

(MEC). (APRILE; BARONE, 2009). 

Este Programa de acesso tem registrado uma participação cada vez maior 

das IES e dos estudantes do país. No entanto, não consegue absorver a demanda, 

atingindo pequena parcela de alunos matriculados no setor privado.  A partir de 

2005, passou a conceder financiamento também aos estudantes selecionados pelo 

PROUNI para recebimento da bolsa parcial de 50%, regularmente matriculados em 



cursos de graduação. O FIES pode ser utilizado por estes estudantes para 

pagamento de 25% do valor da mensalidade. 

Já oProUni foi criado em 2004 e institucionalizado pela Lei no 11.096 de 

2005, com a finalidade de aumentar o acesso por meio da concessão de bolsas de 

estudo integrais e parciais a estudantes de cursos de graduação e sequenciais de 

formação especifica, em instituições privadas de educação superior. As instituições 

que aderirem ao Programa deverão conceder bolsas de estudo em troca da isenção, 

no caso das instituições com fins lucrativos, de recolhimento do Imposto de Renda 

das Pessoas Jurídicas, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, da 

Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e da 

Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS).  

Ele concede bolsas de estudo integrais (100%) a brasileiros não portadores 

de diploma de curso superior, cuja renda per capita não exceda o valor de até um 

salário mínimo e meio (1,5 salário mínimo); bolsas de estudo parciais (50%) a 

brasileiros não portadores de diploma de curso superior, cuja renda familiar per 

capita não exceda o valor de até três salários mínimos (3 salários mínimos).  

Além da renda per capita, há um conjunto de características que tornam um 

candidato elegível para bolsa: ter concluído o ensino médio em uma escola pública 

ou concluído em instituição privada com bolsa integral, ter necessidades especiais 

ou ser professor da educação básica pública que está buscando uma formação 

complementar em sua graduação ou Pedagogia. Neste último caso, não é 

necessário comprovar renda familiar per capita.  

A seleção leva em consideração ainda, as notas obtidas no ENEM, o que é 

uma tentativa de incluir os estudantes com melhor desempenho acadêmico e que, 

de fato,tem obstáculos para o ingresso no tocante à renda e demais condições 

sociais. Por fim, foi instituído um controle de frequência mínima obrigatória dos 

bolsistas, correspondente a 75% da carga horária do curso e um aproveitamento 

mínimo, 75% das disciplinas cursadas em cada período letivo.  

Apesar de ampliar o acesso ao ensino superior, muitos estudos questionam 

a efetividade do ProUni enquanto instrumento de democratização, uma vez que o 

processo se dá principalmente pelo sistema privado, o que dificulta a permanência 

do aluno e compromete a qualidade, especialmente em relação à pesquisa, 

promovendo uma “democratização às avessas” (ZAGO, 2006; NEVES; RAIZER, 

FACHINETTO; 2007; CARVALHO, 2006; CATANI; HEY; GLIOLI, 2006).  



Por esse motivo, em alguns pontos, esse programa fere o artigo 213 da 

Constituição Federal de 1988, uma vez que a Carta Magna não permite a destinação 

de recursos públicos para instituições com fins lucrativos e apenas admite bolsas de 

estudo para os ensinos fundamental e médio e, nesse caso, para as instituições sem 

fins lucrativos (CARVALHO, 2006). 

Nesse contexto, cabe questionar a efetividade de tal programa, uma vez que 

as camadas de baixa renda não necessitam apenas de gratuidade integral ou parcial 

para estudar, mas de condições que apenas as instituições públicas ainda podem 

oferecer, como: transporte, moradia estudantil, alimentação subsidiada, assistência 

médica disponível nos hospitais universitários e bolsas de trabalho e pesquisa 

(CARVALHO, 2006). 

A UABé um sistema integrado por universidades públicas que oferece 

cursos de nível superior para camadas da população que têm dificuldade de acesso 

à formação universitária, por meio do uso da metodologia da educação àdistância. O 

Sistema UAB foi instituído pelo Decreto 5.800, de 8 de junho de 2006, para “o 

desenvolvimento da modalidade de educação a distância, com a finalidade de 

expandir e interiorizar a oferta de cursos e programas de educação superior no 

País”.  

Fomenta a modalidade de educação à distância nas instituições públicas de 

ensino superior, bem como apoia pesquisas em metodologias inovadoras de ensino 

superior respaldadas em tecnologias de informação e comunicação. Além disso, 

incentiva a colaboração entre a União e os entes federativos e estimula a criação de 

centros de formação permanentes por meio dos polos de apoio presencial em 

localidades estratégicas. 

O Reuni foi instituído pelo Decreto Presidencial 6.096, de 24 de abril de 

2007, com o objetivo de dar às instituições condições de expandir o acesso e 

garantir condições de permanência no Ensino Superior. Ao lado da ampliação do 

acesso, com o melhor aproveitamento da estrutura física e do aumento do 

contingente de recursos humanos existente nas universidades federais, está 

também a preocupação de garantir a qualidade da graduação da educação pública.  

A partir do plano apresentado, cada universidade recebe investimentos para 

a aplicação em ações como contratação de professores e servidores administrativos; 

recuperação e construção de instalações físicas e aquisição de equipamentos para 



laboratórios, salas de aula, bibliotecas, ambientes de professores e órgãos 

administrativos.  

Apresentado as diversas ações/programas do Estado para ingresso no 

ensino superior, parece claro que o processo de democratização é complexo. Os 

programas de governo têm permitido expressiva expansão de matrículas no terceiro 

grau. No entanto, há grande preocupação na qualidade do ensino das IES, tanto 

públicas quanto privadas, e na permanência desses discentes na universidade.  

Segundo Lisboa (2003), é importante considerar também a parcela da 

população que ingressa no ensino superior (grau de acesso) e a proporção da 

população que conclui esse nível de ensino (grau de conclusão). Muitas vezes, a 

proporção de egressos (grau de conclusão) desses alunos é muito menor que o 

número de ingressantes (grau de acesso). É preciso, então, investir em subsídios 

que garantam ao universitário sobreviver às necessidades da vida acadêmica 

universitária, tais como: auxílio alimentação, moradia, bolsa trabalho, orientação e 

apoio pedagógico, apoio psicossocial e orientação vocacional, dentre outras.  

É inegável o crescimento do ensino superior em relação ao número de 

matrículas, ao número de IES e aos programas federais para promover esse 

processo. No entanto, um aspecto significativo a destacar é o fato do aumento das 

vagas ter ocorrido, sobretudo, no setor privado, o que favorece uma inclusão 

instável, especialmente para as camadas mais populares, que precisam de 

condições econômicas e socioculturais para garantir sua permanência com 

qualidade no ensino superior. 

Alguns autores(CATANI 2006; NEVES, 2007) discutem que a 

democratização da educação superior se restringe apenas à ampliação do acesso. 

No entanto, a equidade nesse nível do ensino fica comprometida por dois fatores 

determinantes: a qualidade nos ensinos fundamental e médio, e a permanência na 

educação superior, seja pelo aspecto econômico, social ou cultural. 

  



Capítulo 3 - Políticas públicas de acesso ao ensino superior  

 

A definição e implementação de políticas de acesso à universidade integram 

um rol de demandas oriundas, em larga medida, do cenário produtivo. A solicitação 

de uma força de trabalho mais qualificada e apta a “aprender a aprender” e a 

responder às qualificações que vão sendo forjadas, desenvolvendo novas 

competências exigidas para a vida na sociedade contemporânea, são elementos 

que permeiam a proposição das políticas de educação.  

A solicitação do cumprimento de funções mais cerebrais como raciocínio 

lógico, resolução de questões surgidas no cotidiano do trabalho, disposição de estar 

sempre aprendendo, e a cobrança de um novo padrão atitudinal, qual seja, uma 

força de trabalho mais cooperativa, autônoma e comunicativa, são aspectos que se 

coadunam com a ampliação da escolaridade. À educação é atribuído o papel 

estratégico de promover o desenvolvimento dessas novas capacidades requeridas 

do trabalhador.  

 

3.1 - As ações afirmativas 

O termo “ação afirmativa” pode ser definido enquanto um princípio que 

institui desigualdades para promover a igualdade, atribuindo a alguns um tratamento 

preferencial, esperando-se com isso o restabelecimento de uma igualdade de 

oportunidades comprometida pela generalização ou persistência de algumas 

práticas ou, ainda, pela acentuação das desigualdades socioeconômicas 

(VILLENAVE, 2006). 

O “tratar desigualmente os desiguais” (CURY, 2005, p.15), associa-se aos 

pressupostos que orientam as ações afirmativas, uma vez que tais ações planejam e 

atuam no sentido de promover a representação de grupos inferiorizados na 

sociedade e lhes conferir uma preferência para assegurar seu acesso a 

determinados bens, econômicos ou não (MOEHLECKE, 2002).  

Tal expressãotem origem nos Estados Unidos, onde, a partir da Ordem 

Executiva nº 10925 (Part. III - Sec. 301), assinada pelo Presidente John Kennedy em 

6 de março de 1961, estreia no contexto de direitos civis. Esta ordem foi a primeira a 

requerer que contratantes federais adotassem ações afirmativas para garantir que 

os candidatos fossem empregados e tratados sem distinção de raça, credo, cor ou 

origem (PERIA, 2004).  



A ação afirmativa não ficou restrita aos Estados Unidos. Experiências 

semelhantes ocorreram em vários países da Europa Ocidental, na Índia, Malásia, 

Austrália, Canadá, Nigéria, África do Sul, Argentina, Cuba, dentre outros. Na Europa, 

as primeiras orientações nessa direção foram elaboradas em 1976, utilizando-se 

frequentemente a expressão ação ou discriminação positiva (MOEHLECKE, 2002). 

No Brasil, a primeira iniciativa orientada pelos princípios da ação afirmativa 

no Congresso Nacional data de 1983, quando o Senador Abdias do Nascimento 

lança o Projeto de lei nº 1.332, que visava à adoção de medidas de ação 

compensatória com a intenção de promover a participação de brasileiros negros em 

todos os níveis do emprego (público e privado) (PERIA, 2004). 

Ainda reservavabolsas de estudo do Estado para estudantes negros e vagas 

para negros, no Instituto Rio Branco (para efeitos desta lei, eram consideradas 

negras as pessoas que se enquadravam como pretos ou pardos, conforme a 

classificação adotada pelo IBGE) (PERIA, 2004). Desde então, já foram propostos 

diversos projetos com este fim.  

Segundo Santos (apud AZEREDO, 2005. p. 740),a intenção de se pensar 

nessas políticas é a “democratização radical da universidade, pondo fim a uma 

história de exclusão de grupos sociais e seus saberes de que a universidade tem 

sido protagonista ao longo do tempo”. Deste modo, AZEREDO (2005, p. 741), 

acrescenta que a universidade poderia cumprir a sua principal função, abrindo 

“espaços para incorporar todos os cidadãos, que o queiram, no saber e no 

conhecimento, cumprindo também a sua função de ser uma instituição republicana 

de combate às desigualdades”. 

Apesar de já ter sido adotada em diversos países, quando se fala em Ações 

Afirmativas no contexto brasileiro, o assunto sempre se torna bastante polêmico e 

contraditório. Parte da literatura se posiciona a favor das cotas, mas alguns autores 

são avessos a essa ideia. 

Michel Agier–(2002 apud MAGGIE e FRY, 2004)observa que entre a 

promulgação da Constituição brasileira de 1988 e a III Conferência Mundial das 

Nações Unidas de Combate ao Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e 

Intolerância Correlata, em 2001, a postura do governo do Brasil perante a questão 

racial mudou radicalmente. A Constituição de 1988 mantém a tradição republicana 

brasileira do racismo e do anti-racismo. Para a Conferência de Durban, a delegação 



oficial brasileira encaminhou uma proposta que rompeu com esta tradição, propondo 

ações afirmativas em favor da população afrodescendente. 

Para Maggie e Fry (2006), as políticas de cotas raciais podem trazer uma 

mudança radical no estatuto jurídico republicano brasileiro, que, até então, ignora 

“raça” e pune o racismo como crime hediondo, inafiançável e imprescritível. Como 

reflexo, os cidadãos seriam divididos em duas “raças” com direitos distintos, 

tornando, assim, a sociedade dividida entre “brancos” e “negros”. 

Em contrapartida, Amaral e Ribeiro (2009) dizem que não se trata de 

recusar o princípio da igualdade de respeito, mas torná-lo eficaz; ou seja, trata-se de 

reconhecer que grupos heterogêneos devem ser tratados heterogeneamente. 

Acrescentam, ainda, que certas identidades coletivas necessitam de proteção 

diferenciada, a fim de se garantir a inclusão social de todos. 

Na literatura, parece haver um consenso de que as cotas para alunos de 

escolas públicas estariam como uma modalidade de reserva de vagas mais próxima 

de suas concepções de justiça distributiva. No entanto, há de se convir que, tanto 

em escolas públicas como em escolas privadas encontram-se pessoas com poder 

aquisitivo mais baixo, o que pode distorcer esta política. 

Nas últimas décadas, políticas públicas têm sido formuladas em diferentes 

níveis de governo. Nas universidades públicas brasileiras as políticas afirmativas, 

estabelecidas por leis ou resoluções dos conselhos universitários, especialmente, os 

sistemas de reservas de vagas – conhecida como política de cotas para grupos 

específicos, em geral os identificados como negros ou afrodescendentes, os 

egressos de escolas públicas e a população carente – surgiram com a finalidade de 

democratizar o acesso ao ensino superior e reduzir as desigualdades sociais e 

étnicas presentes no Brasil.Inúmeras universidades públicas estaduais e federais 

adotaram política de cotas por critérios variados.  

Em artigo sobre “Implementação e monitoramento de políticas afirmativas 

nas universidades públicas brasileiras”, Machado (2007)revela uma tendência à 

adesão de políticas de ação afirmativa pelas universidades brasileiras. Apresenta 

que no período correspondente aos anos de 2002 a 2007, das 84 (oitenta e quatro) 

universidades públicas existentes no País, 37 (trinta e sete) já tinham implementado 

alguma medida de política de ação afirmativa. Em 2008 este incremento abrangeu 

ações em 52 (cinquenta e duas) universidades públicas brasileiras (Ibid., p.145).  



Também, Rosana Heringer e Renato Ferreira (2009, p. 137 – 196)informam 

que “dentre as duzentas e vinte e quatro (224) instituições públicas de ensino 

superior, setenta e nove (79) promovem algum tipo de ação afirmativa”. 

O desafio é aumentar a velocidade do crescimento dessa participação dos 

estudantes de menor renda e garantir políticas de permanência que levem esses 

jovens à conclusão dos cursos que escolheram, dentro dos prazos acadêmicos.  

Em 2010, o Brasil possuía um total de 1.461.691 alunos matriculados nas 

IES. Destes, apenas 7,2% (105.855) haviam entrado no ensino superior por meio de 

algum tipo de reserva de vaga, e somente 12,0% do total de alunos (175.692) eram 

beneficiários de apoio social, fossem estes cotistas ou não. As modalidades de 

apoio social mais frequentes eram, nesta ordem: alimentação, bolsa permanência e 

moradia. (TEMPO EM CURSO. Vol. 4, Nº 8, 2012). 

Os dados do Censo da Educação Superior de 2010 evidenciam que as 

políticas de reserva de vaga não foram acompanhadas por um incremento de ações 

de assistência estudantil. Sem o reforço de mecanismos voltados ao incentivo da 

permanência de alunos cotistas, corre-se o risco de ver inviabilizada a aplicação das 

ações afirmativas. 

É importante ressaltar que vivemos um momento de importantes 

transformações e que muitos dos resultados, ainda não aconteceram. Precisamos 

de um tempo para que notemos e avaliemos se as mudanças propostas e adotadas 

são realmente eficazes. 

 
3.2 – Implementação das reservas de vagas em instituições federais de ensino 
 

 A Lei nº 12.711/2012 (Lei das Cotas) garante a reserva de cinquenta por 

cento (50%) das matrículas por curso e turno nas 59 universidades federais e 38 

institutos federais de educação, ciência e tecnologia a alunos oriundos integralmente 

do ensino médio público, em cursos regulares ou da educação de jovens e adultos. 

Os demais 50% das vagas permanecem para ampla concorrência (LEI DE COTAS, 

2012). 

As vagas reservadas às cotas serão subdivididas — metade para 

estudantes de escolas públicas com renda familiar bruta igual ou inferior a um 

salário mínimo e meio per capita e metade para estudantes de escolas públicas com 

renda familiar superior a um salário mínimo e meio.  



Em ambos os casos, também será levado em conta percentual mínimo 

correspondente ao da soma de pretos, pardos e indígenas no estado, de acordo 

com o último censo demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE). 

Para ser considerado egresso de escola pública, o estudante deve ter 

cursado o ensino médio em escola pública ou ter obtido certificação do Enem e 

demais realizadas pelos sistemas estaduais, tendo cursado o ensino fundamental 

em estabelecimento público. O estudante não pode ter cursado escola particular em 

nenhum momento.  

O critério da raça será autodeclaratório, como ocorre no censo demográfico 

e em toda política de afirmação no Brasil; já a renda familiar per capita terá de ser 

comprovada por documentação, com regras estabelecidas pela instituição. A Lei de 

Cotas determina o mínimo de aplicação das vagas, mas as universidades federais 

têm autonomia para, por meio de políticas específicas de ações afirmativas, instituir 

reservas de vagas suplementares.  

Essa lei entrou em vigor na data de sua publicação, mas está sendo 

aplicada gradualmente. A implantação das cotas ocorre de forma progressiva até 

chegar à metade da oferta total do ensino público superior federal. 

  



Capítulo 4 – O ensino médico 

 

Há algum tempo discutimos a relação entre o número de médicos e a 

assitência médica. Grandes questionamentos já foram formulados, muitos ainda sem 

uma resposta pronta. É certo que sabemos que não se trata apenas de um questão 

de  demografia médica. O problema não é apenas o número de médicos formados 

no Brasil. Trata-se também da distribuição geográfica desses profissionais, da 

relação dos novos médicos com a assistência à saúde e das características das 

escolas médicas, em busca da tão falada medicina humanística. 

Os governos têm adotado políticas e programas que visam formar, instalar 

ou reter médicos em determinadas regiões. A tarefa não é simples. A densidade dos 

médicos aumentou nos últimos anos; ao mesmo tempo, chama a atenção o 

acirramento da desigualdade da distribuição dos mesmos.  

Em 1910 o Brasil possuía pouco mais de treze mil (13.000) médicos; esse 

número vem aumentando a cada década, atingindo quase 59 mil médicos, na 

década de 1970. Mesmo com o aumento do número de médicos entre 1910 e 1970, 

houve uma estabilidade nessa evolução. No entanto, a partir de 1970, com a 

abertura de escolas médicas, o crescimento do número de médicos acelera, 

tornando-se exponencial(CFM, 2011). 

É importante registrar que entre 1940 e 1970, a população brasileira cresceu 

126%, enquanto o número de médicos aumentou 184%. Já nas décadas seguintes, 

entre 1970 e 2000, o total de médicos chegou a crescer 394%, contra um 

crescimento populacional de 82%. A razão de médicos em relação à população em 

geral tem sido um aumento continuado (CFM, 2011). 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) preconiza como parâmetro ideal de 

atenção à saúde da população a relação de um médico para cada mil habitantes. 

Em 1980, havia 1,13 médico para cada grupo de mil habitantes no Brasil. Esse 

número sobe para 1,48 em 1990; para 1,71 em 2000; atingindo 1,95, em 2011. Ou 

seja, entre 1980 e 2011, houve um aumento de setenta e dois por cento (72%) na 

razão médico-habitante(CFM, 2011). 

O que se observa, entretanto, é uma grande concentração de médicos nas 

regiões Sudeste (1/455 habitantes), Sul (1/615) e Centro-Oeste (1/640); enquanto as 

regiões Nordeste e Norte apresentam relação média de 1/1.063 e de 1/1.345 

habitantes, respectivamente(CFM, 2011). 



Outro fator importante a ser considerado é a variável capital e interior. 

Quando observamos essa distribuição dos profissionais considerando essa variável, 

percebemos que o interior detém oitenta por cento (80%) da população brasileira e 

aproximadamente cinquenta por cento (50%) dos médicos lá se erradicam, o que 

evidencia uma concentração desses profissionais nas capitais(CFM, 2011). 

Podemos citar ainda a importância da diferença entre o número de médicos 

que entram no mercado de trabalho (quando obtêm o registro profissional no 

Conselho Federal de Medicina- CFM) e o número de médicos que saem do mercado 

de trabalho (seja por aposentadoria, morte, cancelamento, suspensão ou cassação 

do registro) para uma distribuição mais homogênea dos profissionais da medicina. 

Esse movimento cria uma espécie de contingente médico, uma reserva de 

profissionais à qual se agregam os novos médicos que chegam a cada ano no 

mercado de trabalho. 

Os dois primeiros cursos de Medicina do Brasil (Rio de Janeiro e Salvador) 

datam do período da vinda da corte portuguesa para o Brasil. Esses dois cursos 

permaneceram exclusivos durante quase um século, até que em 1898 foi criado um 

curso de Medicina no Rio Grande do Sul. Entre o final do século XIX e o início do 

século XX, a distribuição de cursos de Medicina alcançou as regiões Norte (Pará) e 

Nordeste (Ceará e Pernambuco); porém, já nessa época inicia-se o processo de 

concentração de cursos de Medicina na região Sudeste(CFM, 2011). 

A partir da segunda metade da década de 1950, o desenvolvimento das 

especialidades médicas impôs reflexos imediatos no ensino de graduação, cujas 

grades curriculares passaram a adotar disciplinas com ênfase na especialização, em 

detrimento da formação clínica geral. Esse período também inaugura o ensino 

privado de medicina no Brasil(CFM, 2011). 

O início da década de 1960 é marcado pela iniciativa da política externa 

americana através do Plano Decenal de Saúde das Américas, voltado à 

problemática da carência de médicos para a América Latina e à introdução do 

planejamento de recursos humanos, o que também contribuiu para a expansão do 

número de escolas médicas. Iniciava-se, dessa forma, uma reforma universitária, 

porém cada vez mais voltada à privatização do ensino e aos interesses de setores - 

nacionais e estrangeiros. Nesse período, houve uma forte ampliação das instituições 

formadoras de médicos no Brasil. Essa expansão baseou-se no crescimento de 



instituições privadas e no desenvolvimento da prática médica nas regiões mais ricas 

e populosas do país – principalmente no Sudeste(CFM, 2011). 

No início da década de 1970, o Brasil tinha 62 cursos de medicina em 

funcionamento, dos quais 35 (56%) haviam sido autorizados na década anterior. De 

1971 a 1976 e de 1979 a 1987, nenhum curso de medicina recebeu autorização de 

funcionamento no país. Até esse período, o Brasil foi praticamente o único país da 

América Latina onde essa expansão baseou-se em escolas isoladas, na sua 

maioria, instituições privadas(CFM, 2011). 

A década de1990, com o surgimento de 17 novos cursos de medicina, 

repetiu as duas décadas anteriores em quantidade e concentração regional. Neste 

período, os cursos privados atingem a maior concentração verificada até então 

(76%)(CFM, 2011). 

O período de 2000 até 2002 foi aquele em que, proporcionalmente, mais 

houve abertura de escolas médicas no país – vinte e oito (28) novos cursos de 

medicina foram autorizados pelo MEC. Em 2003, o Conselho Nacional de Saúde 

(CNS) recomendou ao Conselho Nacional de Educação (CNE) a suspensão das 

autorizações de funcionamento de novos cursos na área de saúde. Somaram-se dez 

meses de efeito suspensivo, nessa época. As instituições de ensino superior foram 

convocadas a adotarem as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 

Graduação de Medicina (DCN). Essas Diretrizes Curriculares definem competências 

e habilidades profissionais a serem exigidas dos egressos e visam a formação do 

médico generalista(CFM, 2011). 

As DCNdo Curso de Graduação de Medicina trazem uma série de 

recomendações em relação ao perfil do egresso (formando), ao currículo e ao 

método pedagógico. Essas Diretrizes preconizam uma estrutura curricular orientada 

por competências e métodos ativos de ensino-aprendizagem centrados no 

estudante. Recomendam a diversificação de cenários de aprendizagem, com a ida 

dos estudantes, desde o primeiro ano, à rede de atenção básica visando reconhecer 

as necessidades de saúde da população e identificar o processo saúde/doença 

inserido no eixo da integralidade.  

Um aspecto importante na qualidade do serviço de assistência médica 

prestado, mas que foge ao objetivo de nossa abordagem, é a realidade da política 

de saúde vigente no país (remuneração digna, possibilidade de atualização e plano 



de carreira para os profissionais). Essa parte é responsabilidade exclusiva dos 

gestores governamentais. 

Tradicionalmente, nos cursos de Medicina, é enfatizado o modelo biomédico 

da prática; formam-se profissionais que sabem muito sobre as doenças, mas que 

não têm muita formação para saber sobre as pessoas (os doentes). O currículo 

éorganizado de uma forma que a teoria precede a prática; os conteúdos são 

administrados sem articulação com outras disciplinas ou a prática (modelo 

flexneriano). 

Um ponto importante na formação de novos médicos é a compreensão de 

que o ser humano é um ser biopsicossocial e a adoção de uma visão integral desse 

ser humano. O desafio da educação médica na atualidade é contribuir no processo 

de mudança de postura, transformando o “tratador de doenças” em “cuidador de 

pessoas no processo saúde/doença”. Esse movimento de mudança obviamente cria 

resistências, um mecanismo natural e muitas vezes inconsciente de resistência ao 

novo, ao diferente. 

Como vimos, as DCNcolaboram para uma concepção ampla de saúde, com 

currículos que devem possibilitar a organização em torno de temáticas relevantes; 

apontam como uma necessidade, o papel ativo dos estudantes no processo de 

ensino/aprendizagem; propõem uma mudança da ênfase nos conteúdos para o 

processo de aprendizagem ativa e independente e adotam a superação da 

dicotomia entre teoria e prática, valorizando o trabalho articulado com os serviços de 

saúde e a população. 

Há escassez ou excesso de médicos no Brasil? A resposta a essa pergunta, 

por mais óbvia que pareça, suscita sempre opiniões antagônicas e, por vezes, 

conflitantes. Um intenso debate sobre a oferta, a concentração e a fixação de 

médicos vem acontecendo no Brasil. Os governos têm adotado políticas e 

programas que visam formar, instalar ou reter médicos em determinadas regiões. 

Por mais conflitante que possa parecer, a oferta de novas vagas em cursos de 

Medicina no Brasil é uma realidade. 

A portaria normativa Nº-15, DE 22 DE JULHO DE 2013 do Ministério da 

Educação (MEC)institui a Política Nacional de Expansão das Escolas Médicas das 

Instituições Federais de Educação Superior (IFES).Em seu artigo primeiro, a portaria 

define os objetivos dessa Política(BRASIL, 2013,p.1). 
Art. 1o - Fica instituída a Política Nacional de Expansão das Escolas 



Médicas das Instituições Federais de Educação Superior - IFES, com 
respaldo no Art. 2o , I da Medida Provisória no 621, de 8 de julho de 
2013, no âmbito do Programa Mais Médicos, com os seguintes 
objetivos: 
I - criação de novos cursos de graduação em medicina; e 
II - aumento de vagas nos cursos de graduação em medicina 
atualmente existentes. 

 

A Lei 12.871, de 22 deoutubro de 2013 institui o Programa Mais Médicos, e 

tem como finalidade formar recursos humanos na área médica para o Sistema Único 

de Saúde (SUS). 

O Programa Mais Médicos tem como objetivos: diminuir a carência de 

médicos nas regiões prioritárias para o SUS, a fim de reduzir as desigualdades 

regionais na área da saúde; fortalecer a prestação de serviços de atenção básica em 

saúde no País; aprimorar a formação médica no País e proporcionar maior 

experiência no campo de prática médica durante o processo de formação; ampliar a 

inserção do médico em formação nas unidades de atendimento do SUS, 

desenvolvendo seu conhecimento sobre a realidade da saúde da população 

brasileira; fortalecer a política de educação permanente com a integração ensino-

serviço, por meio da atuação das instituições de educação superior na supervisão 

acadêmica das atividades desempenhadas pelos médicos; promover a troca de 

conhecimentos e experiências entre profissionais da saúde brasileiros e médicos 

formados em instituições estrangeiras; aperfeiçoar médicos para atuação nas 

políticas públicas de saúde do País e na organização e no funcionamento do SUS; e 

estimular a realização de pesquisas aplicadas ao SUS(Programa Mais Médicos, 

2013). 

Para atingir os objetivos do Programa Mais Médicos, foram propostas as 

seguintes ações: reordenação da oferta de cursos de Medicina e de vagas para 

residência médica, priorizando regiões de saúde com menor relação de vagas e 

médicos por habitante e com estrutura de serviços de saúde em condições de 

ofertar campo de prática suficiente e de qualidade para os alunos; estabelecimento 

de novos parâmetros para a formação médica no País; e promoção, nas regiões 

prioritárias do SUS, de aperfeiçoamento de médicos na área de atenção básica em 

saúde, mediante integração ensino-serviço, inclusive por meio de intercâmbio 

internacional. 

 



Capítulo 5 - A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN): 
 
5.1 – Aspectos históricos: 

A UFRN origina-se da Universidade do Rio Grande do Norte, criada em 25 

de junho de 1958, através de lei estadual, e federalizada em 18 de dezembro de 

1960. Esta IES, instalada em sessão solene realizada no Teatro Alberto Maranhão, 

em 21 de março de 1959, foi formada a partir de faculdades e escolas de nível 

superior já existentes em Natal, como a Faculdade de Farmácia e Odontologia; a 

Faculdade de Direito; a Faculdade de Medicina; a Escola de Engenharia, entre 

outras(Pinto Melo, 2014). 

A partir de 1968, com a reforma universitária, a UFRN passou por um 

processo de reorganização que marcou o fim das faculdades e a consolidação da 

atual estrutura, ou seja, o agrupamento de diversos departamentos que, 

dependendo da natureza dos cursos e disciplinas, organizaram-se em Centros 

Acadêmicos(Pinto Melo, 2014). 

Nos anos de 1970, teve início a construção do Campus Central, numa área 

de 123 hectares. O Campus abriga um arrojado complexo arquitetônico, circundado 

por um anel viário que o integra amalha urbana da cidade de Natal(UFRN, 2014). 

A estrutura da UFRN foi modificada, novamente, por meio de um Decreto de 

1974 (N° 74.211), constituindo-se, também, a partir de então do Conselho 

Universitário (CONSUNI), Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE), 

Conselho de Curadores (CONCURA) e Reitoria.Uma reforma do Estatuto da UFRN, 

concluída em 1996, acrescentou aos conselhos existentes, o Conselho de 

Administração (CONSAD) e criou, na estrutura acadêmica, as Unidades Acadêmicas 

Especializadas e os Núcleos de Estudos Interdisciplinares(UFRN, 2014). 

Atualmente, a UFRN oferece cursos de graduação presencial, cursos de 

graduação à distância e cursos de pós-graduação (latu sensu e stricto sensu). 

É inegável a participação social e a importância da UFRN no contexto da 

formação profissional de nível superior para o estado do Rio Grande do Norte e para 

toda a região nordeste do Brasil. São mais de cem cursos distribuídos nas principais 

regiões do estado, permitindo a inserção de alunos de quase todos os municípios do 

Rio Grande do Norte.  

 

 



5.2 - O argumento de inclusão na UFRN 

Dados do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos – INEP (Censo da 

Educação Superior e Censo Escolar - 2009), mostram que 78% do total de 

matrículas no Ensino Superior encontram-se na rede privada de ensino, enquanto no 

Ensino Médio, verifica- se o inverso: 84% das matrículas estão na rede pública 

(BRASIL, 2009). 

Esses dados, revelam uma contradição no ingresso às universidades: de um 

lado estão as escolas públicas de ensino superior que recebem os estudantes 

vindos, sobretudo, das escolas particulares; de outra parte, o ensino superior privado 

que atende aos estudantes que frequentaram o ensino fundamental e médio em 

escolas públicas; também mostram que apenas 22% de um total de 1.732.613 

ingressos nas instituições de nível superior no Brasil estão em universidades 

públicas (BRASIL, 2009). 

Torna-se óbvio que a Universidade Pública deve envolver-se com essa 

causa no sentido de promover a ampliação das matrículas dos estudantes de 

classes sociais economicamente desfavorecidas.  

No Rio Grande do Norte, de um total de 27.350 ingressos, 41% estão em 

instituições públicas. Nesse sentido, a UFRN (desde o Processo Seletivo de 2006), 

implementou o Argumento de Inclusão (AI), uma política afirmativa que consiste em 

um sistema de pontuação adicional concedida aos alunos de escolas da rede 

pública. Essa política toma como referência critérios socioeconômicos e do 

desempenho dos candidatos no processo seletivo. 

As políticas de incentivo na UFRN começam a ser discutidas quando a 

política governamental relativa à educação assinalava a necessidade de uma 

revisão nas formas de acesso ao ensino superior brasileiro. Os debates realizados 

sobre essa temática geraram, em várias universidades, formas alternativas para o 

ingresso nos cursos de graduação, dentre as quais se destacaram o uso do ENEM, 

a adoção de cotas (alunos de escolas públicas, negros, índios) e o Programa de 

Avaliação Seriada.  

Em face dessa problemática, a UFRN inseriu-se no debate nacional e local 

procurando respostas no sentido da adoção de novos mecanismos de acesso ao 

ensino superior e de aperfeiçoamento das formas já adotadas. Assim, conforme 

documento que relata estudo desenvolvido para repensar as políticas de acesso 

nesta IES, aponta-se que o grande desafio seria:  



 
Manter a defesa do ensino público e gratuito como princípio 
norteador fundamental do modelo de oferta de ensino em nível 
superior e, aliado a isso, superar as dificuldades dos processos 
seletivos, buscando medidas afirmativas na proporção em que se 
reconhece que, na atual conjuntura, não se vislumbra, a curto prazo, 
uma melhoria qualitativa na oferta de ensino Fundamental e Médio. 
Reafirma-se, portanto, o princípio político da universidade pública 
para todos, mas, também, coloca-se, na agenda do debate, a 
necessidade de se criarem mecanismos para permitir o acesso ao 
ensino superior a determinados segmentos historicamente excluídos 
em decorrência de sua condição social (UFRN, 2004, p. 7). 

 

A instituição reconhece que qualquer modelo de seleção utilizado é 

inevitável a existência de um processo seletivopelo fato de a demanda por ensino 

superior ser sempre bem maior do que a oferta. Considerando que o modelo de 

exame vestibular já fazia, devidamente, a seleção dos “mais aptos”, o necessário 

seria que as mudanças pensadas para o processo seletivo pudessem ampliar as 

chances das camadas sociais menos favorecidas ascenderem ao ensino superior 

público, o que representaria, à comissão que pensava tais políticas (2004), um 

passo a mais rumo à democratização do sistema educacional público.  

No tocante à adoção de políticas compensatórias direcionadas à clientela 

historicamente excluída do Sistema Público de Ensino Superior, centralizou-se a 

discussão nos programas de cotas. Analisaram-se as possibilidades e implicações 

da adoção de uma política de cotas para negros e para alunos de escola pública – 

nessa perspectiva, seriam beneficiados alunos negros, pardos e brancos, de 

condições socioeconômicas desfavoráveis. No entanto, ainda havia a preocupação 

para as eventuais distorções que um mecanismo dessa natureza poderia gerar, 

onde se correria riscos de promover injustiças, pois tanto em escolas públicas 

quanto em escolas privadas existem alunos da classe média e alunos de baixo 

poder aquisitivo.  

Diante disso, foi sugerida e adotada pela UFRN, a partir do Vestibular de 

2006, o chamado Argumento de Inclusão (AI), que Conforme informações obtidas no 

site da Comissão Permanente do Vestibular (COMPERVE/UFRN), consiste em “um 

sistema de pontuação adicional, diferenciado, que considera, como referência, 

critérios socioeconômicos e de desempenho dos candidatos da rede pública no 

processo seletivo (vestibular)”. Ainda se complementa, na mesma fonte, que se 

constitui em uma ação transitória, que tem como intuito ampliar o acesso dos alunos 



da rede pública que se colocam “sempre em desvantagem em relação aos alunos da 

rede privada”. 

O cálculo do AIfoi desenvolvido inicialmente com base nos dados da 

demanda e do desempenho dos candidatos da rede pública em anos anteriores do 

processo seletivo. Até o vestibular de 2009, estes argumentos eram definidos para 

grupos de cursos e acrescidos no cálculo do Argumento de Classificação de 

candidatos da rede pública. Para o processo seletivo de 2010, conforme 

apresentado no edital específico do concurso, o beneficiário teve vantagem de 10% 

sobre os demais vestibulandos. Com o passar dos anos, houve algumas alterações 

nos requisitos para utilização do AI devido, inclusive, a discussões no âmbito judicial. 

No ano de sua criação (2006), o AI concedeu o benefício a 219 alunos, dos 

quais apenas 31 realmente precisaram da pontuação adicional para ingressar na 

universidade. Já em 2010, foram 1.829 beneficiados, sendo que destes, 817 só 

ingressaram devido aos 10% adicionais na nota final (COMPERVE, 2014). 

Entre os anos de 2006 até 2014, o AI sofreu várias modificações, sempre 

buscando dar a sociedade as melhores respostas no que diz respeito ao acesso a 

um ensino superior de qualidade. Essas alterações mostram que existe uma busca 

por um aprimoramento na política para reduzir as desigualdades sociais, mas não se 

tem evidenciado um real movimento que permita igualdade escolar para se extinguir 

as diferenças e, consequentemente, a política de incentivos. As principais alterações 

podem ser vistas na tabela abaixo. 
 

O Argumento de Inclusão (AI) da UFRN de 2006 a 2012 

Ano Principais Requisitos 
 

Benefício 
 

 
Mudanças em 
relação ao ano 

anterior 
 

 
2006  
 

Ter cursado, com aprovação, na modalidade 
regular, a 8a série do Ensino Fundamental e 
as três séries do Ensino Médio na rede 
pública do Estado do RN. 

De zero a 34 
pontos, 
dependendo 
do curso e de 
sua demanda.  

 
Primeiro ano do AI.  
 

Ter concluído o Ensino Médio nos anos de 
2003 ou 2004 ou estar concluindo o Ensino 
Médio em 2005.  
Ter obtido, no vestibular (PS) 2006, 
Argumento Parcial (AP) igual ou superior à 



média dos “Argumentos Parciais” dos 
candidatos inscritos para o mesmo curso.  

2007  

Ter cursado, com aprovação, na modalidade 
regular, o último ano do Ensino 
Fundamental e os dois primeiros anos do 
Ensino Médio na Rede Pública do Estado do 
Rio Grande do Norte;  
 

De zero a 34 
pontos, 
dependendo 
do curso e de 
sua demanda.  

Deixa de ser 
necessária    a 
conclusão do 
Ensino Médio nos 3 
últimos anos;   
 

Ter cursado ou estar concluindo o último 
ano do Ensino Médio na modalidade regular 
da Rede Pública do Estado do Rio Grande 
do Norte;  

Não é preciso obter 
o Argumento parcial 
superior à média 
dos demais 
candidatos.  

 
Estar inserido no grupo de candidatos que 
terão as provas discursivas corrigidas;  

 
Não é mais 
necessário ter 
cursado o 3o ano do 
Ensino Médio em 
escola pública.  
 

2008  

 
Ter cursado, com aprovação, na modalidade 
regular, o último ano do ensino fundamental 
e os dois primeiros anos do ensino médio na 
Rede Pública;  
 

De zero a 34 
pontos, 
dependendo 
do curso e de 
sua demanda.  

Não é preciso ter 
concluído os 
estudos no Estado 
do RN.  
 

Ter concluído, em qualquer ano o ensino 
médio ou estar concluindo em 2007, na 
Rede Pública, ambos na modalidade 
regular;  
 
Estar inserido no grupo de candidatos que 
terão as provas discursivas corrigidas;  
 

2009  

Ter cursado, com aprovação, na modalidade 
regular, o último ano do ensino fundamental 
e os dois primeiros anos do ensino médio na 
Rede Pública;  

De zero a 34 
pontos, 
dependendo 
do curso e de 
sua demanda.  

 
Não houve 
alteração.  
 

 
Ter concluído o ensino médio, em qualquer 
ano, ou estar concluindo em 2008, na Rede 
Pública, ambos na modalidade regular; 
 
Estar inserido no grupo de candidatos que 
terão as provas discursivas corrigidas. 
 

2010  Ter cursado, com aprovação, na modalidade Acréscimo de  



 regular, os três últimos anos do ensino 
fundamental e todo o ensino médio na Rede 
Pública;  

10% na nota. 
Fator 
multiplicativo 
de 1,1.  

São exigidos os 3 
últimos anos do 
fundamental e não 
apenas o último em 
escola pública;  
 

 
Ter concluído, em qualquer ano, o ensino 
médio ou estar concluindo em 2009, na 
Rede Pública, ambos na modalidade 
regular;  

Volta a ser  
necessário    ter 
cursado os 3 anos 
do Ensino Médio em 
escola pública.  
 
 

Estar inserido no grupo de candidatos que 
terão as provas discursivas corrigidas. 

 
2011  
 

Ter cursado, com aprovação, os três últimos 
anos do ensino fundamental e todo o ensino 
médio na Rede Pública;  

Acréscimo de 
10% na nota. 
Fator 
multiplicativo 
de 1,1.  

Também podem se 
beneficiar os alunos 
que cursaram na 
modalidade de 
Educação de 
Jovens e Adultos – 
EJA.  
 

Ter concluído o ensino médio ou estar 
concluindo em 2010, na Rede Pública;  

Estar inserido no grupo de candidatos que 
terão as provas discursivas corrigidas;  

2012  

Ter cursado, com aprovação, o Ensino 
Fundamental a partir do 2o ano e todo o 
Ensino Médio, exclusivamente, na Rede 
Pública;  Acréscimo de 

10% na nota. 
Fator 
multiplicativo 
de 1,1.  

Passa a ser 
necessário ter feito 
todo o ensino 
fundamental e 
médio no setor 
público.  
 

 
Ter concluído o ensino médio ou estar 
concluindo em 2011, na Rede Pública;  
 
Estar inserido no grupo de candidatos que 
terão as provas discursivas corrigidas.  
 

Fonte: Editais dos vestibulares de cada ano, disponíveis no site da COMPERVE. 

 
                    Em junho de 2013, uma decisão judicial sobre o argumento de inclusão 

adotado pela UFRN é publicada no diário oficial, onde afirma: 

 
1. A adoção de ações afirmativas independe de lei ordinária, sempre que o 

administrador puder eleger prioridades dentro do serviço público. Aqui, em 

foco o serviço público de educação, é perfeitamente possível a reserva de 

vagas que realizem os comandos constitucionais. A Constituição, como carta 

de princípios que é, deve ter o máximo de eficácia possível, orientando as 

escolhas do administrador. 2. D'outra parte, é sempre oportuno gizar a 

autonomia didático-científica e administrativa de que gozam as instituições 



federais de ensino, o que significa dizer que o Judiciário somente se encontra 

autorizado a intervir demonstrada a ilegalidade do agir do administrador. Na 

dúvida, prestigia-se o agir do Estado que tem a favor de si a presunção de 

legitimidade e de legalidade. 3. É de se manter hígido, pois, o Edital da 

UFRN, baseado na Resolução CONSEPE/UFRN n. 117/2010, de acordo com 

o qual "os alunos da Rede Pública poderão se beneficiar do Argumento de 

Inclusão, definido como um fator multiplicativo, no valor de 1,1 [...], igual para 

todos os cursos". O item 46 do Edital dispõe que "o Argumento de Inclusão 

será multiplicado pelo Argumento Parcial do candidato (acréscimo de 10%) 

[...]". 4. A medida impelida pela UFRN foi fruto de pesquisa capitaneada por 

comissão criada pelo Magnífico Reitor da referida instituição de ensino 

superior (Portaria n. 589/03-R, de 15/09/2003) para estudar a temática e 

apresentar proposições para a definição de uma política de acesso à UFRN. 

Dentre outras providências, esta comissão recolheu e analisou dados 

relativos aos percentuais de alunos egressos das redes pública e particular de 

ensino inscritos em vestibulares anteriores da instituição, contrapondo tais 

dados aos que cuidavam dos percentuais de alunos efetivamente 

matriculados, de ambas as redes de ensino. 5. Registre-se que, no caso, das 

100 vagas do curso de Medicina apenas 25 resultaram preenchidas por 

alunos beneficiados com o Argumento de Inclusão. 6. Embargos infringentes 

da UFRN providos. 

 
                    No edital do Vestibular – Comperve UFRN de 2013, o Argumento de 

Inclusão é substituído pelo que determina o Sistema de Reserva de Vagas, instituído 

pela Lei 12.711, de 29 de agosto de 2012 (Lei das Cotas).  

 
5.3 – O Argumento de Inclusão Regional (AIR) na UFRN 

A UFRN, em sintonia com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

e as DCN para os Cursos de Graduação em Medicina, tendo como base o Plano de 

Desenvolvimento Institucional/2010-2019 e o Plano de Gestão/2011-2015 e, ainda, 

buscando cumprir com a sua missão como instituição pública, de educar, produzir e 

disseminar o saber universal, preservar e difundir as artes e a cultura e contribuir 

para o desenvolvimento humano, propõe a criação de um Curso de Graduação em 



Medicina voltado para atender as atuais demandas na formação de médicos no 

Brasil, sediado no interior do Rio Grande do Norte.  

 
5.3.1 – Contexto nacional para a adoção do AIR 

A política de saúde no Brasil passou por um marco histórico com a 

instituição do SUS, cujas principais conquistas foram: a garantia da saúde como 

direito, a universalização do acesso, a equidade e a integralidade das ações. A 

criação do Programa de Saúde da Família (PSF), em 1994, hoje Estratégia de 

Saúde da Família (ESF), constitui outra ação relevante, com o propósito de 

reorganizar o Sistema através da atenção básica e como estratégia de se avançar 

numa visão integral de saúde, não apenas do indivíduo, mas de todo o grupo 

familiar, valorizando-se o seu contexto.  

Considerando-se ainda que as DCNapontam para uma integração do ensino 

com o sistema de saúde e com as necessidades de saúde da população, o ensino 

da Medicina deve perder o caráter hospitalocêntrico para envolver toda a Rede de 

Atenção à Saúde (RAS). 

As mudanças no sistema, paralelamente à implantação das DCN, refletiram 

sobre as tendências na formação médica, com valorização do profissional 

generalista e da medicina comunitária, determinando novas demandas para o ensino 

médico. A formação do profissional médico deve estar atrelada às necessidades de 

saúde da população, à mudança do processo de trabalho em saúde, às 

transformações nos aspectos demográficos e epidemiológicos, bem como ao 

acelerado ritmo de evolução do conhecimento, tendo como perspectiva o equilíbrio 

entre a excelência técnica e a relevância social.  

A adoção do modelo de atendimento de saúde orientado para a 

comunidade, enfatiza ainda a necessidade da prática de um ensino centrado no 

estudante, este visto como sujeito ativo do processo, enfocando o aprendizado 

vinculado aos cenários reais de prática e baseado em problemas da realidade.  

Esta nova orientação se dá em detrimento do modelo Flexneriano que, 

embora tenha impulsionado o estudo e a pesquisa nas ciências básicas e 

especializadas, com desenvolvimento sem precedentes do conhecimento, provocou 

a fragmentação deste em diversas especializações, limitou a visão e distanciou o 

profissional do ser humano como um todo, resultando em falta de integração dos 

conhecimentos na abordagem da saúde(UFVJM, 2014). 



As novas diretrizes induzem a repensar a educação médica partindo das 

necessidades da sociedade, de modo a formar profissionais com conhecimento e 

habilidade articulados aos novos desafios, valorizando a formação ética e 

humanística no exercício profissional. 

A visão integral do usuário implica em percebê-lo como sujeito histórico, 

social e político, portanto, articulado ao seu contexto familiar, ao meio ambiente e à 

sociedade na qual se insere. Desse modo, torna-se fundamental a atenção às 

questões ambientais, às doenças relacionadas ao trabalho e a temas atuais como: 

as diversas formas de violência e a utilização de drogas.  

À medida que os indivíduos ou grupos que procuram o serviço passam a ter 

um maior nível de informação e conhecimento dos avanços tecnológicos na área 

médica, estes passam a demandar melhores resultados e benefícios. Por isso, é 

crescente a exigência de medidas preventivas mais eficazes, maior assistência e 

competência do médico para lidar com os agravos mais comuns à saúde, 

necessidades essenciais na formação do profissional de hoje.  

É nesse contexto que se observa a oferta de cursos de Medicina e de vagas 

para residência médica, priorizando regiões de saúde com menor relação de vagas 

e médicos por habitante e com estrutura de serviços de saúde em condições de 

ofertar campo de prática suficiente e de qualidade para os alunos.Todos esses 

esforços acontecem com o objetivo de promover uma melhor distribuição de 

profissionais médicos nas regiões com maior carência.  

 
5.3.2 – Contexto regional do AIR: 

Seguindo a divisão territorial brasileira utilizada pelo IBGE, o Rio Grande do 

Norte (RN) contém quatro mesorregiões: Oeste, Central, Agreste e Leste. A 

mesorregião Central Potiguar divide-se em cinco microrregiões (Macau, Angicos, 

Serra de Santana, Seridó Ocidental e Seridó Oriental) e possui um total de 37 

municípios. As microrregiões do Seridó Ocidental e do Seridó Oriental englobam, em 

conjunto, 17 municípios, sendo mais relevantes respectivamente, os municípios de 

Caicó e Currais Novos. A população dessas microrregiões totaliza 215.653 

habitantes, sendo que Caicó apresenta uma população de 61.923 habitantes e 

Currais Novos, 42.636, constituindo-se estes municípios nos polos microrregionais 

(UFRN, 2013). 



Já a mesorregião Agreste Potiguar divide-se em três microrregiões (Agreste, 

Borborema e Baixa Verde) e possui um total de 43 municípios. Na microrregião da 

Borborema Potiguar, encontram-se 16 municípios, entre os quais Santa Cruz, que 

totalizam uma população residente de 133.538 habitantes. Com o papel de 

município mais importante da Borborema Potiguar, Santa Cruz (35.345 habitantes) 

foi definida pela UFRN para implantação da Faculdade de Ciências da Saúde do 

Trairi (FACISA), no primeiro ciclo do REUNI, principalmente levando em conta a 

estrutura hospitalar do Hospital Universitário Ana Bezerra (HUAB) (UFRN, 2013). 

A opção pela formulação de um projeto pedagógico com característica 

multicampi deveu-se principalmente pela necessidade de proporcionar aos 

estudantes do novo curso de Medicina uma vivência aprofundada na realidade do 

SUS e uma formação ampliada no contexto das comunidades do interior do Rio 

Grande do Norte, em consonância com a proposta da política nacional de expansão 

do ensino médico e com objetivos da interiorização do ensino superior da UFRN. 

Essa perspectiva de curso desenvolvido em múltiplos cenários tem sido 

proposta como efetiva para promover a formação de médicos melhor preparados 

para atender às necessidades de saúde da população, conforme já validado em 

várias experiências nacionais e internacionais, com destaque para o plano de 

expansão do ensino médico desenvolvido na Austrália.  

A situação atual tem origem em uma atuação estruturada desde 1966, 

quando foi criado o Centro Rural Universitário de Treinamento e Ação Comunitária – 

CRUTAC, cujo objetivo era interiorizar a UFRN através de Treinamento e Extensão 

Universitária, na forma de prestação de serviços à comunidade do interior do estado, 

especialmente no que tange à prática multiprofissional no processo de trabalho em 

saúde.  

O objetivo primordial desse modelo deve ser o de qualificar os profissionais 

médicos para atuarem com efetividade na promoção, prevenção, recuperação e 

reabilitação da saúde em todos os cenários disponíveis, incluindo regiões afastadas 

dos grandes centros urbanos e regiões rurais, contribuindo para impulsionar o 

desenvolvimento da saúde como um bem universal e integral do ser humano.  

Na atualidade, a formação do profissional da medicina constitui-se um 

grande desafio, principalmente, quando a definição do perfil profissional se volta 

para a atuação no interior dos estados brasileiros ou em áreas remotas. As IES 

devem assumir a responsabilidade e o compromisso social de garantir uma 



formação diferenciada e com qualidade, visando à permanência deste profissional, 

de forma efetiva e continuada, nas regiões onde as demandas por profissionais 

médicos são maiores.  

Sobre esse ponto em particular, é importante destacar que, mesmo 

considerando a intencionalidade da presente proposta de oferecer uma formação 

médica efetivamente inserida no SUS e comprometida com a formação de 

profissionais integrados com a realidade de saúde da população, não se pretende 

formar profissionais aptos para o exercício da profissão apenas em regiões 

interioranas ou contextos rurais, mas sim, “médicos com qualificada formação 

técnica e ético-humanística que possam atuar em contextos diversos e seguir 

diferentes caminhos profissionais, desde a atenção primária, a especialização e 

subespecialização, a gestão/administração e também a carreira acadêmica”, de 

acordo com o Projeto Pedagógico do Curso de Medicina da UFRN. 

Para atender a essas novas necessidades da formação médica, conforme 

estabelecido pelo atual plano de expansão do ensino médico no Brasil, a formação 

precisa ser pensada de forma diferenciada do atual modelo preponderante nos 

cursos oferecidos pela maioria das IES com sede nas capitais brasileiras. Nesse 

sentido, um curso de medicina sediado no interior e em áreas remotas deve ter um 

perfil de formação cujas competências e habilidades mais gerais se voltem para o 

cuidado amplo e irrestrito à saúde, tanto em nível individualquanto coletivo.  

Quando se trata dos saberes e práticas imprescindíveis ao perfil 

rapidamente delineado, é importante considerá-los na relação saúde-doença, com 

prioridade para a prevenção e a educação em saúde, tendo em vista a 

transformação/superação de uma práxis historicamente conservadora e 

especializada, cujo foco central está na ideia do diagnóstico e tratamento, 

predominantemente, desenvolvida em ambientes hospitalares.  

Torna-se necessário incorporar à formação médica a realidade com a qual 

os futuros médicos se depararão em suas vidas profissionais, que engloba a 

atuação na atenção primária, na ESF, na especialização/residência médica e em 

outros contextos igualmente relevantes, incluindo a carreira acadêmica.  

Considerando tais compreensões, a UFRN projeta um curso de graduação 

em Medicina no interior do Rio Grande do Norte, cuja formação possa fazer frente às 

exigências de maior integração e interação entre os diversos campi da UFRN e as 

diversas áreas do conhecimento médico. Pensando nessa direção, um curso que 



possa ser mais integrativo no sentido de adotar o modelo médico generalista, em 

contraposição à formação exclusivamente para a prática das especialidades.  

Ressalte- se, com isso, que o que se pretende é resgatar a formação médica 

geral nos seis anos que compõem o curso médico, sem oposição à especialização, 

que é também vista como necessária e fundamental para a qualificação do nosso 

Sistema de Saúde. 

A adoção do AIRpela UFRN acontece em sintonia com toda essa realidade 

e com o objetivo de estimular o acesso à Universidade dos estudantes que residem 

no entorno dos locais de oferta dos cursos da UFRN no interior. Com o AIR, a UFRN 

reforça sua postura de escola pública, de respeito à população e promove um 

retorno à sociedade, na forma de serviço e de assistência. Reforça-se, dessa forma, 

a responsabilidade social  e o respeito aos investimentos públicos, colocando no 

centro da questão a população que vive afastada dos grandes centros urbanos e 

das capitais. 

 
5.3.3 – Caracterização do AIR: 

O AIR consiste no acréscimo de 20% (vinte por cento) na nota do candidato 

no processo seletivo, sendo utilizado no Sistema de Seleção Unificada (SiSU) para 

ingresso na UFRN a partir do período letivo 2014.1. 

Terão direito ao argumento de inclusão regional os candidatos que tiverem 

concluído o ensino fundamental e cursado todo o ensino médio em escolas 

regulares e presenciais das microrregiões onde se localizam as cidades com 

campus da UFRN no interior do estado (excluída a região metropolitana de Natal) ou 

em todas as microrregiões vizinhas, de acordo com a definição do IBGE: Borborema 

Potiguar (RN), Seridó Oriental (RN) e Seridó Ocidental (RN) ou as microrregiões 

vizinhas Serra de Santana (RN), Angicos (RN), Agreste Potiguar (RN), Vale do Açu 

(RN), Seridó Ocidental Paraibano (PB), Seridó Oriental Paraibano (PB), Curimataú 

Ocidental (PB), Curimataú Oriental (PB), Patos (PB), Sousa (PB) e Catolé do Rocha 

(PB). 

Não terão direito ao AIR os candidatos que concluíram o ensino fundamental 

e/ou o ensino médio através de exames supletivos.É importante destacar que os 

candidatos que forem possíveis beneficiários tanto do argumento de inclusão 

regional quanto da política de reserva de vagas definida na Lei das Cotas deverão 



optar por uma dessas duas ações afirmativas, não sendo permitida a sua aplicação 

cumulativa. 

 
5.3.4 – Resultados da política do AIR: 

Em seu primeiro ano de utilização (2014), o AI permitiu o ingresso de 

sessenta e cinco por cento (65%) de estudantes das regiões beneficiadas. Das 40 

vagas oferecidas para o curso de Medicina da Escola Multicampi de Ciências 

Médicas(EMCM), 25 foram preenchidas utilizando este critério.Sendo distribuídas da 

seguinte forma: dez vagas preenchidas por alunos do município de Caicó (RN); dois 

alunos de Timbaúba dos Batistas (RN); um de Currais Novos (RN); um aluno de 

Parelhas (RN); um aluno de Ipueira (RN); quatro alunos de Patos (PB); três de 

Sousa (PB); e três alunos de Pombal (PB). 

Para o ano seguinte (2015), o AI permitiu o ingresso de 55% de estudantes 

das regiões beneficiadas, distribuídas da seguinte forma: seis alunos de Caicó (RN); 

dois alunos de Currais Novos (RN); um aluno de Assú (RN); um aluno de Jardim do 

Seridó (RN); um de Santo Antônio (RN); sete alunos de Patos (PB); dois alunos de 

Catolé do Rocha (PB); dois alunos de Sousa (PB); e um de Cuité (PB). 
 
 
  



Capítulo 6 – Conclusão 
 

A adoção do critério do AIR obedece uma lógica de busca da valorização de 

um aspecto regional, importante para a solução de problemas relacionados à 

concentração de profissionais, sobretudo da área médica, nos grandes centro 

urbanos. A criação de um vínculo entre os ingressantes e a região onde se formarão 

é importante para a permanência desses alunos após todo o período de sua 

formação. Quanto maior o vínculo desses alunos com a região, maior será também 

a probabilidade de se manterem na região, após o término de sua formação. 

À princípio, nos parece exitosa esta política, apesar de que ainda temos 

pouco tempo para uma avaliação profunda e detalhada. Esse parece ser um 

caminho interessante, um instrumento factível e eficiente – pelo menos até o 

momento. É claro que ajustes terão que ser feitos. Trata-se de um processo, de um 

movimento contínuo, que precisa de suas adaptações e possíveis correções ao 

longo do tempo. 

O que podemos ver até o momento é a importância do caminho que vem 

sendo percorrido. Os resultados são recentes, imediatos.As consequências ainda 

virão a médio prazo. Mas, a adoção dessas políticas de acesso ao ensino superior e 

a disposição para manter e aprimorar esses instrumentos são provas de que esse é 

um caminho que pode, seguramente, mudar o perfil de assistência à saúde no 

interior do Brasil. Essa perspectiva é animadora. Reacende a esperança de um 

Brasil mais igual, mais homogêneo, mais eficiente e mais resoluto. 

Enfim, pode ainda ser muito cedo para avaliarmos os resultados dessa 

política de inclusão. Os efeitos práticos, do ponto de vista assistencial, ainda não 

são tão visíveis, nem mensuráveis, mas já podemos enxergar um caminho por onde 

ir. Já temos clareza de que esse caminho é seguro. Queremos e podemos ir cada 

vez mais longe, mesmo que, para isso, alguns ajustes precisem ser feitos. Afinal, se 

soubermos onde queremos chegar, a caminhada será sempre bastante exitosa. 

Com certeza teremos ainda muita estrada para percorrer. 
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ANEXO A -Resolução que cria o argumento de inclusão regional 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

RESOLUÇÃON 177/2013-CONSEPE,de 12 de novembro de 2013. 
 
Cria o argumento de inclusão regional, para estimular o acesso à Universidade dos 
estudantes que residem no entorno dos locais de oferta dos cursos da UFRN no interior.  
 
A REITORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE faz saber que o 
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE, usando das atribuições que lhe 
confere o Artigo 41 do Estatuto da UFRN;  
 
CONSIDERANDO a política de interiorização do ensino superior que vem sendo con- duzida 
pelo Governo Federal e pela UFRN;  
CONSIDERANDO que essa política só atingirá plenamente seus objetivos caso os es-  
tudantes da região consigam acesso aos cursos oferecidos no interior; e  
CONSIDERANDO o que consta no processo n 23077.068764/2013-37,  
 
RESOLVE:   
 
Art. 1 Esta Resolução cria o argumento de inclusão regional, com o objetivo de esti- mular o 
acesso à Universidade dos estudantes que residem no entorno dos locais de oferta dos 
cursos da UFRN no interior.  
Parágrafo único. Não será oferecido nenhum tipo de argumento de inclusão regional para 
os cursos oferecidos pela UFRN com sede na cidade de Natal ou na sua região metropo- 
litana, incluindo o campus de Macaíba.  
 
Art. 2 O argumento de inclusão regional será um acréscimo de 20% (vinte por cento)  
na nota do candidato no processo seletivo. Parágrafo único. O acréscimo terá efeito 
apenas classificatório, não sendo levado em  
conta na análise do atendimento de eventuais critérios eliminatórios.  
 
Art.3 OargumentodeinclusãoregionalseráutilizadonoSistemadeSeleçãoUnifica-  
da (SiSU) para ingresso na UFRN a partir do período letivo 2014.1. Parágrafo único. 
Eventuais outros processos seletivos para ingresso na UFRN poderão  
prever nos seus editais a utilização do argumento de inserção regional.  
 
Art. 4 Terão direito ao argumento de inclusão regional os candidatos que tiverem con-  



cluído o ensino fundamental e cursado todo o ensino médio em escolas regulares e 
presenciais das microrregiões onde se localizam as cidades com campus da UFRN no 
interior do estado (excluída a região metropolitana de Natal) ou em todas as microrregiões 
vizinhas, de acordo com a definição do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.  
Parágrafo único. De acordo com a definição do caput deste artigo, as microrregiões in- 
cluídas no argumento de inclusão regional são Borborema Potiguar (RN), Seridó Oriental 
(RN) e Seridó Ocidental (RN) ou as microrregiões vizinhas Serra de Santana (RN), Angicos 
(RN), Agreste Potiguar (RN), Vale do Açu (RN), Seridó Ocidental Paraibano (PB), Seridó 
Oriental Paraibano (PB), Curimataú Ocidental (PB), Curimataú Oriental (PB), Patos (PB), 
Sousa (PB) e Catolé do Rocha (PB).  
 
Art. 5 Não terão direito ao argumento de inclusão regional os candidatos que concluí-  
ram o ensino fundamental e/ou o ensino médio através de exames supletivos.  
 
Art.6 Os candidatos que forem possíveis beneficiários tanto do argumento de inclusão 
regional previsto nesta Resolução quanto da política de reserva de vagas definida na Lei n 
12.711/2012 (Lei das Cotas) deverão optar por uma dessas duas ações afirmativas, não 
sendo permitida a sua aplicação cumulativa.  
 
Art. 7 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.  
 
 

Reitoria, em Natal, 12 de novembro de 2013. 
Ângela Maria Paiva Cruz 

REITORA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ANEXO B - Regiões beneficiadas pelo argumento de inclusão regional 
 
 

 

 
  



ANEXO C - Relação de municípios que integram as microrregiões beneficiadas pelo 
argumento de inclusão regional 
 

- Agreste Potiguar (RN): Boa Saúde, Bom Jesus, Brejinho, Ielmo Marinho , Jundiá, 

Lagoa d’Anta, Lagoa de Pedras, Lagoa Salgada, Monte Alegre, Nova Cruz, Passa-e-

Fica, Passagem, Riachuelo, Santa Maria, Santo Antônio, São Paulo do Potengi, São 

Pedro, Senador Eloi de Souza, Serra Caiada, Serrinha, Várzea, Vera Cruz.   

- Angicos (RN):  Afonso Bezerra, Angicos, Caiçara do Rio do  Vento, Fernando 

Pedroza, Jardim de Angicos, Lajes, Pedra Preta, Pedro Avelino.  

 

- Borborema Potiguar (RN): Barcelona, Campo Redondo, Coronel Ezequiel, Jaçanã, 

Japi, Lagoa de Velhos, Lajes Pintadas, Monte das Gameleiras, Ruy Barbosa, Santa 

Cruz, São Bento do Trairi, São José do Campestre, São Tomé, Serra de São Bento, 

Sítio Novo, Tangará.  

- Seridó Ocidental (RN): Caicó, Ipueira, Jardim do Piranhas, São Fernando, São 

João do Sabugi, Serra Negra do Norte, Timbaúba dos Batistas.  

- Seridó Oriental (RN): Acari, Carnaúba dos Dantas, Cruzeta, Currais Novos, 

Equador, Jardim do Seridó, Ouro Branco, Parelhas, Santana do Seridó, São José do 

Seridó.  

- Serra de Santana (RN): Bodó, Cerro Corá, Florânia, Lagoa Nova, Santana do 

Matos, São Vicente, Tenente Laurentino Cruz.  

- Vale do Açu (RN): Açu, Alto do Rodrigues, Carnaubais, Ipanguaçu, Itajá, Jucurutu, 

Pendências, Porto do Mangue, São Rafael.   

- Catolé do Rocha (PB):  Belém do Brejo do  Cruz, Bom Sucesso, Brejo do Cruz, 

Brejo dos Santos, Catolé do Rocha, Jericó, Lagoa, Mato Grosso, Riacho dos 

Cavalos, São Bento, São José do Brejo do  Cruz.   

 

- Curimataú Ocidental (PB):  Algodão de Jandaíra, Arara, Barra de Santa Rosa, 

Cuité, Damião, Nova Floresta, Olivedos, Pocinhos, Remígio, Soledade, Sossego.   

- Curimataú Oriental (PB):  Araruna, Cacimba de Dentro, Casserengue, Dona Inês, 

Riachão, Solânea, Tacima.  

- Patos (PB): Areia de Baraúnas, Cacimba de Areia, Mãe d’Água, Passagem, Patos, 

Quixabá, Santa Teresinha, São José de Espinharas, São José do Bomfim. 



- Seridó Ocidental Paraibano (PB): Junco do Seridó, Salgadinho, Santa Luzia, São 

José do Sabugi, São Mamede, Várzea.  

- Seridó Oriental Paraibano (PB): Baraúna, Cubati, Frei Martinho, Juazeirinho, Nova 

Palmeira, Pedra Lavrada, Picuí, Seridó, Tenório.  

- Sousa (PB): Aparecida, Cajazeirinhas, Condado, Lastro, Malta, Marizópolis, 

Nazarezinho, Paulista, Pombal, Santa Cruz, São Bentinho, São Domingos de 

Pombal, São Francisco, São José da Lagoa Tapada, Sousa, Vierópolis, Vista 

Serrana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



ANEXO D -  Política Nacional de Expansão de Escolas Médicas 
 

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições e considerando o 

disposto na Medida Provisória no621, de 8 de julho de 2013; no Art. 9o, IX da Lei no9.394, 

de 20 de dezembro de 1996; no Decreto no5.773, de 09 de maio de 2006; na Portaria 

Normativa no40, de 12 de dezembro de 2007; e na Portaria Normativa no2, de 1ode 

fevereiro de 2013, do Ministério da Educação, resolve: 

 Art. 1o - Fica instituída a Política Nacional de Expansão das Escolas Médicas das 

Instituições Federais de Educação Superior - IFES, com respaldo no Art. 2o , I da Medida 

Provisória no 621, de 8 de julho de 2013, no âmbito do Programa Mais Médicos, com os 

seguintes objetivos: 

I - criação de novos cursos de graduação em medicina; e 

II - aumento de vagas nos cursos de graduação em medicina atualmente existentes. 

 Art. 2o - Compete à Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior - SERES 

a emissão dos atos autorizativos necessários para a concretização da Política Nacional de 

Expansão das Escolas Médicas das Instituições Federais de Educação Superior. 

 Art. 3o - As propostas de cursos apresentadas pelas IFES deverão ser analisadas pela 

SERES quanto ao: 

I - projeto pedagógico do curso; 

II - perfil de corpo docente; e 

III - projeto de infraestrutura. 

§ 1o - O atendimento ao Sistema Único de Saúde – SUS deverá ser o elemento central do 

projeto pedagógico do curso. 

§ 2o - A SERES observará, na análise dos pedidos de autorização destes cursos, no que 

couber, as regras fixadas na Portaria Normativa no 2, de 1o de fevereiro de 2013. 

§ 3o- Cabe à Secretaria de Educação Superior - SESu assegurar o cumprimento pelas IFES 

dos requisitos de qualidade definidos na Portaria Normativa no 2, de 2013. 

 Art. 4o A SERES constituirá, com o objetivo de monitorar a implantação e a oferta 

satisfatória dos cursos autorizados com base nesta Portaria Normativa, Comissão Especial 

de Avaliação de Escolas Médicas - CEAEM. 

§ 1o - A CEAEM realizará avaliações in loco: 

I - na fase de execução dos projetos de implantação dos cursos; e 

II - após o início da oferta, em periodicidade anual, até a emissão do ato de reconhecimento 

do curso. 

§ 2o - Os relatórios de avaliação in loco produzidos pela CEAEM serão considerados como 

referencial para a análise do pedido de reconhecimento dos cursos de medicina criados com 

base nesta Portaria. 



 Art. 5o - Compete à SESu assegurar, com o aporte dos recursos necessários, a 

implantação e o funcionamento satisfatório dos cursos de medicina criados com base nesta 

Portaria. 

 Art. 6o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

  

ALOIZIO MERCADANTE OLIVA 

 

 

 

 

 

 

  



ANEXO E 
 LEI No 12.871, DE 22 DE OUTUBRO DE 2013  

Programa Mais Médicos 

Institui o Programa Mais Médicos, altera as Leis no 8.745, de 9 de dezembro de 1993, e no 

6.932, de 7 de julho de 1981, e dá outras providências. 

APRESIDENTADAREPÚBLICA 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1o É instituído o Programa Mais Médicos, com a finalidade de formar recursos humanos 

na área médica para o Sistema Único de Saúde (SUS) e com os seguintes objetivos: 

I - diminuir a carência de médicos nas regiões prioritárias para o SUS, a fim de reduzir as 

desigualdades regionais na área da saúde; 

II - fortalecer a prestação de serviços de atenção básica em saúde no País; 

III - aprimorar a formação médica no País e proporcionar maior experiência no campo de 

prática médica durante o processo de formação; 

IV - ampliar a inserção do médico em formação nas unidades de atendimento do SUS, 

desenvolvendo seu conhecimento sobre a realidade da saúde da população brasileira; 

V - fortalecer a política de educação permanente com a integração ensino-serviço, por meio 

da atuação das instituições de educação superior na supervisão acadêmica das atividades 

desempenhadas pelos médicos; 

VI - promover a troca de conhecimentos e experiências entre profissionais da saúde 

brasileiros e médicos formados em instituições estrangeiras; 

VII - aperfeiçoar médicos para atuação nas políticas públicas de saúde do País e na 

organização e no funcionamento do SUS; e 

VIII - estimular a realização de pesquisas aplicadas ao SUS. 

Art. 2o Para a consecução dos objetivos do Programa Mais Médicos, serão adotadas, entre 

outras, as seguintes ações: 

I - reordenação da oferta de cursos de Medicina e de vagas para residência médica, 

priorizando regiões de saúde com menor relação de vagas e médicos por habitante e com 

estrutura de serviços de saúde em condições de ofertar campo de prática suficiente e de 

qualidade para os alunos; 

II - estabelecimento de novos parâmetros para a formação médica no País; e 

III - promoção, nas regiões prioritárias do SUS, de aperfeiçoamento de médicos na área de 

atenção básica em saúde, mediante integração ensino-serviço, inclusive por meio de 

intercâmbio internacional. 

 

 



CAPÍTULO II 

DA AUTORIZAÇÃO PARA O FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE MEDICINA 

Art. 3o A autorização para o funcionamento de curso de graduação em Medicina, por 

instituição de educação superior privada, será precedida de chamamento público, e caberá 

ao Ministro de Estado da Educação dispor sobre: 

I - pré-seleção dos Municípios para a autorização de funcionamento de cursos de Medicina, 

ouvido o Ministério da Saúde; 

II - procedimentos para a celebração do termo de adesão ao chamamento público pelos 

gestores locais do SUS; 

III - critérios para a autorização de funcionamento de instituição de educação superior 

privada especializada em cursos na área de saúde; 

IV - critérios do edital de seleção de propostas para obtenção de autorização de 

funcionamento de curso de Medicina; e 

V - periodicidade e metodologia dos procedimentos avaliatórios necessários ao 

acompanhamento e monitoramento da execução da proposta vencedora do chamamento 

público. 

§ 1o Na pré-seleção dos Municípios de que trata o inciso I do caput deste artigo, deverão 

ser consideradas, no âmbito da região de saúde: 

I - a relevância e a necessidade social da oferta de curso de Medicina; e 

II - a existência, nas redes de atenção à saúde do SUS, de equipamentos públicos 

adequados e suficientes para a oferta do curso de Medicina, incluindo, no mínimo, os 

seguintes serviços, ações e programas: 

a) atenção básica; 

b) urgência e emergência; 

c) atenção psicossocial; 

d) atenção ambulatorial especializada e hospitalar;   

e) vigilância em saúde. 

§ 2o Por meio do termo de adesão de que trata o inciso II do caput deste artigo, o gestor 

local do SUS compromete-se a oferecer à instituição de educação superior vencedora do 

chamamento público, mediante contrapartida a ser disciplinada por ato do Ministro de 

Estado da Educação, a estrutura de serviços, ações e programas de saúde necessários 

para a implantação e para o funcionamento do curso de graduação em Medicina. 

§ 3o O edital previsto no inciso IV do caput deste artigo observará, no que couber, a 

legislação sobre licitações e contratos administrativos e exigirá garantia de proposta do 

participante e multa por inexecução total ou parcial do contrato, conforme previsto, 

respectivamente, no art. 56 e no inciso II do caput do art. 87 da Lei no 8.666, de 21 de junho 

de 1993. 



§ 4o O disposto neste artigo não se aplica aos pedidos de autorização para funcionamento 

de curso de Medicina protocolados no Ministério da Educação até a data de publicação 

desta Lei. 

§ 5o O Ministério da Educação, sem prejuízo do atendimento aos requisitos previstos no 

inciso II do § 1o deste artigo, disporá sobre o processo de autorização de cursos de 

Medicina em unidades hospitalares que: 

I - possuam certificação como hospitais de ensino; 

II - possuam residência médica em no mínimo 10 (dez) especialidades; ou 

III - mantenham processo permanente de avaliação e certificação da qualidade de seus 

serviços. 

§ 6o O Ministério da Educação, conforme regulamentação própria, poderá aplicar o 

procedimento de chamamento público de que trata este artigo aos outros cursos de 

graduação na área de saúde. 

§ 7o A autorização e a renovação de autorização para funcionamento de cursos de 

graduação em Medicina deverão considerar, sem prejuízo de outras exigências 

estabelecidas no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes): 

I - os seguintes critérios de qualidade: 

a) exigência de infraestrutura adequada, incluindo bibliotecas, laboratórios, ambulatórios, 

salas de aula dotadas de recursos didático-pedagógicos e técnicos especializados, 

equipamentos especiais e de informática e outras instalações indispensáveis à formação 

dos estudantes de Medicina; 

b) acesso a serviços de saúde, clínicas ou hospitais com as especialidades básicas 

indispensáveis à formação dos alunos; 

c) possuir metas para corpo docente em regime de tempo integral e para corpo docente com 

titulação acadêmica de mestrado ou doutorado; 

d) possuir corpo docente e técnico com capacidade para desenvolver pesquisa de boa 

qualidade, nas áreas curriculares em questão, aferida por publicações científicas; 

II - a necessidade social do curso para a cidade e para a região em que se localiza, 

demonstrada por indicadores demográficos, sociais, econômicos e concernentes à oferta de 

serviços de saúde, incluindo dados relativos à: 

a) relação número de habitantes por número de profissionais no Município em que é 

ministrado o curso e nos Municípios de seu entorno; 

b) descrição da rede de cursos análogos de nível superior, públicos e privados, de serviços 

de saúde, ambulatoriais e hospitalares e de programas de residência em funcionamento na 

região; 

c) inserção do curso em programa de extensão que atenda a população carente da cidade e 

da região em que a instituição se localiza. 



CAPÍTULO III 

DA FORMAÇÃO MÉDICA NO BRASIL 

Art. 4o O funcionamento dos cursos de Medicina é sujeito à efetiva implantação das 

diretrizes curriculares nacionais definidas pelo Conselho Nacional de Educação (CNE). 

§ 1o Ao menos 30% (trinta por cento) da carga horária do internato médico na graduação 

serão desenvolvidos na Atenção Básica e em Serviço de Urgência e Emergência do SUS, 

respeitando- se o tempo mínimo de 2 (dois) anos de internato, a ser disciplinado nas 

diretrizes curriculares nacionais. 

§ 2o As atividades de internato na Atenção Básica e em Serviço de Urgência e Emergência 

do SUS e as atividades de Residência Médica serão realizadas sob acompanhamento 

acadêmico e técnico, observado o art. 27 desta Lei. 

§ 3o O cumprimento do disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo constitui ponto de 

auditoria nos processos avaliativos do Sinaes. 

Art. 5o Os Programas de Residência Médica de que trata a Lei no 6.932, de 7 de julho de 

1981, ofertarão anualmente vagas equivalentes ao número de egressos dos cursos de 

graduação em Medicina do ano anterior. 

Parágrafo Único. A regra de que trata o caput é meta a ser implantada progressivamente até 

31 de dezembro de 2018. 

Art. 6o Para fins de cumprimento da meta de que trata o art. 5o, será considerada a oferta 

de vagas de Programas de Residência Médica nas seguintes modalidades: 

I - Programas de Residência em Medicina Geral de Família e Comunidade; e 

II - Programas de Residência Médica de acesso direto, nas seguintes especialidades: a) 

Genética Médica; 

b) Medicina do Tráfego; 

c) Medicina do Trabalho; 

d) Medicina Esportiva; 

e) Medicina Física e Reabilitação; 

f) Medicina Legal; 

g) Medicina Nuclear; 

h) Patologia; e 

i) Radioterapia. 

Art. 7o O Programa de Residência em Medicina Geral de Família e Comunidade terá 

duração mínima de 2 (dois) anos. 

§ 1o O primeiro ano do Programa de Residência em Medicina Geral de Família e 

Comunidade será obrigatório para o ingresso nos seguintes Programas de Residência 

Médica: 

I - Medicina Interna (Clínica Médica);  



II - Pediatria; 

III - Ginecologia e Obstetrícia; 

IV - Cirurgia Geral; 

V - Psiquiatria; 

VI - Medicina Preventiva e Social. 

§ 2o Será necessária a realização de 1 (um) a 2 (dois) anos do Programa de Residência em 

Medicina Geral de Família e Comunidade para os demais Programas de Residência Médica, 

conforme disciplinado pela Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM), excetuando-

se os Programas de Residência Médica de acesso direto. 

§ 3o O pré-requisito de que trata este artigo apenas será exigido quando for alcançada a 

meta prevista no parágrafo único do art. 5o, na forma do regulamento. 

§ 4o Os Programas de Residência Médica estabelecerão processos de transição para 

implementação, integração e consolidação das mudanças curriculares, com o objetivo de 

viabilizar a carga horária e os conteúdos oferecidos no currículo novo e permitir o fluxo na 

formação de especialistas, evitando atrasos curriculares, repetições desnecessárias e 

dispersão de recursos. 

§ 5o O processo de transição previsto no § 4o deverá ser registrado por meio de avaliação 

do currículo novo, envolvendo discentes de diversas turmas e docentes. 

§ 6o Os Programas de Residência em Medicina Geral de Família e Comunidade deverão 

contemplar especificidades do SUS, como as atuações na área de Urgência e Emergência, 

Atenção Domiciliar, Saúde Mental, Educação Popular em Saúde, Saúde Coletiva e Clínica 

Geral Integral em todos os ciclos de vida.  

§ 7o O Ministério da Saúde coordenará as atividades da Residência em Medicina Geral de 

Família e Comunidade no âmbito da rede saúde-escola. 

Art. 8o As bolsas de Residência em Medicina Geral de Família e Comunidade poderão 

receber complementação financeira a ser estabelecida e custeada pelos Ministérios da 

Saúde e da Educação. 

Art. 9o É instituída a avaliação específica para curso de graduação em Medicina, a cada 2 

(dois) anos, com instrumentos e métodos que avaliem conhecimentos, habilidades e 

atitudes, a ser implementada no prazo de 2 (dois) anos, conforme ato do Ministro de Estado 

da Educação. 

§ 1o É instituída avaliação específica anual para os Programas de Residência Médica, a ser 

implementada no prazo de 2 (dois) anos, pela CNRM. 

§ 2o As avaliações de que trata este artigo serão implementadas pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), no âmbito do sistema federal de 

ensino. 



Art. 10. Os cursos de graduação em Medicina promoverão a adequação da matriz curricular 

para atendimento ao disposto nesta Lei, nos prazos e na forma definidos em resolução do 

CNE, aprovada pelo Ministro de Estado da Educação. 

Parágrafo único. O CNE terá o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data de 

publicação desta Lei, para submeter a resolução de que trata o caput ao Ministro de Estado 

da Educação. 

Art. 11. A regulamentação das mudanças curriculares dos diversos programas de residência 

médica será realizada por meio de ato do Ministério da Educação, ouvidos a CNRM e o 

Ministério da Saúde. 

Seção Única 

Do Contrato Organizativo da Ação Pública Ensino-Saúde 

Art. 12. As instituições de educação superior responsáveis pela oferta dos cursos de 

Medicina e dos Programas de Residência Médica poderão firmar Contrato Organizativo da 

Ação Pública Ensino-Saúde com os Secretários Municipais e Estaduais de Saúde, na 

qualidade de gestores, com a finalidade de viabilizar a reordenação da oferta de cursos de 

Medicina e de vagas de Residência Médica e a estrutura de serviços de saúde em 

condições de ofertar campo de prática suficiente e de qualidade, além de permitir a 

integração ensino-serviço na área da Atenção Básica. 

§ 1o O Contrato Organizativo poderá estabelecer: 

I - garantia de acesso a todos os estabelecimentos assistenciais sob a responsabilidade do 

gestor da área de saúde como cenário de práticas para a formação no âmbito da graduação 

e da residência médica; e 

II - outras obrigações mútuas entre as partes relacionadas ao funcionamento da integração 

ensino-serviço, cujos termos serão levados à deliberação das Comissões Intergestores 

Regionais, Comissões Intergestores Bipartite e Comissão Intergestores Tripartite, ouvidas as 

Comissões de Integração Ensino-Serviço. 

§ 2o No âmbito do Contrato Organizativo, caberão às autoridades mencionadas no caput, 

em acordo com a instituição de educação superior e os Programas de Residência Médica, 

designar médicos preceptores da rede de serviços de saúde e regulamentar a sua relação 

com a instituição responsável pelo curso de Medicina ou pelo Programa de Residência 

Médica. 

§ 3o Os Ministérios da Educação e da Saúde coordenarão as ações necessárias para 

assegurar a pactuação de Contratos Organizativos da Ação Pública Ensino-Saúde. 

CAPÍTULO IV 

DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL 

Art. 13. É instituído, no âmbito do Programa Mais Médicos, o Projeto Mais Médicos para o 

Brasil, que será oferecido: 



I - aos médicos formados em instituições de educação superior brasileiras ou com diploma 

revalidado no País; e 

II - aos médicos formados em instituições de educação superior estrangeiras, por meio de 

intercâmbio médico internacional. 

§ 1o A seleção e a ocupação das vagas ofertadas no âmbito do Projeto Mais Médicos para o 

Brasil observarão a seguinte ordem de prioridade: 

I - médicos formados em instituições de educação superior brasileiras ou com diploma 

revalidado no País, inclusive os aposentados; 

II - médicos brasileiros formados em instituições estrangeiras com habilitação para exercício 

da Medicina no exterior; e 

III - médicos estrangeiros com habilitação para exercício da Medicina no exterior. 

§ 2o Para fins do Projeto Mais Médicos para o Brasil, considera-se: 

I - médico participante: médico intercambista ou médico formado em instituição de educação 

superior brasileira ou com diploma revalidado; e 

II - médico intercambista: médico formado em instituição de educação superior estrangeira 

com habilitação para exercício da Medicina no exterior. 

§ 3o A coordenação do Projeto Mais Médicos para o Brasil ficará a cargo dos Ministérios da 

Educação e da Saúde, que disciplinarão, por meio de ato conjunto dos Ministros de Estado 

da Educação e da Saúde, a forma de participação das instituições públicas de educação 

superior e as regras de funcionamento do Projeto, incluindo a carga horária, as hipóteses de 

afastamento e os recessos. 

Art. 14. O aperfeiçoamento dos médicos participantes ocorrerá mediante oferta de curso de 

especialização por instituição pública de educação superior e envolverá atividades de 

ensino, pesquisa e extensão que terão componente assistencial mediante integração 

ensino-serviço. 

§ 1o O aperfeiçoamento de que trata o caput terá prazo de até 3 (três) anos, prorrogável por 

igual período caso ofertadas outras modalidades de formação, conforme definido em ato 

conjunto dos Ministros de Estado da Educação e da Saúde. 

§ 2o A aprovação do médico participante no curso de especialização será condicionada ao 

cumprimento de todos os requisitos do Projeto Mais Médicos para o Brasil e à sua 

aprovação nas avaliações periódicas. 

§ 3o O primeiro módulo, designado acolhimento, terá duração de 4 (quatro) semanas, será 

executado na modalidade presencial, com carga horária mínima de 160 (cento e sessenta) 

horas, e contemplará conteúdo relacionado à legislação referente ao sistema de saúde 

brasileiro, ao funcionamento e às atribuições do SUS, notadamente da Atenção Básica em 

saúde, aos protocolos clínicos de atendimentos definidos pelo Ministério da Saúde, à língua 

portuguesa e ao código de ética médica. 



§ 4o As avaliações serão periódicas, realizadas ao final de cada módulo, e compreenderão 

o conteúdo específico do respectivo módulo, visando a identificar se o médico participante 

está apto ou não a continuar no Projeto. 

§ 5o A coordenação do Projeto Mais Médicos para o Brasil, responsável pelas avaliações de 

que tratam os §§ 1o a 4o, disciplinará, acompanhará e fiscalizará a programação em 

módulos do aperfeiçoamento dos médicos participantes, a adoção de métodos 

transparentes para designação dos avaliadores e os resultados e índices de aprovação e 

reprovação da avaliação, zelando pelo equilíbrio científico, pedagógico e profissional. 

Art. 15. Integram o Projeto Mais Médicos para o Brasil: 

I - o médico participante, que será submetido ao aperfeiçoamento profissional 

supervisionado; 

II - o supervisor, profissional médico responsável pela supervisão profissional contínua e 

permanente do médico; e 

III - o tutor acadêmico, docente médico que será responsável pela orientação acadêmica. 

§ 1o São condições para a participação do médico intercambista no Projeto Mais Médicos 

para o Brasil, conforme disciplinado em ato conjunto dos Ministros de Estado da Educação e 

da Saúde: 

I - apresentar diploma expedido por instituição de educação superior estrangeira; 

II - apresentar habilitação para o exercício da Medicina no país de sua formação; e 

III - possuir conhecimento em língua portuguesa, regras de organização do SUS e 

protocolos e diretrizes clínicas no âmbito da Atenção Básica. 

§ 2o Os documentos previstos nos incisos I e II do § 1o sujeitam-se à legalização consular 

gratuita, dispensada a tradução juramentada, nos termos de ato conjunto dos Ministros de 

Estado da Educação e da Saúde. 

§ 3o A atuação e a responsabilidade do médico supervisor e do tutor acadêmico, para todos 

os efeitos de direito, são limitadas, respectiva e exclusivamente, à atividade de supervisão 

médica e à tutoria acadêmica. 

Art. 16. O médico intercambista exercerá a Medicina exclusivamente no âmbito das 

atividades de ensino, pesquisa e extensão do Projeto Mais Médicos para o Brasil, 

dispensada, para tal fim, nos 3 (três) primeiros anos de participação, a revalidação de seu 

diploma nos termos do § 2o do art. 48 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996. 

§ 1o ( VETADO). 

§ 2o A participação do médico intercambista no Projeto Mais Médicos para o Brasil, atestada 

pela coordenação do Projeto, é condição necessária e suficiente para o exercício da 

Medicina no âmbito do Projeto Mais Médicos para o Brasil, não sendo aplicável o art. 17 da 

Lei no 3.268, de 30 de setembro de 1957. 



§ 3o O Ministério da Saúde emitirá número de registro único para cada médico intercambista 

participante do Projeto Mais Médicos para o Brasil e a respectiva carteira de identificação, 

que o habilitará para o exercício da Medicina nos termos do § 2o. 

§ 4o A coordenação do Projeto comunicará ao Conselho Regional de Medicina (CRM) que 

jurisdicionar na área de atuação a relação de médicos intercambistas participantes do 

Projeto Mais Médicos para o Brasil e os respectivos números de registro único. 

§ 5oO médico intercambista estará sujeito à fiscalização pelo CRM. 

Art. 17. As atividades desempenhadas no âmbito do Projeto Mais Médicos para o Brasil não 

criam vínculo empregatício de qualquer natureza. 

Art. 18. O médico intercambista estrangeiro inscrito no Projeto Mais Médicos para o Brasil 

fará jus ao visto temporário de aperfeiçoamento médico pelo prazo de 3 (três) anos, 

prorrogável por igual período em razão do disposto no § 1o do art. 14, mediante declaração 

da coordenação do Projeto. 

§ 1o O Ministério das Relações Exteriores poderá conceder o visto temporário de que trata o 

caput aos dependentes legais do médico intercambista estrangeiro, incluindo companheiro 

ou companheira, pelo prazo de validade do visto do titular. 

§ 2o Os dependentes legais do médico intercambista estrangeiro poderão exercer atividades 

remuneradas, com emissão de Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) pelo 

Ministério do Trabalho e Emprego. 

§ 3o É vedada a transformação do visto temporário previsto neste artigo em permanente. 

§ 4o Aplicam-se os arts. 30, 31 e 33 da Lei no 6.815, de 19 de agosto de 1980, ao disposto 

neste artigo. 

Art. 19. Os médicos integrantes do Projeto Mais Médicos para o Brasil poderão perceber 

bolsas nas seguintes modalidades: 

I - bolsa-formação; 

II - bolsa-supervisão; e  

III - bolsa-tutoria. 

§ 1o Além do disposto no caput, a União concederá ajuda de custo destinada a compensar 

as despesas de instalação do médico participante, que não poderá exceder a importância 

correspondente ao valor de 3 (três) bolsas-formação. 

§ 2o É a União autorizada a custear despesas com deslocamento dos médicos participantes 

e seus dependentes legais, conforme dispuser ato conjunto dos Ministros de Estado do 

Planejamento, Orçamento e Gestão e da Saúde. 

§ 3o Os valores das bolsas e da ajuda de custo a serem concedidas e suas condições de 

pagamento serão definidos em ato conjunto dos Ministros de Estado da Educação e da 

Saúde. 



Art. 20. O médico participante enquadra-se como segurado obrigatório do Regime Geral de 

Previdência Social (RGPS), na condição de contribuinte individual, na forma da Lei no 8.212, 

de 24 de julho de 1991. 

Parágrafo único. São ressalvados da obrigatoriedade de que trata o caput os médicos 

intercambistas: 

I - selecionados por meio de instrumentos de cooperação com organismos internacionais 

que prevejam cobertura securitária específica; ou 

II - filiados a regime de seguridade social em seu país de origem, o qual mantenha acordo 

internacional de seguridade social com a República Federativa do Brasil. 

Art. 21. Poderão ser aplicadas as seguintes penalidades aos médicos participantes do 

Projeto Mais Médicos para o Brasil que descumprirem o disposto nesta Lei e nas normas 

complementares: 

I - advertência; 

II - suspensão; e 

III - desligamento das ações de aperfeiçoamento. 

§ 1o Na hipótese do inciso III do caput, poderá ser exigida a restituição dos valores 

recebidos a título de bolsa, ajuda de custo e aquisição de passagens, acrescidos de 

atualização monetária, conforme definido em ato conjunto dos Ministros de Estado da 

Educação e da Saúde. 

§ 2o Na aplicação das penalidades previstas neste artigo, serão consideradas a natureza e 

a gravidade da infração cometida, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

§ 3o No caso de médico intercambista, o desligamento do Programa implicará o 

cancelamento do registro único no Ministério da Saúde e do registro de estrangeiro. 

§ 4o Para fins do disposto no § 3o, a coordenação do Projeto Mais Médicos para o Brasil 

comunicará o desligamento do médico participante ao CRM e ao Ministério da Justiça. 

Art. 22. As demais ações de aperfeiçoamento na área de Atenção Básica em saúde em 

regiões prioritárias para o SUS, voltadas especificamente para os médicos formados em 

instituições de educação superior brasileiras ou com diploma revalidado, serão 

desenvolvidas por meio de projetos e programas dos Ministérios da Saúde e da Educação. 

§ 1o As ações de aperfeiçoamento de que trata o caput serão realizadas por meio de 

instrumentos de incentivo e mecanismos de integração ensino-serviço. 

§ 2o O candidato que tiver participado das ações previstas no caput deste artigo e tiver 

cumprido integralmente aquelas ações, desde que realizado o programa em 1 (um) ano, 

receberá pontuação adicional de 10% (dez por cento) na nota de todas as fases ou da fase 

única do processo de seleção pública dos Programas de Residência Médica a que se refere 

o art. 2o da Lei no 6.932, de 1981. 



§ 3o A pontuação adicional de que trata o § 2o não poderá elevar a nota final do candidato 

para além da nota máxima prevista no edital do processo seletivo referido no § 2o deste 

artigo. 

§ 4o O disposto nos §§ 2o e 3o terá validade até a implantação do disposto no parágrafo 

único do art. 5o desta Lei. 

§ 5o Aplica-se o disposto nos arts. 17, 19, 20 e 21 aos projetos e programas de que trata o 

caput. 

CAPÍTULO V DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 23. Para execução das ações previstas nesta Lei, os Ministérios da Educação e da 

Saúde poderão firmar acordos e outros instrumentos de cooperação com organismos 

internacionais, instituições de educação superior nacionais e estrangeiras, órgãos e 

entidades da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, consórcios públicos e entidades privadas, inclusive com 

transferência de recursos. 

Art. 24. São transformadas, no âmbito do Poder Executivo, sem aumento de despesa, 117 

(cento e dezessete) Funções Comissionadas Técnicas (FCTs), criadas pelo art. 58 da 

Medida Provisória no 2.229-43, de 6 de setembro de 2001, do nível FCT-13, em 10 (dez) 

cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores (DAS), sendo 2 (dois) 

DAS-5 e 8 (oito) DAS-4. 

Art. 25. São os Ministérios da Saúde e da Educação autorizados a contratar, mediante 

dispensa de licitação, instituição financeira oficial federal para realizar atividades 

relacionadas aos pagamentos das bolsas de que trata esta Lei. 

Art. 26. São a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares(EBSERH) e o Hospital de 

Clínicas de Porto Alegre (HCPA) autorizados a conceder bolsas para ações de saúde, a 

ressarcir despesas, a adotar outros mecanismos de incentivo a suas atividades institucionais 

e a promover as ações necessárias ao desenvolvimento do Programa Mais Médicos, 

observada a Lei no 12.550, de 15 de dezembro de 2011. 

Art. 27. Será concedida bolsa para atividades de preceptorianas ações de formação em 

serviço nos cursos de graduação e residência médica ofertados pelas instituições federais 

de educação superior ou pelo Ministério da Saúde. 

§ 1o Integram as diretrizes gerais para o processo de avaliação de desempenho para fins de 

progressão e de promoção de que trata o § 4odo art. 12 da Lei no 12.772, de 28 de 

dezembro de 2012, a serem estabelecidas em ato do Ministério da Educação, o exercício 

profissional no SUS, na área de docência do professor, a preceptoria de que trata esta Lei e 

o exercício de atividade nos programas definidos como prioritários pelo Ministério da Saúde. 



§ 2o Com vistas a assegurar a universalização dos programas de residência médica prevista 

no art. 5o desta Lei, poderão ser adotadas medidas que ampliem a formação de preceptores 

de residência médica. 

Art. 28. Os médicos participantes e seus dependentes legais são isentos do pagamento das 

taxas e dos emolumentos previstos nos arts. 20, 33 e 131 da Lei no 6.815, de 19 de agosto 

de 1980, e no Decreto-Lei no 2.236, de 23 de janeiro de 1985. 

Art. 29. Para os efeitos do art. 26 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, os valores 

percebidos a título de bolsa previstos nesta Lei e na Lei no 11.129, de 30 de junho de 2005, 

não caracterizam contraprestação de serviços. 

Art. 30. O quantitativo dos integrantes dos projetos e programas de aperfeiçoamento de que 

trata esta Lei observará os limites dos recursos orçamentários disponíveis. 

§ 1o O quantitativo de médicos estrangeiros no Projeto Mais Médicos para o Brasil não 

poderá exceder o patamar máximo de 10% (dez por cento) do número de médicos 

brasileiros com inscrição definitiva nos CRMs. 

§ 2o O SUS terá o prazo de 5 (cinco) anos para dotar as unidades básicas de saúde com 

qualidade de equipamentos e infraestrutura, a serem definidas nos planos plurianuais. 

§ 3o As despesas decorrentes da execução dos projetos e programas previstos nesta Lei 

correrão à conta de dotações orçamentárias destinadas aos Ministérios da Educação, da 

Defesa e da Saúde, consignadas no orçamento geral da União. 

Art. 31. Os Ministros de Estado da Educação e da Saúde poderão editar normas 

complementares para o cumprimento do disposto nesta Lei. 

Art. 32. A Advocacia-Geral da União atuará, nos termos do art. 22 da Lei no 9.028, de 12 de 

abril de 1995, na representação judicial e extrajudicial dos profissionais designados para a 

função de supervisor médico e de tutor acadêmico prevista nos incisos II e III do art. 15. 

Art. 33. A Lei no 8.745, de 9 de dezembro de 1993, passa a vigorar com as seguintes 

alterações: 

"Art. 2o .................................................................................... 

........................................................................................................ 

XI - admissão de professor para suprir demandas excepcionais decorrentes de programas e 

projetos de aperfeiçoamento de médicos na área de Atenção Básica em saúde em regiões 

prioritárias para o Sistema Único de Saúde (SUS), mediante integração ensino-serviço, 

respeitados os limites e as condições fixados em ato conjunto dos Ministros de Estado do 

Planejamento, Orçamento e Gestão, da Saúde e da Educação. 

.........................................................................................." (NR) 

"Art. 4o .................................................................................... 

......................................................................................................... 



IV - 3 (três) anos, nos casos das alíneas "h" e "l" do inciso VI e dos incisos VII, VIII e XI do 

caput do art. 2o desta Lei; 

IV - 3 (três) anos, nos casos das alíneas "h" e "l" do inciso VI e dos incisos VII, VIII e XI do 

caput do art. 2o desta Lei; 

.........................................................................................................  

Parágrafo único. ...................................................................... 

V - no caso dos incisos VII e XI do caput do art. 2o, desde que o prazo total não exceda 6 

(seis) anos; e 

.............................................................................................." (NR) 

Art. 34. O art. 1o da Lei no 6.932, de 7 de julho de 1981, passa a vigorar acrescido dos 

seguintes §§ 3o, 4o e 5o: 

"Art. 1o .................................................................................... 

§ 3o A Residência Médica constitui modalidade de certificação das especialidades médicas 

no Brasil. 

§ 4o As certificações de especialidades médicas concedidas pelos Programas de 

Residência Médica ou pelas associações médicas submetem-se às necessidades do 

Sistema Único de Saúde (SUS). 

§ 5o As instituições de que tratam os §§ 1o a 4o deste artigo deverão encaminhar, 

anualmente, o número de médicos certificados como especialistas, com vistas a possibilitar 

o Ministério da Saúde a formar o Cadastro Nacional de Especialistas e parametrizar as 

ações de saúde pública." (NR) 

Art. 35. As entidades ou as associações médicas que até a data de publicação desta Lei 

ofertam cursos de especialização não caracterizados como Residência Médica 

encaminharão as relações de registros de títulos de especialistas para o Ministério da 

Saúde, para os fins previstos no § 5o do art. 1o da Lei no 6.932, de 1981. 

Art. 36. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 22 de outubro de 2013 

 

 

 

 

 

 

  



ANEXO F 
DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM 

MEDICINA 
 

1. PERFIL DO FORMANDO EGRESSO/PROFISSIONAL  

Médico, com formação generalista, humanista, crítica e reflexiva. Capacitado a atuar, 

pautado em princípios éticos, no processo de saúde-doença em seus diferentes níveis de 

atenção, com ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação à saúde, na 

perspectiva da integralidade da assistência, com senso de responsabilidade social e 

compromisso com a cidadania, como promotor da saúde integral do ser humano.  

2. COMPETÊNCIAS E HABILIDADES  

Competências Gerais:  

 Atenção à saúde : os profissionais de saúde, dentro de seu âmbito  profissional, 

devem estar aptos a desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção e 

reabilitação da saúde, tanto em nível individual quanto coletivo. Cada profissional 

deve assegurar que sua prática seja realizada de forma integrada e continua com as 

demais instâncias do sistema de saúde. Os profissionais devem realizar seus 

serviços dentro dos mais altos padrões de qualidade e dos princípios da 

ética/bioética, tendo em conta que a responsabilidade da atenção à saúde não se 

encerra com o ato técnico, mas sim, com a resolução do problema de saúde, tanto a 

nível individual como coletivo;   

 Tomada de decisões: o trabalho dos profissionais de saúde deve estar 

fundamentado na capacidade de tomar decisões visando o uso apropriado, eficácia e 

custo-efetividade, da força de trabalho, de medicamentos, de equipamentos, de 

procedimentos e de práticas. Para este fim, os mesmos devem possuir habilidades 

para avaliar, sistematizar e decidir a conduta mais apropriada;   

 Comunicação: os profissionais de saúde devem ser acessíveis e devem manter a 

confidencialidade das informações a eles confiadas, na interação com outros 

profissionais de saúde e o público em geral. A comunicação envolve comunicação 

verbal, não verbal e habilidades de escrita e leitura; o domínio de, pelo menos, uma 

língua estrangeira e de tecnologias de comunicação e informação;   

 Liderança : no trabalho em equipe multiprofissional, os profissionais de saúde 

deverão estar aptos a assumirem posições de liderança, sempre tendo em vista o 

bem estar da comunidade. A liderança envolve compromisso, responsabilidade, 

empatia, habilidade para tomada de decisões, comunicação e gerenciamento de 

forma efetiva e eficaz;   



 Administração e gerenciamento: os profissionais devem estar aptos a fazer o 

gerenciamento e administração tanto da força de trabalho, dos recursos físicos e 

materiais e de informação, da mesma forma que devem estar aptos a serem 

gestores, empregadores ou lideranças na equipe de saúde;   

 Educação permanente: os profissionais devem ser capazes de aprender 

continuamente, tanto na sua formação, quanto na sua prática. Desta forma, os 

profissionais de saúde devem aprender a aprender e ter responsabilidade e 

compromisso com a educação e o treinamento/estágios das futuras gerações de 

profissionais, não apenas transmitindo conhecimentos, mas proporcionando 

condições para que haja beneficio mútuo entre os futuros profissionais e os 

profissionais dos serviços.  

Conhecimento, Competências e Habilidades Específicas:  

• Promover estilos de vida saudáveis, conciliando as necessidades tanto dos seus 

clientes/pacientes quanto às de sua comunidade, atuando como agente de 

transformação social;  

• Atuar nos diferentes níveis de atendimento à saúde, com ênfase nos atendimentos 

primário e secundário;   

• Comunicar-se adequadamente com os colegas de trabalho, os pacientes e seus 

familiares;   

• Informar e educar seus pacientes, familiares e comunidade em relação à promoção 

da saúde, prevenção, tratamento e reabilitação das doenças, usando técnicas 

apropriadas de comunicação;   

• Realizar com proficiência a anamnese e a conseqüente construção da história 

clínica, bem como dominar a arte e a técnica do exame físico;   

• Dominar os conhecimentos científicos básicos da natureza biopsicosocioambiental 

subjacentes à prática médica e ter raciocínio crítico na interpretação dos dados, na 

identificação da natureza dos problemas da prática médica e na sua resolução;   

• Diagnosticar e tratar corretamente as principais doenças do ser humano em todas as 

fases do ciclo biológico, tendo como critérios a prevalência e o potencial mórbido das 

doenças, bem como a eficácia da ação médica;   

• Reconhecer suas limitações e encaminhar, adequadamente, pacientes portadores de 

problemas que fujam ao alcance da sua formação geral;   

• Otimizar o uso dos recursos propedêuticos, valorizando o método clínico em todos 

seus aspectos;   

• Exercer a medicina utilizando procedimentos diagnósticos e terapêuticos com base 

em evidências científicas;  •Utilizar adequadamente recursos semiológicos e 



terapêuticos, validados cientificamente, contemporâneos, hierarquizados para 

atenção integral à saúde, no primeiro, segundo e terceiro níveis de atenção;   

• Reconhecer a saúde como direito e atuar de forma a garantir a integralidade da 

assistência entendida como conjunto articulado e continuo de ações e serviços 

preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os 

níveis de complexidade do sistema;   

• Atuar na proteção e na promoção da saúde e na prevenção de doenças, bem como 

no tratamento e reabilitação dos problemas de saúde e acompanhamento do 

processo de morte;   

• Realizar procedimentos clínicos e cirúrgicos indispensáveis para o atendimento 

ambulatorial e para o atendimento inicial das urgências e emergências em todas as 

fases do ciclo biológico;   

• Conhecer os princípios da metodologia científica, possibilitando-lhe a leitura crítica 

de artigos técnicos-científicos e a participação na produção de conhecimentos;   

• Lidar criticamente com a dinâmica do mercado de trabalho e com as políticas de 

saúde;   

• Atuar no sistema hierarquizado de saúde, obedecendo aos princípios técnicos e 

éticos de referência e contra-referência;   

• Cuidar da própria saúde física e mental e buscar seu bem-estar como cidadão e 

como médico;   

• Considerar a relação custo-beneficio nas decisões médicas, levando em conta as 

reais necessidades da população;   

• Ter visão do papel social do médico e disposição para atuar em atividades de política 

e de planejamento em saúde;   

• Atuar em equipe multiprofissional;   

• Manter-se atualizado com a legislação pertinente à saúde.  Com base nestas 

competências, a formação do médico deverá contemplar o sistema de saúde vigente 

no país, a atenção integral da saúde num sistema regionalizado e hierarquizado de 

referência e contra-referência e o trabalho em equipe.  3. CONTEÚDOS 

CURRICULARES  Os conteúdos essenciais do curso de graduação em Medicina 

devem guardar estreita relação com as necessidades de saúde mais freqüentes 

referidas pela comunidade e identificadas pelo setor saúde. Devem contemplar:   

• Conhecimento das bases moleculares e celulares dos processos normais e 

alterados, da estrutura e função dos tecidos, órgãos, sistemas e aparelhos, aplicados 

aos problemas de sua prática e na forma como o médico o utiliza;   



• Compreensão dos determinantes sociais, culturais, comportamentais, psicológicos, 

ecológicos, éticos e legais, nos níveis individual e coletivo, do processo saúde-

doença;   

• Abordagem do processo saúde-doença do indivíduo e da população, em seus 

múltiplos aspectos de determinação, ocorrência e intervenção;   

• Compreensão e domínio da propedêutica médica – capacidade de realizar história 

clínica, exame físico, conhecimento fisiopatológico dos sinais e sintomas; capacidade 

reflexiva e compreensão ética, psicológica e humanística da relação médico-

paciente;   

• Diagnóstico, prognóstico e conduta terapêutica nas doenças que acometem o ser 

humano em todas as fases do ciclo biológico, considerando-se os critérios da 

prevalência, letalidade, potencial de prevenção e importância pedagógica;   

• Promoção da saúde e compreensão dos processos fisiológicos dos seres humanos – 

gestação, nascimento, crescimento e desenvolvimento, envelhecimento, atividades 

físicas, desportivas e as relacionadas ao meio social e ambiental.  4. 

ORGANIZAÇÃO DO CURSO  O Curso de Graduação em Medicina deve ter um 

projeto pedagógico, construído coletivamente, centrado no aluno como sujeito da 

aprendizagem e apoiado no professor como facilitador e mediador do processo 

ensino-aprendizagem. Este projeto pedagógico deverá buscar a formação integral e 

adequada do estudante através de uma articulação entre o ensino, a pesquisa e a 

extensão/assistência.  As Diretrizes Curriculares e o Projeto Pedagógico devem 

orientar o Currículo do Curso de Graduação em Medicina para um perfil acadêmico e 

profissional do egresso. Este currículo deverá contribuir, também, para a 

compreensão, interpretação,  preservação, reforço, fomento e difusão das culturas 

nacionais e regionais, internacionais e históricas, em um contexto de pluralismo e 

diversidade cultural.  

O Currículo do Curso de Graduação em Medicina poderá incluir aspectos complementares 

de perfil, habilidades, competências e conteúdos, de forma a considerar a inserção 

institucional do curso, a flexibilidade individual de estudos e os requerimentos, demandas e 

expectativas de desenvolvimento do setor saúde na região.  

A organização do Curso de Graduação em Medicina deverá ser definida pelo respectivo 

colegiado do curso, que indicará a modalidade: seriada anual, seriada semestral, sistema de 

créditos ou modular.  

A estrutura do curso de graduação em medicina deverá: ter como eixo do desenvolvimento 

curricular as necessidades de saúde dos indivíduos e das populações referidas pelo usuário 

e identificadas pelo setor saúde; utilizar metodologias que privilegiem a participação ativa do 

aluno na construção do conhecimento e a integração entre os conteúdos, além de estimular 



a interação entre o ensino, a pesquisa e a extensão/assistência; incluir dimensões éticas e 

humanísticas, desenvolvendo no aluno atitudes e valores orientados para a cidadania; 

promover a integração e a interdisciplinaridade em coerência com o eixo de 

desenvolvimento curricular, buscando integrar as dimensões biológicas, psicológicas, 

sociais e ambientais; inserir o aluno precocemente em atividades práticas relevantes para a 

sua futura vida profissional; utilizar diferentes cenários de ensino-aprendizagem permitindo 

ao aluno conhecer e vivenciar situações variadas de vida, da organização da prática e do 

trabalho em equipe multiprofissional; propiciar a interação ativa do aluno com usuários e 

profissionais de saúde desde o inicio de sua formação, proporcionando ao aluno lidar com 

problemas reais, assumindo responsabilidades crescentes como agente prestador de 

cuidados e atenção, compatíveis com seu grau de autonomia, que se consolida na 

graduação com o internato; através da integração ensino-serviço vincular a formação 

médico-acadêmica as necessidades sociais da saúde, com ênfase no SUS.  

5. ESTÁGIOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES  

• Estágios  

A formação médica incluirá, como etapa integrante da graduação, estágio curricular 

obrigatório de treinamento em serviço, em regime de internato, em serviços próprios ou 

conveniados, e sob supervisão direta dos docentes da própria Escola/Faculdade, com 

duração mínima de 2700 horas.  

O estágio curricular obrigatório de treinamento em serviço incluirá necessariamente 

aspectos essenciais nas áreas de Clínica Médica, Cirurgia, Ginecologia-Obstetrícia, 

Pediatria e Saúde Coletiva, devendo incluir atividades no primeiro, segundo e terceiro níveis 

de atenção em cada área.  

O Colegiado do Curso de Medicina poderá autorizar, no máximo de 25% da carga horária 

total estabelecida para este estágio, a realização de treinamento supervisionado fora da 

unidade federativa, preferencialmente nos serviços do Sistema Único de Saúde, bem como 

em Instituição conveniada que mantenha programas de Residência credenciados pela 

Comissão Nacional de Residência Médica e/ou outros programas de pós-graduação.  

• Atividades Complementares  

As atividades complementares deverão ser incrementadas durante todo o Curso  

de Graduação em Medicina e as Instituições de Ensino Superior deverão criar mecanismos 

de aproveitamento de conhecimentos, adquiridos pelo estudante, através de estudos e 

práticas independentes presenciais e/ou a distância.  

Podem ser reconhecidos:  

• Monitorias e Estágios,   

• Programas de Iniciação Científica;   

• Programas de Extensão;   



• Estudos Complementares;   

• Cursos realizados em outras áreas afins.   

 

6. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO  

A implantação e desenvolvimento das diretrizes curriculares de medicina devem ser 

acompanhados e permanentemente avaliados, a fim de permitir os ajustes que se fizerem 

necessários a sua contextualização e aperfeiçoamento.  

As avaliações somativa e formativa do aluno deverão basear-se nas competências, 

habilidades e conteúdos curriculares.  

O Curso de Graduação em Medicina deverá utilizar metodologias e critérios para 

acompanhamento e avaliação do processo ensino-aprendizagem e do próprio curso, em 

consonância com o sistema de avaliação definido pela IES à qual pertence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ANEXO G - Municípios de origem dos estudantes do curso de medicina EMCM/UFRN 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
  


