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Objetivo Geral: O objetivo geral deste projeto é permitir aos alunos uma vivência
prática discutida à luz dos conhecimentos teóricos aplicados. Essa vivência dentro da
estrutura curricular torna-se limitada em virtude da necessidade de cumprimento de
carga horária e conteúdo programático das disciplinas.
Objetivos Específicos:
Dentre os objetivos específicos citamos o aperfeiçoamento e
melhoria do processo ensino-aprendizagem da disciplina de processos patológicos gerais;
difundir a importância da realização da necropsia como rotina no processo diagnóstico;
criação de projetos de pesquisa vinculados ao estudo dos processos patológicos gerais.
Resumo: A compreensão dos processos patológicos gerais exige dos aprendizes uma
quebra de paradigmas pela exigência da inter-relação de conhecimentos fragmentados
em disciplinas. A necessidade de uma aprendizagem sistemática contrapondo-se aos
modelos tecnicistas muitas vezes gera nos alunos conflitos pela própria dificuldade de
integrar aprendizados anteriormente compartimentalizados. Este projeto propõe a
criação de um grupo de estudo com público alvo os estudantes de graduação e/ou Pósgraduação em Ciências da Saúde ou Biológicas que discutirá semanalmente os casos
clínicos vivenciados no SVO (Serviço de Verificação de Óbito) localizado no
Departamento de Patologia do Centro de Ciências da Saúde da UFPE. O
acompanhamento das necropsias no SVO permitirá o estudo morfológico macroscópico e
após coleta de amostras teciduais ou de órgãos e confecção de lâminas histológicas
permitirá também a análise microscópica. A análise morfológica macro e microscópica
formalizará o elo com a teoria através das discussões supervisionadas e orientadas pelo
coordenador do grupo ou professores colaboradores do projeto. Diante desta
problemática o projeto propõe a formação do grupo de estudo nos processo patológicos
gerais centrando o processo ensino-aprendizagem nas particularidades dos integrantes
deste grupo para que haja melhor compreensão dos mecanismos pelos quais os fatores
etiológicos produzem uma doença tanto a nível molecular como celular e anatômico.
Além disso o estudo teórico consolidado através da vivência prática estimula uma visão

crítica e problematizadora do ensino na Patologia que gera a percepção da pesquisa
científica como forma de continuação deste processo de ensino-aprendizagem.

