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 Como foi executado o recurso recebido pelo decanato 

 Os recursos recebidos para fins de diárias e passagens, destinados a este decanato através do 

memorando 3/2019 - DIRPLAN para execução durante o ano de 2019 foram da ordem de R$ 

25.000,00 (vinte e cinco mil reais). A previsão de liberação era a seguinte: R$ 15.000,00 (quinze 

mil reais) para o período de 01/02 a 30/06/2019 e R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o período de 

01/07 a 01/11/2019. No entanto, o contingenciamento de recursos públicos que foi aplicado às 

universidades federais não permitiu a aplicação tal qual programado, com os gastos se concentrando 

no início e no final do ano. Do tal de gastos, foram R$ 10.178,00 com diárias e passagens e 

R$8.800,00 com a aquisição de uma placa de identificação para o CFCS. 

 

 Número de alunos 

 Na atualidade, o Centro de Formação em Ciências da Saúde conta com aproximadamente 56 

discentes matriculados no curso de graduação em psicologia, 279 no curso de graduação em 

medicina, 12 no mestrado profissional saúde da família e 16 na especialização em Saúde Coletiva, 

totalizando 363 discentes distribuídos nos cursos de segundo e terceiro ciclos. 

 

 Acervo bibliográfico 

        A biblioteca do campus Paulo Freire é compartilhada pelo IHAC/CPF e CFCS.  Na atualidade, 

a biblioteca conta com 2.084 exemplares de livros, destes, aproximadamente 1.075 exemplares são 

da área da saúde. A manutenção de um acervo bibliográfico atualizado é de extrema importância, 

uma vez que permite a oferta de ensino de qualidade. Assim, o CFCS, juntamente com as 

coordenações dos cursos de graduação, tem buscado aprimorar o acervo bibliográfico de forma a 

contemplar as referências bibliográficas básicas dos Projetos Pedagógicos dos Cursos de graduação 

ofertados pela unidade acadêmica. 

 

 Laboratórios 

        Durante o ano de 2019 as obras do Bloco de Habilidades Médicas foram concluídas, 

contemplando 02 laboratórios de habilidades médicas e um laboratório de morfologia humana. 

Contando com espaços adequados para o ensino, o laboratório de habilidades, que antes ocupava 

uma sala no CFCS, passou para dois laboratórios no Bloco de habilidades. Um dos laboratórios é 
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destinado a utilização de simuladores que permanecem deitados em camas e macas clínicas, 

enquanto que o outro laboratório conta com bancadas para a utilização de simuladores de 

procedimentos médicos que necessitam ser apoiados sob bancadas. O laboratório de morfologia 

humana mudou da sala 13 do IHAC/CPF para um laboratório específico no Bloco de Habilidades 

Médicas. Desta forma, o espaço conta com bancadas para que os discentes possam observar as 

estruturas anatômicas e proceder nos estudos de morfologia humana. Assim, os laboratórios 

destinados ao ensino do curso de medicina encontram-se totalmente nas dependências do CFCS. 

Duas salas administrativas do CFCS foram reformadas e destinadas para utilização como 

laboratórios do curso de graduação em psicologia, sendo uma sala destinada ao Laboratório de 

Práticas Psicossociais e a outra sala destinada para o Laboratório de Avaliação Psicológica. Com 

essas conquistas, o curso de graduação em psicologia passou a contar com espaços destinados a 

aulas práticas, permitindo que os componentes curriculares que dependem de aulas práticas 

pudessem ser ofertados em ambientes adequados. 

         Para equipar e mobiliar os novos laboratórios do CFCS foram adquiridos os seguintes itens, 

durante o ano de 2019: 

 

Material Quantidade 

Livro Sniff + Software 20 

Testes Psicológicos 51 

Microscópio biológico + Câmera + Lente Ocular  1 

Autoclave vertical 1 

Capela de Fluxo Laminar 1 

 

        Assim, durante o ano de 2019, considerando apenas os laboratórios de ensino, o CFCS passou 

a contar com 05 novos laboratórios, para serem utilizados nas aulas dos cursos da saúde. 

 

 Infraestrutura 

 Com a conclusão das obras do Bloco de Habilidades Médicas, o CFCS passou a contar com 

uma sala de aulas com capacidade para até 130 pessoas e uma sala de reuniões, com capacidade 

para até 24 pessoas. A sala maior permitiu acomodar as turmas de discentes do curso de Medicina, 
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durante as atividades de conferências e habilidades médicas, que reúnem em média 90 discentes. 

Essa sala, com maior capacidade, permitiu a realização de eventos como simpósios e encontros. A 

sala menor, com capacidade para até 24 pessoas, foi destinada as reuniões das ligas acadêmicas e 

para a realização das monitorias em saúde. Assim, os discentes de medicina puderam contar com 

uma sala próxima dos laboratórios de habilidades para se reunirem antes da realização de atividades 

nos laboratórios. Essa proximidade permite que os discentes estudem próximos dos simuladores e 

evita que o deslocamento de equipamentos laboratoriais para serem utilizados em outros espaços 

durante as monitorias e reuniões práticas das ligas acadêmicas. 

 

 Perspectivas para 2020  

 Com relação à estrutura física, no ano de 2020 iniciam os estágios curriculares 

profissionalizantes dos cursos de graduação em medicina e psicologia. Para absorver parte das 

demandas dos estágios, o Centro de Formação em Ciências da Saúde solicitou a construção das 

clínicas escolas de Medicina e Psicologia. Cada uma dessas clínicas oferecerá atendimento gratuito 

à população através do atendimento dos discentes de graduação sob supervisão dos professores. 

Para que os projetos das clínicas escolas alcancem os objetivos propostos, é necessária a finalização 

das obras e que parcerias sejam formadas com as secretarias de saúde e entes públicos, de forma a 

tornar orgânica a funcionalidade dos novos equipamentos de saúde.  

 Para o ano corrente persiste o desafio de contratar novos docentes para os cursos de graduação. 

No ano que 2019, os cursos contaram com defasagem de profissionais, o que levou os docentes a 

trabalharem com cargas horárias altas para suprir as necessidades. Porém, para o ano de 2020, será 

impossível dar conta da chegada de novos discentes sem que o quadro de professores seja 

contemplado com novas contratações.  

 Ainda no ano de 2020 os cursos de graduação em Psicologia e Medicina deverão formalizar os 

processos de reconhecimento. Neste ponto, será necessário que o Campus Paulo Freire passe a 

contar com uma biblioteca que dê conforto para os estudantes, evitando que os cursos sejam 

penalizados pela equipe de avaliadores no critério de acervo bibliográfico.  

        O CFCS pretende, se credenciado for ofertar programas de residência médica na região de 

Teixeira de Freitas. Para tanto, teremos desafios se contratar docentes e estruturar a clínica escola 

para permitir que os estudantes de residências Médicas tenham condições de atender a população 

sob supervisão da Equipe Docente. 
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Teixeira de Freitas, 24 de janeiro de 2020. 

 

William Rodrigues de Freitas 

Decano do CFCS 

 

 

Sebastião Rodrigo Ferreira 

Vice-Decano do CFCS 


