
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA OS CAMPOS DE CONHECIMENTO DO CENTRO DE 
CIÊNCIAS RURAIS (CCR) 

1 Coordenaria Especial de Biociências e Saúde Única (BSU) 

1.1 Campo de Conhecimento: Anatomia Humana/Ensino Tutorial/Habilidades 
Médicas: 1. Metodologias ativas no ensino de morfologia e anatomia humana para a 
graduação em Medicina; 2. Avaliação da aprendizagem no ensino de morfologia e 
anatomia humana; 3. Estudo anatômico dos sistemas do corpo humano; 4. Anatomia 
do sistema respiratório humano; 5. Anatomia do sistema circulatório sanguíneo e 
linfático humano; 6. Anatomia do sistema nervoso central e periférico; 7. Anatomia do 
sistema digestório humano; 8. Anatomia do sistema osteomioarticular e locomotor 
humano; 9. Anatomia do sistema reprodutor masculino e feminino humano; 10. Ensino 
e aprendizado de morfologia e anatomia humanas utilizando ferramentas digitais. 

1.2 Campo de Conhecimento: Clínica Médica/Educação na Comunidade/Semiologia/ 
Ensino Tutorial/Habilidades Médicas/Fundamentos do SUS: 1. Diabetes Mellitus no 
adulto na atenção primária em saúde; 2. Hipertensão arterial sistêmica na atenção 
primária em saúde; 3. Trabalho em equipe na atenção primária em saúde: promoção e 
educação em saúde na comunidade; 4. Dislipidemias na atenção primária em saúde; 5. 
Lombociatalgia e cervicalgia em atenção primária em saúde (APS); 6. Manejo 
Alzheimer na atenção primária em saúde; 7. Acidente vascular encefálico na atenção 
primária em saúde; 8. Pneumonia e bronquiolite infantil na atenção primária em 
saúde; 9. Depressão e ansiedade na atenção primária em saúde; 10. Metodologias 
ativas de ensino-aprendizagem no ensino médico. 

1.3 Campo de Conhecimento: Fisiologia/Morfologia/Ensino Tutorial/Habilidades 
Médicas: 1. Metodologias ativas aplicadas ao ensino da fisiologia e morfologia 
humana; 2. Desenvolvimento embrionário do sistema nervoso central e periférico 
humanos; 3. Formação do blastocisto e implantação (nidação) do embrião humano; 4. 
Eletrofisiologia do coração e mecanismos de regulação da pressão arterial em 
humanos; 5. Ensino e aprendizado de morfologia e anatomia humanas utilizando 
ferramentas digitais; 5. Ensino e aprendizado de morfologia e fisiologia humanas 
utilizando ferramentas digitais.; 6. Fisiologia da respiração em humanos; 7. Histologia e 
fisiologia do tecido ósseo em humanos; 8. Histologia do tecido epitelial; 9. Histologia 
do tecido muscular; 10. Células do sangue e sistema imunitário. 

1.4 Campo de Conhecimento: Medicina de Família e Comunidade/Educação na 
Comunidade/Integração Ensino Serviço/Semiologia/Ensino Tutorial/Habilidades 
Médicas: 1. Diabetes Mellitus no adulto na atenção primária à Saúde; 2. Hipertensão 
arterial sistêmica na atenção primária à saúde; 3. Trabalho em equipe na atenção 
primária à saúde e integração ensino-serviço; 4. Dislipidemias na atenção primária à 
saúde; 5. Lombociatalgia e cervicalgia em atenção primária à saúde; 6. Atenção 



integral à saúde da mulher: planejamento familiar na atenção primária à saúde; 7. 
Acidente vascular encefálico na atenção primária à saúde; 8. Metodologias ativas de 
ensino-aprendizagem no ensino médico; 9. Depressão e ansiedade na atenção 
primária à saúde; 10. Atenção primária à saúde e estratégia de saúde da família. 

1.5 Campo de Conhecimento: Pediatria/Semiologia/Ensino Tutorial/Habilidades 
Médicas/Fundamentos do SUS: 1. Avaliação do crescimento e do desenvolvimento 
neuropsicomotor da criança; 2. Imunizações e calendário vacinal da criança e do 
adolescente no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS); 3. Anemias na infância; 4. 
Doenças diarreicas agudas e desidratação; 5. Infecções das vias aéreas superiores e 
inferiores na infância; 6. Urgências e emergências em pediatria; 7. Sobrepeso e 
obesidade na infância e adolescência; 8. Doenças exantemáticas em pediatria; 9. A 
consulta pediátrica; 10. Metodologias ativas de ensino-aprendizagem no ensino 
médico. 

2 Coordenadoria Especial de Ciências Biológicas e Agronômicas (CBA) 

2.1 Campo de Conhecimento: Agronomia/Fitotecnia/Fisiologia de Plantas 
Cultivadas/Manejo e Tratos Culturais: 1. Morfologia e estádios de desenvolvimento; 
ecofisiologia e manejo da cultura da soja; 2. Morfologia e estádios de 
desenvolvimento; ecofisiologia e manejo da cultura do milho; 3. Morfologia e estádios 
de desenvolvimento; ecofisiologia e manejo de cereais de inverno; 4. Morfologia e 
estádios de desenvolvimento; ecofisiologia e manejo da cultura do arroz; 5. Morfologia 
e estádios de desenvolvimento; ecofisiologia e manejo da cultura do feijão; 6. 
Morfologia e estádios de desenvolvimento; ecofisiologia e manejo da cultura do 
algodão; 7. Morfologia e estádios de desenvolvimento; ecofisiologia e manejo da 
cultura do café; 8. Morfologia e estádios de desenvolvimento; ecofisiologia e manejo 
da cultura da cana-de-açúcar; 9. Morfologia e estádios de desenvolvimento; 
ecofisiologia e manejo da cultura da canola; 10. Morfologia e estádios de 
desenvolvimento; ecofisiologia e manejo da cultura da mandioca; 11. Morfologia e 
estádios de desenvolvimento; ecofisiologia e manejo da cultura do girassol. 

3 Departamento de Agricultura, Biodiversidade e Florestas (ABF) 

3.1 Campo de Conhecimento: Patologia Aviária/Patologia Animal/Toxicologia 
Animal: 1. Patologia geral – neoplasias; 2. Patologia geral – morte celular; 3. Patologia 
do sistema nervoso; 4. Patologia do fígado e vias biliares; 5. Patologia do sistema 
muscular esquelético; 6. Plantas hepatotóxicas; 7. Toxicologia dos medicamentos; 8. 
Micotoxicoses das aves domésticas; 9. Bronquite infecciosa das galinhas; 10. 
Coccidiose dos frangos de corte. 


