
MEDICINA
Você está pronto para 
realizar este sonho?

TUDO SOBRE



Medicina é uma profissão especial, que requer muita dedicação e tem como foco uma nobre missão: cuidar 

da saúde das pessoas, promovendo qualidade de vida e bem-estar.

Além de ser a realização de um sonho, a carreira médica tem muitas vantagens e um vasto campo de atuação, 

cheio de inovações e grandes oportunidades.

Mas para ser bem-sucedido, é imprescindível escolher uma universidade que realmente faça a diferença na 

sua formação.

A Unigranrio, com mais de 50 anos de tradição, é referência na área da Saúde. A instituição é uma das mais 

conceituadas do país, estando posicionada (pelo MEC) em primeiro lugar entre as universidades particulares 

com fins lucrativos do Estado do Rio de Janeiro e a 6ª melhor do Brasil (na mesma categoria).

Quer mais motivos para cursar Medicina na Unigranrio? Então, vamos lá!

Corpo docente de excelência – aulas com professores que são referência no mercado, mestres e doutores, 

com vasta experiência nas práticas clínica e hospitalar. Nossos docentes acompanham o passo a passo de 

cada processo de aprendizado, oferecendo ao aluno o suporte necessário ao seu desenvolvimento 

acadêmico.

Inserção precoce na Medicina – já no primeiro período, o acadêmico participa de aulas práticas nos 

laboratórios, nas salas de simulação e no laboratório Anatômico. A partir do 5º período, o aluno vivencia a 

prática em ambulatórios, hospitais e clínicas da família. Desenvolve sólida competência clínica, com 

habilidades e experiências em Urgência e Emergência, dentre outras. Poderá participar de intercâmbio em 

renomadas universidades no exterior.

Reconhecimento – o curso de Medicina da Unigranrio é um dos mais reconhecidos do mercado. Formamos 

médicos responsáveis, éticos, conscientes de seu papel na sociedade, aptos a prestar atendimento 

humanizado, com qualidade e seriedade. 

Tipo de formação: Bacharelado
Duração: 6 anos
Carga horária: 8.820 horas

SOBRE 
O CURSO



A grade curricular do curso de Medicina da Unigranrio é pautada em conteúdos teóricos e extensa 

atividade prática, estando em sintonia com as tendências, inovações e os conhecimentos mais 

recentes da área. A graduação alia metodologias ativas e a utilização de recursos tecnológicos, que 

potencializam a construção do conhecimento.

A Unigranrio proporciona aos seus alunos de Medicina laboratórios, equipamentos e infraestrutura de 

alta tecnologia. Um bom exemplo é a mesa Sectra.

A mesa Sectra é uma plataforma interativa e multidisciplinar, que oferece a melhor reconstrução 3D a 

partir de tomografia computadorizada ou ressonância magnética. O equipamento proporciona uma 

visão detalhada dos órgãos, músculos e tecidos. Com o equipamento, o aluno consegue realizar, por 

exemplo, dissecções e autópsias virtuais geradas a partir de imagens de um corpo real, permitindo 

maior preparo em diversos procedimentos, com qualidade e assertividade.

O curso de Medicina também se diferencia no mercado profissional por:

Utilizar tecnologia com simulação realística em mesas anatômicas, manequins e casos virtuais;

Inserir o aluno precocemente na atividade prática de Suporte Básico de Vida;

Garantir habilidades de urgência e emergência;

Desenvolver e participar de projetos de pesquisa;

Possuir centro diagnóstico avançado próprio da Unigranrio (imagem e exames complementares);

Ter convênio com instituições internacionais de renome para intercâmbio e visitas técnicas;

Promover o protagonismo do aluno nas esferas acadêmica e científica;

Prover formação pautada no gerenciamento da própria carreira;

Incorporar temáticas contemporâneas e tendências mundiais e inovadoras na área da Medicina,                   
favorecendo a troca de experiência com profissionais notórios de nível internacional.

DIFERENCIAIS DA UNIGRANRIO



As competências são desenvolvidas, prioritariamente, nas seguintes áreas das Ciências Biológicas:

Competências em Atenção em Saúde – nas disciplinas de Prática Médica e nos diferentes cenários de prática do ciclo do Internato, o 
aluno participa de atividades que incluem: identificação das necessidades de saúde, realização de exame clínico (anamnese e exame 
físico), desenvolvimento e avaliação de planos terapêuticos, formulação de hipóteses e priorização de problemas, acompanhamento e 
avaliação da efetividade dos procedimentos empregados;

Competências em Gestão e Educação em Saúde – são desenvolvidas, especialmente, nas disciplinas de Conhecimento, Tecnologia e 
Carreira; Organização do Trabalho em Saúde; Saúde Coletiva e Medicina de Família. O aluno participa da investigação de problemas de 
saúde coletiva, do desenvolvimento e da avaliação de projetos de intervenção coletiva, da promoção e construção do conhecimento, 
promoção do pensamento científico e organização dos serviços em Saúde.

PERFIL DO EGRESSO

COMPETÊNCIAS APRENDIDAS

O egresso do curso de Medicina da Unigranrio está apto a atuar nos diversos níveis de atenção à 
saúde (atenção básica, atendimentos de especialidades médicas e níveis avançados de 
urgência/emergência e terapia intensiva) com ações de promoção, prevenção, recuperação e 
reabilitação, responsabilidade social, bem-estar e compromisso com a defesa da cidadania.
Durante a graduação, nossos alunos desenvolvem competências e habilidades em consonância 
com os desafios das novas tecnologias e com as exigências do mercado de trabalho.
O graduado em Medicina da Unigranrio terá formação geral, humanista, crítica, reflexiva e ética. 
Raciocínio lógico, pensamento rápido, preciso e estratégico também são aptidões que os nossos 
egressos aprimoram ao longo do curso. Estas características – aliadas à empatia, facilidade de 
comunicação e sensibilidade – conquistam a preferência e confiança dos pacientes, e garantem o 
sucesso profissional.



MERCADO DE TRABALHO
O mercado de trabalho para o médico é muito amplo, repleto de inovações e oferece grandes oportunidades (tanto financeira quanto de 
projeção profissional). As possibilidades de atuação são inúmeras nesta área sempre muito aquecida. O médico pode trabalhar em 
diversos setores, dentre os quais se destacam:

Hospitais (públicos e privados);
Clínicas;
Laboratórios;
Centros de pesquisa;
Docência.

O empreendedorismo é outra opção muito comum, já que significativa parcela dos médicos possui consultório próprio, garantindo uma 
carreira independente e bem-sucedida.

Coordenadores:

Barra da Tijuca

Marcos Vianna Lacerda de Almeida
marcos.vianna@unigranrio.edu.br

Duque de Caxias

Camillo de Lellis Carneiro Junqueira
cljunqueira@unigranrio.edu.br Currículo Lates

Currículo Lates

http://lattes.cnpq.br/6626411764911701
http://lattes.cnpq.br/9299950592027006


DISCIPLINAS
Conhecimento, Tecnologia e Carreira
Cuidado em Saúde
Bases Celulares e Moleculares da Vida
Projeto Curricular Articulador
Organização do Trabalho em Saúde
Morfofisiologia Neuroendócrina e do Movimento
Saúde Coletiva
Morfofisiologia dos Sistemas Orgânicos
Bioquímica Médica
Biofísica Médica
Prática Médica
Imunologia Médica
Patologia Clínica e Anatomia Patológica
Microbiologia Básica
Parasitologia Básica
Nutrição
Crescimento, Desenvolvimento e Envelhecimento
Farmacologia Médica
Bases Morfofisiopatológicas e Científicas da Clínica
Infectologia
Parasitologia Médica
Microbiologia Médica
Pneumologia
Imunopatologia e Alergia
Cardiologia
Endocrinologia
Gastroenterologia

Hemato-Oncologia
Reumatologia
Neurologia
Nefrologia
Saúde Mental
Geriatria
Ginecologia
Obstetrícia
Genética
Neonatologia
Dermatologia
Cirurgia Pediátrica
Oftalmologia
Urologia
Anestesiologia
Otorrinolaringologia
Clínica Cirúrgica
Clínica Médica
Ortopedia
Medicina de Família
Pediatria
Urgência e Emergência
Internato Generalista
Trabalho de Conclusão de Curso



Simpósios e encontros científicos desenvolvidos em parceria com os centros e as ligas acadêmicas;
“Lives” com profissionais médicos renomados no Brasil e exterior; 
“Teste de Progresso” realizado, anualmente, com a finalidade de avaliar o desempenho cognitivo dos estudantes e do próprio curso, servindo 
como avaliação formativa e identificando problemas potenciais;
Participação em eventos esportivos (Olimpíadas Regionais dos Estudantes de Medicina);
Participação em pesquisas desenvolvidas pela universidade (Iniciação científica);
Participação voluntária nos eventos de saúde pública (Ex.: Vacinação COVID-19). 

PRINCIPAIS EVENTOS

Laboratórios;
Salas de anatomia humana;
Salas de vivências e simulação realística;
Simulação virtual na “Mesa Sectra”;
Ambulatórios de especialidades com o paciente;
Visitas técnicas em clínicas especializadas e hospitais;
Atividades práticas em serviço durante o internato (enfermarias, sala de emergência, CTI adulto e pediátrico, centro cirúrgico, sala de parto e 
pós-parto).  

Hospitais do Ministério da Saúde;
Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro;
Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro;
Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias/RJ;
Rede D’Or/São Luiz de Assistência Hospitalar.

ATIVIDADES PRÁTICAS

PARCERIAS



Há mais de 50 anos, a Unigranrio investe em ensino diferenciado e não mede esforços para se manter 

atualizada e conectada às mudanças que acontecem no Brasil e no mundo. Nossa prioridade é a busca 

pela excelência acadêmica e pela difusão do conhecimento a um número cada vez maior de estudantes, 

propiciando mais oportunidades de desenvolvimento social e humano.

Contamos com um corpo docente qualificado, formado por mestres, doutores e profissionais com vasta 

experiência no mercado de trabalho, que orientam pesquisas e programas de extensão. Nossa moderna 

metodologia de ensino é combinada com uma ampla rede de salas de aula, laboratórios, bibliotecas e 

ambulatórios, entre outros espaços específicos para o aprendizado.

A Unigranrio acredita que a educação faz a diferença. Educar é muito mais que preparar para o mercado 

de trabalho. É conscientizar os alunos de seu papel de agentes transformadores da sociedade. 

É por isso que, há mais de 50 anos, vamos além da sala de aula.

UNIGRANRIO.BR


