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Resumo 

SUEN, K. S. Implantação de ensino a distância (ead) no Programa de 

Educação Continuada em Clínica Médica do Departamento de Clínica 

Médica da FMRP- USP. 2016.199 f. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo. Ribeirão Preto, 2016 

 

O conhecimento e a capacidade de aprendizado são essenciais para o 

desenvolvimento humano. Novas tecnologias educacionais agregam 

importantes elementos no processo de ensino-aprendizagem. Considerando 

as dimensões do Brasil, a educação à distância no ensino superior é 

necessária, porém ainda pouco aplicada aos cursos de medicina. Desta 

maneira, o objetivo do presente trabalho foi desenvolver e aplicar um método 

de educação à distância ao Programa de Educação Continuada do 

Departamento de Clínica Médica da FMRP-USP. Foi desenvolvido um estudo 

primário, observacional, transversal, prospectivo, analítico com amostragem 

por conveniência, em que os alunos do Curso de Medicina da FMRP-USP, 

cursando a disciplina RCG-439-Sistema Endócrino-Metabolismo (graduação) 

e do Programa de Pós Graduação do Departamento de Clínica Médica 

cursando as disciplinas RCM-5827 Tópicos Avançados de Investigação em 

Clínica Médica e RCM-5768 Tópicos Avançados em Clínica Médica I 

assistiram às aulas previamente gravadas e após o período letivo foram 

convidados a responder um questionário de auto avaliação, disponível em um 

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) Moodle  (Modular Object Oriented 

Distance Learning). Os resultados dos questionários foram extraídos do AVA 

por exportação direta e analisados por meio de estatística descritiva com 

apoio de planilha eletronica. Foram gravadas 830 vídeo aulas. Vinte alunos 

da graduação e 24 alunos da pós graduação responderam ao questionário e 

os itens mais bem avaliados foram relevância, reflexão crítica, apoio dos 

tutores e compreensão. Apesar dos estudantes considerarem o conteúdo 

adequado e relevante, a interatividade e o apoio dos colegas foram os piores 

avaliados, provavelmente pelo comportamento passivo dos alunos pouco 

habituados a esse tipo de atividade de interação. É possível ampliar a oferta 

de disciplinas em nível superior por meio de educação à distância, desde que 

se faça um redesenho do conteúdo do ensino tradicional e seja dada maior 



atenção do docente à cooperação, atuando como mediador e incentivador da 

participação dos alunos.  

Palavras-chave: Educação a distância; Medicina; Educação 

Continuada; Interatividade; Cooperação; Moodle.  

  



Abstract 

 

SUEN, K. S. Implementation of a distance learning program in the 

Continuing Education Program of the Internal Medicine  Department of 

Ribeirao Preto School of Medicine, São Paulo University. 2016. 199 f. 

Dissertation (Master´s degree) - Ribeirao Preto School of Medicine, Sao Paulo 

University. Ribeirão Preto, 2016 

 

Introduction: Knowledge and learning ability throughout life are 

conditions for human development and sustainability of countries. The use of 

new technologies and educational methodologies add important elements in 

the promotion of education. Considering the territorial extension of Brazil, 

distant learning in undergraduate and graduate education is more than 

feasible, necessary, but still not applied to medical courses. Thus the objective 

of the present study was to develop a method of distant learning and apply it 

to the Continuing Education Program in Clinical Medicine, Department of 

Clinical Medicine, Faculty of Medicine of Ribeirão Preto-USP. Methods: This 

was a primary, observational, cross-sectional, prospective, analytical study 

with Convenience sampling, where undergraduate students attending the 

RCG-439 discipline and graduate students attending RCM- 5827 discipline 

(Advanced Topics in Research in Medicine and RCM- 5768 Advanced Topics 

in Medical Clinic I) watched the pre-recorded classes. After the school period 

they were invited to answer a questionnaire, available in site Moodle (Modular 

object Oriented Distance Learning) especially built for the Department of 

Internal Medicine. Results: Eight hundred and thirty videos were recorded. 

Twenty undergraduate students and 24 graduate answered the questionnaire 

and relevance, reflection, tutors support and comprehension scored higher. 

Discussion: Although the students considered the content appropriate and 

relevant, the questions interactivity and peer support were scored lowest, 

probably by the passive behavior of students, not used to peer interaction 

activities. Conclusion: It is possible to expand the disciplines in 

undergraduate and graduate education through distance learning. However, a 

redesign of the traditional teaching content is necessary, as well as more 



attention to the principle of cooperation, where the professor would act as a 

mediator encouraging the participation of students. 

Keywords: Distance learning; Medicine; Continuing Education; interactivity; 
Cooperation; Moodle. 
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1. Introdução                   

   

Vivemos um momento muito especial na área de educação. O 

conhecimento e a capacidade de aprendizado ao longo da vida passam a ser 

encarados como uma fonte de riqueza das nações e uma condição para o 

desenvolvimento humano e para a sustentabilidade dos países. Os ambientes 

de ensino-aprendizagem se redefinem, com a utilização de novas tecnologias 

e metodologias educacionais que agregam importantes elementos na 

dinamização deste processo. Esse avanço tem possibilitado a exploração de 

espaços, culturas e conhecimentos espalhados por todo o planeta e a 

implementação de trabalhos cooperativos entre alunos, professores e 

instituições, por intermédio das tecnologias de informação e comunicação e 

da rede Internet. Nesse cenário, o próprio conceito de educação à distância 

ganha uma dimensão renovada, tornando-se, na verdade, uma educação sem 

distâncias (MEC,2002, p.10). 

O presente estudo nasceu da observação de um programa implantado 

em 1973, quando foi criado o Programa de Educação Continuada da Escola 

Politécnica da Universidade de São Paulo – PECE/Poli, com o objetivo de 

difundir o conhecimento da instituição junto ao setor produtivo. Pode-se 

constatar que esta iniciativa foi bem-sucedida, pois mais de 30.000 

profissionais já foram qualificados nesse período (PECE-POLI,2009).  

Nasceu também da vontade de conhecer a potencialidade de um 

programa similar aplicado à medicina em um cenário educacional 

contemporâneo. Em agosto de 2002 uma comissão assessora para educação 

superior a distância, designada pelas Portarias Ministeriais 335/02, 698/02 e 

1.786/02 apontou em seu o relatório sobre a crescente inserção dos métodos 

das técnicas e das tecnologias de educação a distância em um sistema 

integrado de oferta de ensino superior, permitindo assim, o estabelecimento 

de cursos com combinação variável de recursos de ensino-aprendizagem, 

presenciais e não presenciais, sem que se criem dois sistemas de formação 

separados e mutuamente excludentes. A atribuição de maior ou menor 

presença, maior ou menor uso de tecnologia nos processos educativos de 

nível superior será determinada pela ponderação da natureza do curso, de 
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seus objetivos e conteúdo, e da possibilidade de acesso metodológico à 

tecnologia adequada.  

O arcabouço legal brasileiro, no entanto, ainda reflete uma visão 

segmentada tratando, de uma maneira geral, educação a distância como uma 

alternativa para situações emergenciais. Essa visão reducionista não 

corresponde ao enorme potencial da educação a distância para democratizar 

o acesso e melhorar a qualidade da educação superior, além de contribuir 

para a incorporação de atitudes autônomas que levam o cidadão a aprender 

ao longo da vida (MEC,2002, p.4). 

Porém, não se trata apenas da mera transposição dos ambientes, 

recursos e metodologias educacionais utilizados no modelo presencial, para 

garantir a eficácia do processo de ensino-aprendizagem mediado pela 

tecnologia. É fundamental contemplar, no planejamento institucional e no 

desenho do projeto de cada curso ou programa, aspectos específicos desses 

novos paradigmas. É preciso considerar os pressupostos filosóficos e 

pedagógicos que orientam a estrutura do curso e os objetivos as 

competências e os valores que se pretendem alcançar; os aspectos culturais 

e sócio-econômicos tanto no desenho pedagógico do curso, quanto na 

definição dos meios de acesso dos alunos; uma dinâmica de evolução do 

processo de aprendizagem que incorpore a interação entre alunos e 

professores e dos pares entre si; o desenvolvimento adequado da avaliação 

de ensino- aprendizagem e do material didático que deverá mediar a interação 

com o aluno, estando este distante do professor e de seus colegas. 

A educação à distância - e seus métodos, recursos, ferramentas e 

tecnologias aplicados à otimização do ensino presencial - deve preservar 

todas as qualidades de uma boa educação para possibilitar a cada pessoa o 

desenvolvimento de suas capacidades cognitivas, sociais, emocionais 

profissionais e éticas, e para poder viver em sociedade, exercitando sua 

cidadania plena. Um curso superior à distância não deve ter conteúdos 

curriculares reduzidos ou objetivos truncados. Enfim, todos os esforços e 

recursos disponíveis devem ser utilizados na educação à distância para que 

seja garantida uma formação de qualidade. 
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Ao tempo em que se advoga para a educação à distância o mesmo 

status que a sociedade atribui à educação presencial, os especialistas na área 

reconhecem que o desafio torna-se ainda maior, pois, além das questões 

presentes na educação tradicional, a educação à distância envolve aspectos 

específicos, pelas condições criadas pelo distanciamento físico entre 

professores e alunos. 

Portanto, a Instituição que deseja trabalhar com a educação à distância 

ou, tão somente, com seus métodos, recursos, ferramentas e tecnologias 

aplicados à educação presencial, deve estar preparada para este processo. 

O número de brasileiros que aspiram uma formação superior e, por 

diferentes razões - principalmente, econômicas - não encontram condições de 

ingressar nos cursos atualmente oferecidos é estimado em mais de três vezes 

superior ao de vagas iniciais hoje oferecidas e esse número cresce 

rapidamente, a cada ano, com o aumento dos concluintes do ensino médio. 

Por outro lado, se tomarmos, de forma exemplificativa, a demanda projetada 

de egressos do ensino médio, estima-se que, em 2016, deveremos ter oito 

milhões de alunos matriculados em cursos de graduação (INEP,2015,p 2).  

Segundo Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(INEP,2015), os 7.828.013 alunos matriculados em cursos de graduação no 

Brasil estão distribuídos em 31.866 cursos, oferecidos por 2.416 instituições 

— 304 públicas e 2.112 particulares. O total de estudantes que ingressaram 

no ensino superior em 2014 chegou a 3.110.848. O número de concluintes, a 

1.027.092. As universidades são responsáveis por mais de 54% das 

matrículas. As faculdades concentram 28,9%; os centros universitários, 

15,4%; e as instituições federais de educação tecnológica, 1,6%. 

No período de 2011-2012, o número de ingressantes nas instituições 

de educação superior cresceu 17,1%. Com taxa média de crescimento anual 

de 8,4% nos últimos dez anos, a rede federal registrou aumento no número 

de ingressantes superior a 124% entre 2002 e 2012. A rede já participa com 

mais de 60% dos ingressos nos cursos de graduação da rede pública 

(INEP,2012,p 64). 
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O cenário atual apresenta algumas iniciativas de cursos à distância ou 

semipresenciais, em programas de capacitação de docentes de redes 

públicas em nível superior, com significativa cooperação entre instituições de 

ensino, sobretudo públicas, e governos estaduais e municipais. De fato, nesse 

âmbito, há cursos com projetos inovadores, soluções criativas e materiais 

didáticos, impressos ou eletrônicos, de alta qualidade, especialmente 

desenhados para aprendizagem a distância, apoiados por tutorias presenciais 

e virtuais. 

Embora o panorama atual já apresente alguns milhares de alunos 

matriculados em cursos autorizados de graduação à distância, a demanda 

está longe de ser atendida. É, principalmente, por conta dessa oferta 

incipiente de vagas nas instituições nacionais que as instituições estrangeiras 

vêm tentando ofertar cursos à distância no Brasil. 

Na verdade, o investimento em educação à distância e nos seus 

métodos e técnicas aplicados ao enriquecimento da educação presencial é 

elevado: exige capacitação dos profissionais envolvidos; produção de 

materiais didáticos; aquisição de equipamentos e sua manutenção; 

assistência técnica e segurança; preparação dos ambientes físicos e virtuais; 

desenvolvimento de sistemas de operacionalização e gestão. Não se pode 

esquecer, também, que o avanço contínuo da ciência e da tecnologia leva a 

uma periódica necessidade de atualização dos equipamentos e dos 

conteúdos didáticos. 
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2. Justificativa 

Para que uma mudança nas políticas, estratégias e procedimentos 

públicos de supervisão e avaliação do ensino superior, incluindo-se aqui o 

chamado ensino semipresencial, o presencial-virtual ou o totalmente à 

distância, seja efetiva e convergente com as necessidades, é necessário que 

estudos e debates qualificados se intensifiquem e indiquem direções a seguir. 

Considerando as dimensões do país, a quantidade de pessoas a serem 

educadas, e o número de estudantes e profissionais concluintes da 

graduação, a infraestrutura física disponível e o número de educadores com 

capacidade para facilitar esse processo, a educação à distância no ensino 

superior é, mais do que viável, é necessária. 

3. Hipótese 

 Assistir as aulas a distância como complemento ao presencial teria um 

componente otimizador e facilitador do aprendizado. 

4. Objetivos  

4.1 Objetivo geral 

O objetivo do presente trabalho foi desenvolver um método de 

educação à distância e aplica-lo ao Programa de Educação Continuada em 

Clínica Médica do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina 

de Ribeirão Preto-USP e consequente oferta de cursos à distância envolvendo 

as diversas áreas do departamento. 

4.2 Objetivo específico 

O objetivo especifico foi avaliar a experiência dos alunos que assistiram 

as aulas das disciplinas RCG-439-Sistema Endócrino-Metabolismo 

(graduação) e RCM-5827 Tópicos Avançados de Investigação em Clínica 

Médica (pós-graduação) no ano de 2015 por meio da aplicação do 

questionário COLLES (Constructivist On-Line Learning Environment Survey) 

do tipo “experiência efetiva”. 
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5. CASUÍSTICA E MÉTODOS 

5.1 Desenho experimental 

Foi desenvolvido um estudo primário, observacional, transversal, 

prospectivo, analítico com amostragem por conveniência, em que os alunos 

do Curso de Medicina da FMRP-USP, cursando a disciplina RCG-439-

Sistema Endócrino-Metabolismo (graduação) do quarto ano e os alunos do 

Programa de Pós Graduação do Departamento de Clínica Médica cursando 

as disciplinas RCM-5827 Tópicos Avançados de Investigação em Clínica 

Médica e RCM-5768 Tópicos Avançados em Clínica Médica I assistiram às 

aulas previamente gravadas pelo docente responsável e pelo pesquisador e 

após o período letivo foram convidados a responder um questionário de auto 

avaliação, disponível em um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) Moodle  

Modular Object Oriented Distance Learning otimizado para o Departamento 

de Clínica Médica. Posteriormente, os resultados individuais foram extraídos 

do AVA por exportação direta e analisados por meio de métodos de estatística 

descritiva com o auxílio de uma planilha eletronica. 

 

 

5.2 Método de Construção de um site Moodle 

 Para a construção de um sítio e foi necessário estabelecer ambiente 

computacional com infraestrutura adequada de hardware e requisitos de 

software para abrigar um sistema Moodle. A infraestrutura de hardware foi 

definida no ano de 2012 quando foi requisitado uma máquina virtual no CCE 

USP (Centro de computação eletrônica da USP) http://www.cce.usp.br/ que 

viria a se tornar o primeiro computador virtual da FMRP-USP pertencente ao 

Sistema Nuvens Interconectadas USP (interNuvem USP).O interNuvem USP 

é o nome dado ao conjunto integrado de servidores, dispositivos de 

armazenamento e rede de dados, providos pela Superintendência de 

Tecnologia da Informação da Universidade de São Paulo (STI) e 

disponibilizados à sua comunidade de usuários por meio de interface Web. 

5.2.1 Definição de Hardware 

O hardware fornecido tem as seguintes características: 

Nome: VM RCM – MiltonFoss01 

http://www.cce.usp.br/
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S.O. (Sistema operacional): OpenSUSE 12.2 

CPU: 4 

RAM (Memória RAM): 8GB 

IP: 200.144.254.19 

Porta SSH: 2216 

Usuário: root 

Senha: ########### 

Área de Armazenagem HD Extra : 2 TB 

 

5.2.2 Definição de Softwares e Instalação de Requisitos 

Os sistemas necessários para instalação do Moodle podem ser resumidos em 

LAMP, que é uma combinação de softwares livres e de código aberto. 

O acrônimo LAMP refere-se as primeiras letras de: 

 Linux (sistema operacional), 

 Apache (servidor web), 

 MariaDB ou MySQL (software de banco de dados) e 

 PHP (linguagens de programação) ou Python, 

Esses são os componentes principais para viabilizar o desenvolvimento 

de aplicações web de propósito geral, de alta disponibilidade e de alto 

desempenho.  

Figura 1 Componentes do Servidor Web 

 

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/LAMP 
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A combinação exata do software incluído em um pacote LAMP pode variar na 

distribuição adotada para montar o servidor web. O OpenSUSE 12.2, 

especificamente, trouxe todos os sistemas e extensões dos softwares de 

script web PHP. Estas instalações são garantidas através de repositórios da 

distribuição Linux. 

5.2.3 Instalação do Moodle 

A instalação do Moodle foi realizada seguindo os passos que foram extraídos 

do site https://docs.moodle.org/31/en/Installation_quick_guide 

1 Requisitos Básicos 

2 Obtendo Moodle 

3 Criar um banco de dados 

4 Criar diretório de dados 

5 Instalar o código do Moodle 

6 Configurar o Moodle 

7 Instalar Moodle 

 

5.2.3.1 Requisitos básicos 

 Foi instalado um servidor web (Apache), um banco de dados (MySQL) o 

PHP foi configurado conforme as notas de lançamento nos docs dev para 

requisitos de software. 

 O Moodle requereu um grande número de extensões PHP, e todas elas 

foram instaladas. Na sequencia o Moodle conferiu e verificou no início do 

processo de instalação os problemas que foram corrigidos com a re-

inicialização do script de instalação. 

 Para que o Moodle pudesse enviar e-mail foi instalado um servidor de 

correio SMTP. 

5.2.3.2 Obtenção do Moodle 

Tivemos duas opções básicas: 

 Carregar a versão exigida de https://download.moodle.org/ ... OU 

 Puxar o código do repositório Git (recomendado para desenvolvedores e 

também fazendo a atualização): 

https://docs.moodle.org/31/en/Installation_quick_guide#Basic_Requirements
https://docs.moodle.org/31/en/Installation_quick_guide#Getting_Moodle
https://docs.moodle.org/31/en/Installation_quick_guide#Create_a_database
https://docs.moodle.org/31/en/Installation_quick_guide#Create_data_directory
https://docs.moodle.org/31/en/Installation_quick_guide#Install_Moodle_code
https://docs.moodle.org/31/en/Installation_quick_guide#Configure_Moodle
https://docs.moodle.org/31/en/Installation_quick_guide#Install_Moodle
https://docs.moodle.org/31/en/Apache
https://docs.moodle.org/31/en/PHP
https://docs.moodle.org/dev/Moodle_3.1_release_notes
https://docs.moodle.org/31/en/PHP
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clone git -b MOODLE_27_STABLE git: //git.moodle.org/moodle.git  

Este foi buscar uma cópia completa do repositório Moodle e depois mudou 

para o ramo estável 2.7. 

Pode-se ver em Git para administradores para obter detalhes sobre o uso do 

Git para instalar código Moodle. 

Nota: Só baixar Moodle de uma das fontes de moodle.org. Outras versões 

(instaladores base do painel de controle, por exemplo, repositórios de 

distribuição Linux) não é garantido o funcionamento correto. 

Figura 2 Site Moodle para download 

 

Fonte: https://download.moodle.org/ 

Figura 3 Site Moodle / Git para download 

 

Fonte:https://docs.moodle.org/31/en/Git_for_Administrators 

 

https://docs.moodle.org/31/en/Git_for_Administrators
https://download.moodle.org/
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5.2.3.3 Criação do banco de dados 

 Foi usado o servidor de banco de dados Mysql, criado um novo banco de 

dados vazio. A codificação padrão foi UTF8.  

CREATE DATABASE moodle DEFAULT CHARACTER SET UTF8 COLLATE utf8_unicode_

ci; 

 Para cada usuário / senha foram conferidas as permissões apropriadas 

para o banco de dados: 

. mysql> GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE,CREATE,CREATE TEMPORARY TA

BLES,DROP,INDEX,ALTER ON moodle.* TO 'moodleuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'you

rpassword'; 

5.2.3.4 Criação do diretório de dados 

 Foi criada uma pasta vazia para armazenar arquivos do Moodle. Ela não 

foi disponibilizada na área do servidor web e foi concedido permissões de 

escrita para o servidor web.  

5.2.3.5 Instalação do código do Moodle 

 Foi baixado o arquivo zip ou tgz , e em seguida, descompactado e movido 

para / srv / www / htdocs / clinicamedica /moodle 

 Foi garantido que o servidor web não tinha permissões para escrita nos 

diretórios dos códigos do Moodle. 

 Foi escolhida a URL www.fmrp.usp.br/rcm e apontada para o site Moodle  

5.2.3.6 Configuração do Moodle 

 No diretório de código do Moodle, localizou-se o arquivo config-dist.php e 

foi copiado para um novo arquivo chamado config.php . 

 Editou-se o arquivo config.php foi alterado as configurações para apontar 

para o site da clinica médica, diretórios e banco de dados. Nota: o Moodle 

script de instalação criou um config.php pois ele não existia. 

http://www.fmrp.usp.br/rcm
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5.2.3.7 Instalação do Moodle 

 A instalação do moodle foi feita através da execução do script na URL do 

site moodle em um navegador (instalação foi concluída automaticamente) 

também foi possivel executar a versão de linha de comando no 

(requerendo a versão CLI do PHP): 

/ Usr / bin / php /path/to/moodle/admin/cli/install.php 

O CLI cria o config.php e não é executado se tiver criado um na etapa anterior. 

 Após a instalação foram certificadas as permissões dos arquivos. Para os 

arquivos do programa Moodle (não gravável pelo servidor web) e os 

arquivos de dados do Moodle (gravável pelo servidor web). 

5.3 Método de gravação e edição 

Para a gravação e edição das aulas foi utilizado o software Camtasia 

que permite a gravação da tela de um computador e o áudio associado à 

imagem encapsulado em um filme. Ele é usado para elaboração de vídeo-

aulas, tutoriais e demonstração de produtos e sistemas computacionais. O 

sistema foi instalado nos computadores das salas de aula da graduação e nos 

anfiteatros da Faculdade de Medicina e do Hospital das Clinicas. As 

gravações das aulas da pós-graduação ocorreram em dois locais, na sala 640 

no sexto andar do hospital onde ocorrem as reuniões cientificas RCM-5827 

Tópicos Avançados de Investigação em Clínica Médica e no anfiteatro do HC 

as reuniões clinicas RCM-5768Tópicos Avançados em Clínica Médica I. 
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Figura 4 Edição de Videoaula Reunião Clínica com Camtasia Studio 

Fonte: Autoria Própria 

 

Figura 5 Edição de Videoaula Reunião Clínica com Camtasia Studio 

 

Fonte: Autoria Própria 

 

Para as gravações das aulas da graduação foram utilizados dois métodos. 

1 – Estúdio  

Ocorreram no laboratório de novas tecnologias montado no 

bloco didático onde o docente agendou um horário para realizar a 

atividade. 
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2 – Autônomo 

Cada docente gravou a sua aula em seu computador pessoal e 

depois transferiu o conteúdo para edição e ajustes do conteúdo 

pedagógico. 

 

5.4 Método de disponibilização de conteúdo 

O conteúdo foi disponibilizado por meio do Moodle que é um Sistema 

Open Source de Gerenciamento de Cursos - Course Management System 

(CMS), também conhecido como Learning Management System (LMS) ou um 

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). Esse sistema viabiliza o acesso à 

aprendizagem à distância por comunidades de usuários que privilegiam o 

discurso colaborativo em suas interações. Essa ferramenta integra as 

atividades presenciais com atividades vinculadas a Educação à Distância, 

permitindo, que o material utilizado em sala de aula esteja disponível ao aluno 

antecipadamente.  

Para a implantação de um curso no Moodle é necessário inicialmente 

criar as categorias de cursos. Elas servem para organizar os cursos, de forma 

que, professores e alunos encontrem com facilidade os mesmos. 

Para a criação de categorias de cursos as seguintes etapas devem ser 

seguidas: 

1- É necessário se logar no Moodle com o perfil de administrador e clicar em 

"Administração do site"> "Cursos"> "Acrescentar/modificar cursos". 
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Figura 6 Tela de Administração do Moodle 

 

Fonte: www.fmrp.usp.br/rcm 

 

2- Para criar uma estrutura de categorias para o AVA do Departamento de 

Clínica Médica – FMRP-USP. 

Figura 7 Tela de visualização das categorias de cursos

 

Fonte: www.fmrp.usp.br/rcm 

http://www.fmrp.usp.br/rcm
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3- Na tela seguinte clicar em "Criar nova categoria" e preencher os campos: 

Categoria-pai, Nome da categoria, número ID da categoria e Descrição, sendo 

que o último item é facultativo. 

Figura 8 Tela de criação das categorias de cursos

 

 

Fonte: www.fmrp.usp.br/rcm 

4- Após o preenchimento, clicar no botão "criar categoria". 

5-O usuário é direcionado para a categoria "Ex: EaD – Programa de Educação 

Continuada da Clínica Médica". É dentro de uma categoria criada que se pode 

acrescentar uma subcategoria, para isso, no menu Administração clicar em 

"Acrescentar sub-categoria". 

6-Foram criadas três subcategorias chamadas: Reuniões Clínicas, Reuniões 

Cientificas e Simpósios Temáticos dentro da categoria pai EaD – Programa 

de Educação Continuada da Clínica Médica. 

http://www.fmrp.usp.br/rcm
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Figura 9 Tela de criação das Subcategorias Fonte: www.fmrp.usp.br/rcm 

7- Em resumo o AVA do Departamento de Clínica Médica foi estruturado nas 

seguintes categorias e subcategorias: 

Categoria Pai:EaD – Programa de Educação Continuada da Clínica Médica  

  Subcategorias: Reuniões Clínicas 

                Reuniões Científicas 

                Simpósios Temáticos 

 

Categoria Pai : Endocrinologia 

Categoria Pai : Espaço dos Docentes 

Categoria Pai : Nutrologia 

 Subcategorias: Nutrologia-Ensino 

                Nutrologia-Assistencia 

                   Nutrologia-Pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fmrp.usp.br/rcm
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Figura 10 Tela de visualização das categorias, Subcategorias de cursos

 

Fonte: www.fmrp.usp.br/rcm 

Após a criação de Categorias e Subcategorias foi possível criar os Cursos 

dentro dos mesmos. Os cursos no Moodle, são os espaços onde os 

professores inserem arquivos, vídeos e atividades relacionadas ao curso para 

seus alunos. Os cursos podem ser criados apenas pelos os usuários com o 

perfil de administrador, criador de cursos e gerentes. 

Para a criação de cursos as seguintes etapas foram seguidas: 

1- Foi logado no Moodle com o perfil de administrador e clicar em 

"Administração do site"> "Cursos"> "Acrescentar/modificar cursos". 

2- Na tela seguinte clicou-se na Categoria e quando houve Subcategoria 

selecionou-se aquela que corresponde o Curso. Ex: Criação do Curso RCM 

5827 Tópicos Avançados de Investigação em Clínica Médica I - ano 2016 da 

http://www.fmrp.usp.br/rcm
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Categoria EaD – Programa de Educação Continuada da Clínica Médica da 

Subcategoria Reuniões Científicas 

Figura 11 Tela de criação de curso RCM 5827

Fonte: www.fmrp.usp.br/rcm 

Figura 12 Tela de criação de curso RCM 5827

 

Fonte: www.fmrp.usp.br/rcm 

 

 

http://www.fmrp.usp.br/rcm
http://www.fmrp.usp.br/rcm
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3- Quando clicou-se em Salvar a estrutura do curso foi montada em formato 

de tópicos com 15 seções inicialmente definido. As seções foram mostradas 

contraídas e, se necessário, puderam ser expandidas. 

Figura 13 Tela de gestão do curso RCM 5827

 

Fonte: www.fmrp.usp.br/rcm 

4-Com a estrutura do curso criada em tópicos, para postar uma aula e 

disponibilizar aos alunos em uma determinada disciplina os seguintes passos 

foram seguidos: 

Figura 14 Tela de adição de recursos no curso RCM 5827

 

Fonte: www.fmrp.usp.br/rcm 

 

http://www.fmrp.usp.br/rcm
http://www.fmrp.usp.br/rcm
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5-Clicou-se em Arquivo preencheu-se o Nome e Descrição e inseriu-se o 

conteúdo arrastando com o mouse o Vídeo. 

Figura 15 Tela de adição de conteúdo no curso RCM 5827

 

Fonte: www.fmrp.usp.br/rcm 

6-Ao final com o conteúdo Submetido obteve-se a seguinte tela. 

Figura 16 Tela de visualização de conteúdo no curso RCM 5827

Fonte: www.fmrp.usp.br/rcm  

http://www.fmrp.usp.br/rcm
http://www.fmrp.usp.br/rcm
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5.5 Aplicação do questionário COLLES 

O questionário de auto avaliação COLLES é formado por 24 

declarações distribuídas em 6 grupos: 

Relevância: Quão relevante é o aprendizado on-line nas práticas 

profissionais do estudante? 

Reflexão: O aprendizado on-line estimula o pensamento crítico-

reflexivo dos estudantes? 

Interatividade: O que leva os estudantes a se engajarem em um rico 

diálogo educativo? 

Suporte do Tutor: Quão bem os tutores auxiliam os estudantes a 

participarem do aprendizado on-line? 

Suporte Social: Os demais estudantes são fontes de estímulo e 

motivação? 

Interpretação: Os estudantes e os tutores se compreendem nas 

comunicações realizadas entre si? 
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Para responder o questionário cada aluno convidado acessou a página do 

curso e acessou as questões conforme as figuras 16, 17,18,19. 

Figura 16 Tela para responder o Questionário COLLES da disciplina RCM 5827

Fonte: www.fmrp.usp.br/rcm 

Figura 17 Tela para responder o Questionário COLLES da disciplina RCM 5827

 

Fonte: www.fmrp.usp.br/rcm 

http://www.fmrp.usp.br/rcm
http://www.fmrp.usp.br/rcm
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Figura 18 Tela para responder o Questionário COLLES da disciplina RCM 5827

Fonte: www.fmrp.usp.br/rcm 

 

Figura 19 Tela para responder o Questionário COLLES da disciplina RCM 5827

 

Fonte: www.fmrp.usp.br/rcm 

 

http://www.fmrp.usp.br/rcm
http://www.fmrp.usp.br/rcm
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6. Análise estatística 

Os resultados do questionário COLLES foram analisados em tabelas e 

gráficos de métricas de estatística descritiva sendo apresentada a frequência 

de cada uma das respostas dos voluntários. Os dados foram armazenados 

em uma planilha eletrônica do software Microsoft Excel 

7. Resultados 

Os resultados do presente trabalho foram descritos em ordem cronológica de 

atividades e subdivididos em dois grupos: 

7.1 - Criação e implantação da Infraestrutura de Hardware e Software 

7.2 - Coleta de dados da Plataforma Moodle instalada na Infraestrutura 

implantada. 

7.1 - Criação e implantação da Infraestrutura de Hardware e Software 

7.1.1 Ano 2012, foi solicitado uma máquina virtual junto ao Centro de 

computação eletrônica da USP (CCE-USP) para o Departamento de 

Clínica Médica da FMRP-USP. 

7.1.2 Janeiro 2013, o CCE-USP instalou e definiu os parâmetros da 

máquina virtual e Instalou o Sistema Operacional OpenSuse Linux. 

7.1.3 Fevereiro 2013, foi instalado o servidor web Apache e o Moodle. 

Para o site Moodle foi escolhido o Tema Essential e instalado no 

ambiente. 
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Figura 20 Tela para configurar o tema Essential

Fonte: www.fmrp.usp.br/rcm 

Figura 21 Tela para configurar o tema Essential

Fonte: www.fmrp.usp.br/rcm 

7.1.4 Fevereiro 2013, foi solicitado para o STI-FMRP redirecionar o 

endereço do site www.fmrp.usp.br/rcm para o site Moodle instalado. 

http://www.fmrp.usp.br/rcm
http://www.fmrp.usp.br/rcm
http://www.fmrp.usp.br/rcm
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Figura 22 Tela da Página Inicial

 

Fonte: www.fmrp.usp.br/rcm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fmrp.usp.br/rcm
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Figura 23 Logo do Programa de Educação Continuada em Clínica Médica 

desenvolvido para o site

Fonte: www.fmrp.usp.br/rcm 

7.1.5 Março 2013, foi instalado o CAMTASIA studio e iniciado as 

gravações das Disciplinas da Pós Graduação “Reuniões Cientificas”– 

1 semestre - RCM 5827 Tópicos Avançados de Investigação em Clínica 

Médica I e 2 semestre - RCM 5828 Tópicos Avançados de Investigação 

em Clínica Médica II. 

7.1.6 A implantação do website evidenciou a visibilidade institucional 

do departamento de clínica médica na faculdade de medicina de 

Ribeirão Preto pois foi inserido o ResolverMaps, um contador de visitas 

sob forma de map-widgets que permitiu medir os acessos ao website. 

Combinando a função de geolocalização infosniper.net e o serviço de 

http://www.fmrp.usp.br/rcm
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map images da NASA Visible Earth e contagem estatística dinâmica de 

endereços IPs. O código do programa sob forma HTML foi inserido em 

um bloco moodle e mostrou que desde a sua implantação em julho de 

2013 o número de visitantes que acessou o site foi de 38.871 oriundos 

de 74 países. Deste total, citando os cinco maiores: 37.476 (96,4%) 

foram do Brasil, 687(1,7%) foram dos EUA, 82(0,21%) foram da 

Colombia, 63(0,16%) foram do Equador, 58(0,15%) foram da Índia. 

Figura 24 Tela do contador de visitantes do site

Fonte: www.fmrp.usp.br/rcm 

7.1.7 Outubro 2013, Iniciou-se as gravações da Disciplina RCM 5768 

Tópicos Avançados em Clínica Médica I, conhecido como “Reuniões 

Clínicas”. Os Simpósios Temáticos também começaram a ser 

gravados. 

 

 

 

 

 

http://www.fmrp.usp.br/rcm
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Figura 25 Equipamento de vídeo conferencia e captura de vídeo no CEAPS

 

Figura 26 Tela de captura reunião clínica no CEAPS
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Figura 27 Equipamento de áudio e captura no CEAPS
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7.1.8 Ano 2014, ano 2015, foram feitas melhorias no método de 

gravação de Vídeo-aulas e foram estabelecidas métricas para 

racionalização de trabalhos de edição e publicações de conteúdos no 

Moodle. 

7.1.9 Resultados das Gravações e Edições das “Reuniões Científicas” 

da Disciplina RCM 5827 Tópicos Avançados de Investigação em 

Clínica Médica I – Primeiro Semestre e da Disciplina RCM 5828 

Tópicos Avançados de Investigação em Clínica Médica II –Segundo 

Semestre dos Anos 2013, 2014, 2015, 2016.   

Total = 103 vídeo aulas editadas vide anexo 1 Reuniões Cientificas. 

Figura 28 Tela de visualização dos cursos das Reuniões Cientificas

 

Fonte: www.fmrp.usp.br/rcm 

 

http://www.fmrp.usp.br/rcm
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7.1.1.0 Resultados das Gravações e Edições das “Reuniões Clínicas” 

da Disciplina RCM 5768 Tópicos Avançados em Clínica Médica I dos 

Anos 2013, 2014, 2015, 2016.  

Total = 87 vídeo aulas editadas vide anexo 2 Reuniões Clinicas. 

Figura 29 Tela de visualização dos cursos das Reuniões Clinicas

 

Fonte: www.fmrp.usp.br/rcm 

 

7.1.1.1 Resultados das Gravações e Edições dos Simpósios Temáticos 

Anos 2013, 2014, 2015, 2016. 

Total = 420 vídeo aulas editadas vide anexo 3 Simpósios. 

 

 

http://www.fmrp.usp.br/rcm
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Figura 30 Tela de visualização dos Simpósios Temáticos

 

Fonte: www.fmrp.usp.br/rcm 

 

7.1.1.2 Resultados das Gravações e Edições da Disciplina RCG 439 

Sistema Endócrino Metabolismo. 

Total = 30 vídeo aulas editadas vide anexo 4 RCG 439. 

 

 

http://www.fmrp.usp.br/rcm
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Figura 31 Tela de entrada do curso RCG-439 

 

Fonte: www.fmrp.usp.br/rcm 

 

 

 

 

 

7.2 - Coleta de dados do Plataforma Moodle instalada na Infraestrutura 

implantada. 

Participaram do estudo 20 alunos matriculados no 1 semestre de 2015 da 

disciplina RCG 439 Sistema Endócrino Metabolismo do curso de 

graduação e 24 alunos matriculados na disciplina do 1 semestre de 2015 

- RCM 5827 Tópicos Avançados de Investigação em Clínica Médica I da 

pós-graduação em clínica médica.  

Os resultados obtidos em cada disciplina estão demonstrados nas tabelas 

e gráficos abaixo. 

 

http://www.fmrp.usp.br/rcm
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7.2.1 RCG 439 Sistema Endócrino Metabolismo 
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RELEVÂNCIA 
 

PERGUNTAS QUASE 
NUNCA 

 

RARAMENTE ALGUMAS 
VEZES 

 

FREQUENTEMENTE 

 
QUASE 
SEMPRE 

 

A minha 
aprendizagem é 
focalizada em 
assuntos que me 
interessam? 

0 0 0 7 13 

O que eu estou 
aprendendo é 
importante para a 
prática da minha 
profissão? 

0 0 0 2 18 

Eu aprendo como 
fazer para 
melhorar o meu 
desempenho 
profissional? 

0 0 0 2 18 

O que eu aprendo 
tem boas conexões 
com a minha 
atividade 
profissional? 

0 0 0 2 18 
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REFLEXÕES CRÍTICAS 
 

PERGUNTAS QUASE 
NUNCA 

 

RARAMENTE ALGUMAS 
VEZES 

 

FREQUENTEMENTE 

 
QUASE 
SEMPRE 

 
Eu reflito sobre 

como eu aprendo? 
0 0 0 1 19 

Faço reflexões 
críticas sobre as 
minhas próprias 

idéias? 

0 0 2 3 15 

Faço reflexões 
críticas sobre as 
idéias dos outros 

participantes? 

0 1 7 2 9 

Faço reflexões 
críticas sobre os 
conteúdos do 

curso? 

0 0 0 1 19 

 

 

 

 

INTERATIVIDADE 
 

PERGUNTAS QUASE 
NUNCA 

 

RARAMENTE ALGUMAS 
VEZES 

 

FREQUENTEMENTE 

 
QUASE 
SEMPRE 

 
Eu explico as 
minhas idéias aos 
outros 

participantes? 

2 5 8 3 2 

Peço aos outros 
alunos explicações 
sobre as idéias 

deles? 

2 10 5 2 1 

Os outros 
participantes me 
pedem explicações 
sobre as minhas 

idéias? 

2 10 7 1 0 

Os outros 
participantes 
reagem às minhas 

idéias.? 

3 10 3 4 0 
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APOIO DOS TUTORES 
 

PERGUNTAS QUASE 
NUNCA 

 

RARAMENTE ALGUMAS 
VEZES 

 

FREQUENTEMENTE 

 
QUASE 
SEMPRE 

 
O tutor me estimula 

a refletir? 
0 0 0 1 19 

O tutor me 
encoraja a 

participar? 

0 0 0 2 18 

O tutor ajuda a 
melhorar a 
qualidade dos 

discursos? 

0 0 0 2 18 

O tutor ajuda a 
melhorar o 
processo de 
reflexão 

autocrítica? 

0 0 0 2 18 

 

 

 

 

 

 

APOIO DOS COLEGAS 
 

PERGUNTAS QUASE 
NUNCA 

 

RARAMENTE ALGUMAS 
VEZES 

 

FREQUENTEMENTE 

 
QUASE 
SEMPRE 

 
Os outros 
participantes me 
encorajam a 

participar? 

1 5 8 3 3 

Os outros 
participantes 
elogiam as minhas 

contribuições? 

2 8 7 2 1 

Os outros 
participantes 
estimam as minhas 

contribuições? 

1 11 4 3 1 

Os outros 
participantes 
demonstram 
empatia quando 
me esforço para 

aprender? 

1 8 6 3 2 
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COMPREENSÃO 
 

PERGUNTAS QUASE 
NUNCA 

 

RARAMENTE ALGUMAS 
VEZES 

 

FREQUENTEMENTE 

 
QUASE 
SEMPRE 

 
Eu compreendo 
bem as 
mensagens dos 
outros 

participantes? 

0 1 3 3 13 

Os outros 
participantes 
compreendem 
bem as minhas 

mensagens? 

0 5 2 3 10 

Eu compreendo  
bem as 
mensagens do 

tutor? 

0 0 0 0 20 

O tutor 
compreende bem 
as minhas 

mensagens? 

0 0 0 0 20 
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7.2.2 RCM 5827 Tópicos Avançados de Investigação em Clínica Médica I 
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RELEVÂNCIA 
 

PERGUNTAS QUASE 
NUNCA 

 

RARAMENTE ALGUMAS 
VEZES 

 

FREQUENTEMENTE 

 
QUASE 
SEMPRE 

 

A minha 
aprendizagem é 
focalizada em 
assuntos que me 
interessam? 

0 0 3 7 14 

O que eu estou 
aprendendo é 
importante para a 
prática da minha 
profissão? 

0 0 0 6 18 

Eu aprendo como 
fazer para 
melhorar o meu 
desempenho 
profissional? 

0 0 0 5 19 

O que eu aprendo 
tem boas conexões 
com a minha 
atividade 
profissional? 

0 0 0 6 17 

 

 

REFLEXÕES CRÍTICAS 
 

PERGUNTAS QUASE 
NUNCA 

 

RARAMENTE ALGUMAS 
VEZES 

 

FREQUENTEMENTE 

 
QUASE 
SEMPRE 

 
Eu reflito sobre 

como eu aprendo? 
0 0 1 6 17 

Faço reflexões 
críticas sobre as 
minhas próprias 

idéias? 

0 0 0 4 20 

Faço reflexões 
críticas sobre as 
idéias dos outros 

participantes? 

0 2 2 5 15 

Faço reflexões 
críticas sobre os 
conteúdos do 

curso? 

0 0 0 3 21 
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INTERATIVIDADE 
 

PERGUNTAS QUASE 
NUNCA 

 

RARAMENTE ALGUMAS 
VEZES 

 

FREQUENTEMENTE 

 
QUASE 
SEMPRE 

 
Eu explico as 
minhas idéias aos 
outros 

participantes? 

13 9 2 0 0 

Peço aos outros 
alunos explicações 
sobre as idéias 

deles? 

19 3 2 0 0 

Os outros 
participantes me 
pedem explicações 
sobre as minhas 

idéias? 

15 7 2 0 0 

Os outros 
participantes 
reagem às minhas 

idéias.? 

14 6 4 0 0 

 

 

APOIO DOS TUTORES 
 

PERGUNTAS QUASE 
NUNCA 

 

RARAMENTE ALGUMAS 
VEZES 

 

FREQUENTEMENTE 

 
QUASE 
SEMPRE 

 
O tutor me estimula 

a refletir? 
0 0 1 3 20 

O tutor me 
encoraja a 

participar? 

0 0 1 4 19 

O tutor ajuda a 
melhorar a 
qualidade dos 

discursos? 

0 0 1 2 21 

O tutor ajuda a 
melhorar o 
processo de 
reflexão 

autocrítica? 

0 0 1 3 20 
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APOIO DOS COLEGAS 
 

PERGUNTAS QUASE 
NUNCA 

 

RARAMENTE ALGUMAS 
VEZES 

 

FREQUENTEMENTE 

 
QUASE 
SEMPRE 

 
Os outros 
participantes me 
encorajam a 

participar? 

7 7 5 2 3 

Os outros 
participantes 
elogiam as minhas 

contribuições? 

6 9 6 1 2 

Os outros 
participantes 
estimam as minhas 

contribuições? 

6 7 8 2 1 

Os outros 
participantes 
demonstram 
empatia quando 
me esforço para 

aprender? 

3 10 4 5 2 

 

 

COMPREENSÃO 
 

PERGUNTAS QUASE 
NUNCA 

 

RARAMENTE ALGUMAS 
VEZES 

 

FREQUENTEMENTE 

 
QUASE 
SEMPRE 

 
Eu compreendo 
bem as 
mensagens dos 
outros 

participantes? 

0 0 0 4 20 

Os outros 
participantes 
compreendem 
bem as minhas 

mensagens? 

0 0 0 4 20 

Eu compreendo  
bem as 
mensagens do 

tutor? 

0 0 0 4 20 

O tutor 
compreende bem 
as minhas 

mensagens? 

0 0 0 5 19 
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8- Discussão 

O presente trabalho teve por objetivo implantar o ensino a distância 

(EAD) no programa de educação continuada do Departamento de Clínica 

Médica da FMRP-USP o que foi realizado graças à flexibilidade do ambiente 

virtual de aprendizagem Moodle. Essa implantação deu visibilidade 

institucional ao departamento e foi confirmada após a implantação do website 

conforme os resultados mostrados no item 7.1.6. Considerado um importante 

meio de educação permanente para os médicos, e sendo um centro de 

excelência de produção de conhecimento, o departamento desenvolveu, por 

meio da implantação do ensino à distância, programas de atualização 

profissional, como eventos científicos, discussões de casos clínicos e 

simpósios temáticos. Um dos programas desenvolvidos foi aberto ao público 

médico na Internet. Este método pode ser considerado como uma inovação e 

uma quebra de paradigma, pois até o ano de 2013 todos os encontros e 

reuniões de discussões clínicas eram realizados na modalidade presencial. 

Durante a implantação desse programa de EAD foi constatado um grande 

fluxo de visitantes após a inserção de cada reunião Clínica no website 

O ambiente virtual de aprendizagem nos cursos de Medicina, mediado 

pelo uso de ferramentas tecnológicas, permite otimizar tempo e métodos 

quando se estabelece interação entre o professor e os alunos distantes 

fisicamente.  

O uso do Moodle se popularizou entre os educadores de todo o mundo 

como uma ferramenta para criar sites de web dinâmicos para seus alunos, 

além de cumprir com os objetivos de sua criação: viabilizar o acesso à 

aprendizagem a distância por comunidades de usuários que privilegiam o 

discurso colaborativo em suas interações. O processo ensino-aprendizagem 

constitui o fundamento da prática docente universitária a qual tem como eixo 

principal o aluno. No entanto, paralelamente ou como parte inseparável desse 

processo, a avaliação é a ferramenta que fornece informações oportunas que 

buscam investigar se a aprendizagem está sendo conseguida ou não, bem 

como nos indica a retomada do caminho que busca o objetivo final (Abreu MC, 

Masetto MT,1990).  
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Desta maneira, para monitorar a eficácia do processo de ensino- 

aprendizagem foi necessário aplicar um instrumento de avaliação que 

apresentasse uma visão do conjunto e das partes componentes e utilizou-se 

o questionário denominado COLLES (Constructivist On-Line Learning 

Environment Survey) do tipo “experiência efetiva”. A fundamentação teórica 

do questionário está centrada na aprendizagem, visto como uma atividade de 

elaboração conceitual mediada por uma função pedagógica. Os participantes 

são inseridos em um ambiente dinâmico proporcionado pela interação social, 

autonomia e colaboração via internet.  Os tutores podem monitorar as 

perspectivas dos alunos sobre o ambiente de aprendizagem online 

contrastadas com sua prática nas interações e desta forma, realizar 

diagnósticos sistematizados e investigar como suprir as falhas do programa 

de educação a distância.  

Os resultados do questionário aplicado aos dois grupos de alunos Pós-

graduação (RCM-5827) e Graduação (RCG-439) mostraram que os 

estudantes consideraram a relevância muito alta onde a aprendizagem e o 

conteúdo disponibilizado estavam perfeitamente focados em assuntos de 

interesse. Consideraram também a importância dos conteúdos na prática 

profissional e o aprendizado adquirido, aderente e promotor da melhoria do 

desempenho das atividades profissionais. 

Em relação a reflexão crítica, os dois grupos de alunos informaram que 

as atividades de aprendizado on-line estimulam os processos sobre como 

está sendo o seu aprendizado e também sobre os conteúdos do curso. 

Ao avaliar a percepção e preferencias dos alunos, o quesito 

interatividade foi o pior avaliado, pois apesar da plataforma moodle 

disponibilizar fórum, Chats e leitura de arquivos estas atividades foram pouco 

usadas o que revela o comportamento passivo de recebimento de conteúdo 

instrucional por parte dos alunos. Por parte dos alunos da Pós-graduação o 

item foi ainda pior avaliado pois 90% dos alunos não explicam as ideias 

próprias aos outros participantes, não pedem explicações dos outros alunos 

sobre as ideias deles, e entre os participantes as solicitações para ideias 

individualizadas não existem e quase nunca há reação sobre as mesmas. Esta 

avaliação corrobora com Muirhead e Juwah (2004), pois pesquisas apontam 
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que o acesso a atividades que levem alunos a refletir sobre conceitos tanto 

teóricos como baseados em sua própria experiência estabelecendo 

representações, questionamentos, diálogos, análises são fundamentais para 

a qualidade da interação, atuando como suporte para o processo de 

aprendizagem em nível epistemológico, já que levam alunos a refletir sobre 

conceitos tanto teóricos como baseados em sua própria experiência. 

O apoio dos tutores no processo de ensino e aprendizagem foi bem 

avaliado, observou-se que ainda persiste o método de transmissão da 

informação pelo professor numa época em que a informação está disponível 

por várias mídias (MORAN,2009). A importância do papel do professor-tutor 

nos cursos a distância é enfatizada por (HRICKO,2006) e (HARASIM,2005). 

As autoras destacam que a aprendizagem em grupo on-line exige que o 

professor desempenhe um papel de facilitador, observador e monitor, para 

auxiliar o aluno no processo de interação, além de prestar, em tempo hábil, 

as informações necessárias.  Em um ambiente onde a comunicação é 

assíncrona e “de muitos para muitos”, o professor deve estimular o aluno a 

participar e a interagir com o grupo. Os alunos do curso de graduação 

aceitaram bem a iniciativa de agregar ao curso presencial uma parte a 

distância onde o conteúdo do programa foi oferecido antecipadamente para 

estudo prévio, antes de cada encontro presencial. Durante os encontros 

presenciais o professor avançou com desempenho no conteúdo programado 

otimizando o tempo e com isso conseguiu melhorar a abordagem com temas 

atuais.  

A avaliação do item apoio dos colegas nos dois grupos foi baixa isto 

provavelmente se deve à baixa interatividade também observada nos dois 

cursos. 

Em relação à compreensão, todos os indicadores revelaram que o 

oferecimento de disciplinas a distância como complemento ao curso 

presencial é viável para os cursos cujo conteúdo instrucional é oferecido sob 

a forma de leitura obrigatória e ou presença obrigatória. No entanto, observou-

se uma contradição nas informações referentes à compreensão das 

mensagens entre os participantes pois o item interatividade apresentou menor 

pontuação ao passo que o item compreensão das mensagens entre os 
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participantes teve pontuação elevada. A hipótese para explicar tal achado é 

que os estudantes em nosso meio, desde o ensino fundamental, estão 

habituados a receber os conteúdos oferecidos pelos professores e a não 

questionar e esse método ainda é pouco utilizado em nosso meio.  
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9- Conclusão 

Os dados do presente estudo revelaram a possibilidade de ampliação 

da oferta de disciplinas em nível superior e demonstram que ainda existem 

questões teórico-metodológicas do processo ensino-aprendizagem que 

precisam ser entendidas e modificadas para que a iniciativa contribua com 

ampliação sustentada pela EAD. 

A aplicação dos questionários permitiu realizar dois diagnósticos 

distintos em relação aos grupos de alunos da graduação e pós-graduação. 

Em relação aos alunos da graduação da disciplina de Endocrinologia 

cabe salientar que foi a primeira experiência em que um grupo de alunos 

recebeu conteúdo instrucional adiantado, por tecnologia, para depois o 

docente discutir o tema no encontro presencial.  

Concluiu-se que o método de entrega do conteúdo adiantado através 

do Moodle para os alunos não incentivou a interatividade em grupo apesar da 

existência de instrumentos virtuais. 

 Esta interatividade ocorreu somente no encontro presencial quando o 

tutor, docente abordou o tema.  

Pôde-se concluir que a experiência de receber conteúdo avançado em 

medicina, durante a graduação, requer um cuidado especial, é necessário um 

redesenho dos recursos didáticos, para proporcionar troca de mensagens 

entre os participantes e promover a interatividade.  

Concluiu-se também, a importância do docente nas atividades de 

construção conceitual, dedicando mais atenção ao princípio da cooperação, 

e, sendo um mediador, deve incentivar a participação dos alunos. 

Ainda em relação a cooperação, é necessário impelir, para que haja 

contribuições individuais ou coletivas e, quando houver, o ambiente da sala 

de aula, seja virtual ou presencial, deve ser receptivo e encorajador 

demostrando sempre empatia com os esforços para o aprendizado.  

O diagnóstico sistematizado em relação à pós-graduação evidenciou 

que os alunos do programa de pós-graduação que assistiram às aulas a 
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distância, também se mantiveram isolados e pouco interagiram com os 

colegas na disciplina em comum.  

A iniciativa do oferecimento da disciplina RCM-5827 Tópicos 

Avançados de Investigação em Clínica Médica I e RCM-5828 Tópicos 

Avançados de Investigação em Clínica Médica II na modalidade a distância 

para alunos especiais foi muito bem recebida no início de 2016.  

Alguns alunos da pós-graduação não podiam comparecer à reunião 

científica mas desejavam fazer a disciplina, esta solução permitiu assistir as 

reuniões científicas com a obrigatoriedade de entrega de um relatório resumo 

de todas as reuniões gravadas. 

Muitos educadores defendem a educação a distância na formação 

continuada e na pós-graduação, mas consideram temerário esse tipo de 

formação nos cursos de graduação. No entanto, as justificativas para 

implementação da educação a distância presentes nos documentos oficiais  

estão amparadas em teorias que apontam a urgente necessidade de 

mudança nos processos formativos, devido às complexas questões que a 

sociedade enfrenta e que impõem novos desafios para a educação, exigindo 

uma formação diferenciada daquela do passado, com maior autonomia do 

sujeito. Também não se pode negar que os problemas  a serem enfrentados 

pelos profissionais na sociedade do conhecimento, sob a pressão da 

globalização, impõem novos desafios, tanto no que diz respeito ao mercado 

de trabalho quanto às relações sociais.  

Sob esse aspecto, não basta apenas assegurar o direito à educação 

como um direito de todos a ser garantido sob a coordenação do Estado, posto 

que novas exigências e novos desafios estão se apresentando 

cotidianamente àqueles dispostos a realizar seu papel de educador. 
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RCM 5827 Tópicos Avançados de Investigação em Clínica Médica I - ano 2013 

Processados dos logs desde quinta, 16 maio 2013, 04:14 

Atividade Visualizações 

Mensagens do 

blog relacionadas Último acesso 

Fórum de notícias 

2 - domingo, 24 agosto 

2014, 18:44 (1 ano 

314 dias) 

Data-06/03/2013 

Filogeografia dos Hantavírus 

23 - quinta, 3 março 2016, 

01:46 (123 dias 12 

horas) 

Data-13/03/2013 

PERFIL METABÓLICO DE CÁLCIO E ÓSSEO DE PACIENTES 

SOROPOSITIVOS PARA HIV EM USO OU NÃO DA TERAPIA 

ANTIRRETROVIRAL  

10 - quarta, 28 outubro 

2015, 01:57 (250 dias 

11 horas) 

http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/forum/view.php?id=1
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=2
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=3
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=3
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=3


83 
 

Atividade Visualizações 

Mensagens do 

blog relacionadas Último acesso 

Data-20/03/2013 

Estudo da Correlação Resistencia insulinica e Demencia de Alzheimer com 

avaliação por Ressonancia Magnetica 

11 - terça, 21 junho 2016, 

12:22 (13 dias 1 hora) 

Data-27/03/2013 

NÍVEIS URINÁRIOS DE “MONOCYTE CHEMOATTRACTANT PROTEIN-1 

(MCP-1)” E SUA CORRELAÇÃO COM ALTERAÇÕES INTERSTICIAIS NA 

CORTEX RENAL NO PÓS TRANSPLANTE RENAL  

11 - quarta, 28 outubro 

2015, 01:59 (250 dias 

11 horas) 

Data-03/04/2013 

SINDROME METABÓLICA,RISCO CARDIOVASCULAR E PROTEINA C-

REATIVA EM AMOSTRA DE PACIENTES PORTADORES DE PSORIASE  

12 - terça, 21 junho 2016, 

12:22 (13 dias 1 hora) 

http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=4
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=4
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=8
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=8
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=8
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=9
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=9
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Atividade Visualizações 

Mensagens do 

blog relacionadas Último acesso 

Data-10/04/2013 

CELULAS MESENQUIMAIS ESTROMAIS MULTIPOTENTES NO 

TRATAMENTO DA ANEMIA APLÁSTICA REFRATÁRIA  

14 - sexta, 7 março 2014, 

03:29 (2 anos 120 

dias) 

Data-17/04/2013 

Análise da Expressão Gênica por microarrays de Células-tronco 

hematopoéticas e mesenquimais de pacientes com esclerose Múltipla  

3 - quarta, 28 outubro 

2015, 01:58 (250 dias 

11 horas) 

Data-24/04/2013 

“CARACTERÍSTICAS SÓCIOCULTURAIS, GRAU DE ESTRESSE E 

RAZÕES PARA FUMAR EM ADOLESCENTES FUMANTES, ALUNOS DO 

ENSINO MÉDIO”  

3 - terça, 28 abril 2015, 

13:52 (1 ano 67 dias) 

http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=7
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=7
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=12
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=12
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=13
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=13
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=13
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Atividade Visualizações 

Mensagens do 

blog relacionadas Último acesso 

Data-08/05/2013 

Melanoma B16 em camundongos sobreviventes à sepse: Aumento da 

Progressão tumoral e possível papel de macrófagos associados ao tumor  

- - 

 

Data-22/05/2013 

Validação Clínica da Entropia de Tsallis no Co-registro de Neuroimagens.  

3 - quinta, 20 junho 2013, 

12:20 (3 anos 15 dias) 

Data-29/05/2013 

USO PROLONGADO DE DIPIRADAMOL ORAL PROMOVE 

RECRUTAMENTO DA RESERVA INOTRÓPICA DO VENTRICULO ESQUERDO  

- - 

 

Data-05/06/2013 

http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=15
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=15
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=10
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=14
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=14
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Atividade Visualizações 

Mensagens do 

blog relacionadas Último acesso 

O papel da Reação em Cadeia da Polimerase de largo espectro no 

diagnóstico etiológico de sepse 

3 - sábado, 3 janeiro 

2015, 19:21 (1 ano 

182 dias) 

Data-12/06/2013 

Comparação da Influencias de diferentes edulcorantes sobre a motilidade 

gastrintestinal, balanço da glicose, e liberação de incretinas em voluntários 

assintomáticos  

5 - quarta, 14 maio 2014, 

14:05 (2 anos 51 dias) 

 

RCM 5828 Tópicos Avançados de Investigação em Clínica Médica II - ano 2013 

Processados dos logs desde quinta, 16 maio 2013, 04:14 

http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=11
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=11
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=6
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=6
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=6
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Atividade Visualizações 

Mensagens do blog 

relacionadas Último acesso 

Fórum de notícias 

1 - quinta, 3 outubro 2013, 00:07 (2 

anos 275 dias) 

14/08/2013 

Pressão arterial em Idosos submetidos ao teste de um repetição 

máxima  

2 - quinta, 27 fevereiro 2014, 14:17 

(2 anos 128 dias) 

21/08/2013 

Aplicação do Índice de Massa Corporal ajustado pela massa 

gorda (BMIfat) obtido por impedância bioelétrica  

3 - quarta, 28 outubro 2015, 02:06 

(250 dias 13 horas) 

28/08/2013 

Epidemiologia da Morte Súbita Cardíaca  

2 - quarta, 28 outubro 2015, 02:06 

(250 dias 13 horas) 

http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/forum/view.php?id=29
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=32
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=32
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=31
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=31
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=33


88 
 

Atividade Visualizações 

Mensagens do blog 

relacionadas Último acesso 

04/09/2013 

Mutação associada a angioedema  

1 - quarta, 11 setembro 2013, 14:42 

(2 anos 297 dias) 

11/09/2013 

O uso de método de relacionamento de dados (record linkage)  

7 - segunda, 25 novembro 2013, 

01:25 (2 anos 222 dias) 

9/10/2013 

Seroprevalence of antibodies against HSV1 and HSV2  

8 - sexta, 1 novembro 2013, 13:18 

(2 anos 246 dias) 

16/10/2013 

http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=34
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=35
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=39


89 
 

Atividade Visualizações 

Mensagens do blog 

relacionadas Último acesso 

Células estromais mesenquimais multipotentes na metástase de 

melanoma  

3 - terça, 5 novembro 2013, 20:13 

(2 anos 241 dias) 

23/10/2013 

Nutrologia 

4 - domingo, 27 dezembro 2015, 

17:27 (189 dias 21 horas) 

Sofia Aula 23.10.2013 

4 - domingo, 27 dezembro 2015, 

17:25 (189 dias 21 horas) 

30/10/2013 

Conhecimentos sobre Primeiros Socorros dos Alunos 

Ingressantes no Campus da USP de Ribeirão Preto no Ano de 2013  

23 - quarta, 6 novembro 2013, 21:30 

(2 anos 240 dias) 

06/11/2013 

http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=40
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=40
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=49
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=50
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=58
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=58


90 
 

Atividade Visualizações 

Mensagens do blog 

relacionadas Último acesso 

R28 - Oncologia Clínica (06.11.2013) 

1 - quinta, 27 fevereiro 2014, 14:22 

(2 anos 128 dias) 

Impacto da Atenção Farmacêutica pacientes com neoplasia cólon-

retal 

7 - domingo, 27 dezembro 2015, 

17:28 (189 dias 21 horas) 

 

RCM 5827 Tópicos Avançados de Investigação em Clínica Médica I - ano 2014 

Processados dos logs desde quinta, 16 maio 2013, 04:14 

Atividade Visualizações 

Mensagens do blog 

relacionadas Último acesso 

Fórum de notícias 

5 - domingo, 29 junho 2014, 12:30 (2 anos 6 dias) 

12/03/2014 

http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=65
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=66
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=66
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/forum/view.php?id=88


91 
 

Atividade Visualizações 

Mensagens do blog 

relacionadas Último acesso 

R1 - Nutrologia (12.03.2014) 

4 - domingo, 26 abril 2015, 17:00 (1 ano 69 dias) 

Video-Aula 12-03-2014 

10 - quinta, 14 agosto 2014, 12:36 (1 ano 325 dias) 

19/3/2014 

R2 - Imunologia Clínica (19.03.2014) 

6 - domingo, 26 abril 2015, 17:00 (1 ano 69 dias) 

R2 - Imunologia Clínica 

11 - quarta, 25 junho 2014, 14:42 (2 anos 10 dias) 

26/3/2014 

R3 - Emergências em Clínica Médica 

5 - domingo, 26 abril 2015, 17:00 (1 ano 69 dias) 

R3 - Emergências em Clínica Médica 

4 - quinta, 19 junho 2014, 14:36 (2 anos 16 dias) 

http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=89
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=91
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=96
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=102
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=103
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=105


92 
 

Atividade Visualizações 

Mensagens do blog 

relacionadas Último acesso 

2/4/2014 

R4 - Pneumologia (02.04.2014)  

3 - domingo, 26 abril 2015, 17:00 (1 ano 69 dias) 

R4 - Pneumologia (02.04.2014)  

2 - quinta, 17 abril 2014, 02:43 (2 anos 79 dias) 

9/4/2014 

R5 - Endocrinologia (09.04.2014)  

3 - domingo, 26 abril 2015, 17:00 (1 ano 69 dias) 

R5 - Endocrinologia (09.04.2014)  

3 - quinta, 3 julho 2014, 23:41 (2 anos 1 dia) 

16/4/2014 

R6 - Oncologia Clínica (16.04.2014) 

5 - domingo, 26 abril 2015, 17:01 (1 ano 69 dias) 

http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=106
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=110
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=111
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=118
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=114


93 
 

Atividade Visualizações 

Mensagens do blog 

relacionadas Último acesso 

R6 - Oncologia Clínica (16.04.2014) 

18 - domingo, 23 novembro 2014, 14:21 (1 ano 224 dias) 

23/4/2014 

R7 - Moléstias Infecciosas (23.04.2014)  

4 - domingo, 26 abril 2015, 17:01 (1 ano 69 dias) 

R7 - Moléstias Infecciosas (23.04.2014)  

13 - sexta, 13 junho 2014, 14:33 (2 anos 22 dias) 

30/4/2014 

R8 - Imagens e Física Médica 

(30.04.2014) 

4 - domingo, 26 abril 2015, 17:01 (1 ano 69 dias) 

7/5/2014 

R9 - Geriatria (07.05.2014) 

5 - domingo, 26 abril 2015, 17:01 (1 ano 69 dias) 

http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=119
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=122
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=124
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=125
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=125
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=129


94 
 

Atividade Visualizações 

Mensagens do blog 

relacionadas Último acesso 

pesquisa 

3 - domingo, 11 maio 2014, 21:41 (2 anos 54 dias) 

14/5/2014 

Figado-DM CPDM 

24 - domingo, 27 dezembro 2015, 17:45 (189 dias 21 

horas) 

21/5/2014 

R11 - Dermatologia (21.05.2014) 

10 - domingo, 26 abril 2015, 17:01 (1 ano 69 dias) 

28/5/2014 

R12 - Cardiologia (28.05.2014) 

4 - domingo, 26 abril 2015, 17:01 (1 ano 69 dias) 

4/6/2014 

http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/survey/view.php?id=130
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=136
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=131
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=135


95 
 

Atividade Visualizações 

Mensagens do blog 

relacionadas Último acesso 

R13 - Nefrologia (04.06.2014) 

5 - domingo, 26 abril 2015, 17:01 (1 ano 69 dias) 

11/6/2014 

R14 - Hematologia (11.06.14) 

2 - domingo, 26 abril 2015, 17:01 (1 ano 69 dias) 

18/6/2014 

R15 - Nutrição e Metabolismo 

(18.06.2014) 

9 - domingo, 26 abril 2015, 17:01 (1 ano 69 dias) 

 

RCM 5828 Tópicos Avançados de Investigação em Clínica Médica II - ano 2014 

Processados dos logs desde quinta, 16 maio 2013, 04:14 

http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=138
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=141
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=142
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=142


96 
 

Atividade Visualizações 

Mensagens do blog 

relacionadas Último acesso 

Fórum de notícias 

4 - terça, 4 novembro 2014, 14:56 (1 ano 243 dias) 

6/8/2014 

R16 - Cardiologia (06.08.2014)(1) 

8 - domingo, 26 abril 2015, 17:02 (1 ano 69 dias) 

13/8/2014 

R17 - Emergências em Clínica Médica 

(13.08.2014) 

9 - domingo, 26 abril 2015, 17:02 (1 ano 69 dias) 

R17 - Emergências em Clínica Médica 

(13.08.2014) 

17 - terça, 9 fevereiro 2016, 20:25 (145 dias 20 

horas) 

20/8/2014 

http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/forum/view.php?id=143
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=144
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=145
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=145
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=149
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=149


97 
 

Atividade Visualizações 

Mensagens do blog 

relacionadas Último acesso 

R18 - Imunologia Clínica (20.08.2014)  

6 - domingo, 26 abril 2015, 17:02 (1 ano 69 dias) 

R18 - Imunologia Clínica (20.08.2014) 

9 - quinta, 2 junho 2016, 14:08 (32 dias 2 horas) 

27/8/2014 

R19 - Pneumologia (27.08.2014)  

6 - domingo, 26 abril 2015, 17:02 (1 ano 69 dias) 

R19 - Pneumologia (27.08.2014)  

7 - sexta, 19 setembro 2014, 02:08 (1 ano 289 dias) 

3/9/2014 

R20 Oncologia 03.09.2014 

4 - domingo, 26 abril 2015, 17:02 (1 ano 69 dias) 

R20 Oncologia 03.09.2014 

5 - sexta, 19 setembro 2014, 02:10 (1 ano 289 dias) 

http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=146
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=150
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=148
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=151
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=158
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=161


98 
 

Atividade Visualizações 

Mensagens do blog 

relacionadas Último acesso 

10/9/2014 

R21 Hematologia e Hemoterapia 10.09.2014  

6 - terça, 28 abril 2015, 13:46 (1 ano 68 dias) 

R21 Hematologia e Hemoterapia 10.09.2014  

6 - segunda, 22 setembro 2014, 18:34 (1 ano 285 

dias) 

17/9/2014 

R22 Nefrologia 17.09.2014 

9 - domingo, 26 abril 2015, 17:02 (1 ano 69 dias) 

R22 Nefrologia 17.09.2014 

28 - terça, 11 novembro 2014, 17:15 (1 ano 235 dias) 

24/9/2014 

R23 Nutrição e Metabolismo 24.09.2014  

5 - domingo, 29 maio 2016, 01:24 (36 dias 15 

horas) 

http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=164
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=165
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=167
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=169
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=172


99 
 

Atividade Visualizações 

Mensagens do blog 

relacionadas Último acesso 

1/10/2014 

R24 Gastroenterologia 01.10.2014 

6 - domingo, 26 abril 2015, 17:02 (1 ano 69 dias) 

R24 Gastroenterologia 01.10.2014 

9 - domingo, 23 novembro 2014, 13:26 (1 ano 224 

dias) 

8/10/2014 

R25 Imagens e Física Médica 08.10.2014  

12 - domingo, 26 abril 2015, 17:02 (1 ano 69 dias) 

R25 Imagens e Física Médica 08.10.2014  

13 - quarta, 19 novembro 2014, 00:22 (1 ano 228 

dias) 

15/10/2014 

R26 Moléstias Infecciosas e Tropicais 

15.10.2014 

4 - domingo, 26 abril 2015, 17:02 (1 ano 69 dias) 

http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=171
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=174
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=175
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=178
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=179
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=179


100 
 

Atividade Visualizações 

Mensagens do blog 

relacionadas Último acesso 

R26 Moléstias Infecciosas e Tropicais 

15.10.2014 

9 - quarta, 19 novembro 2014, 01:10 (1 ano 228 

dias) 

22/10/2014 

R27 Clínica Médica geral e Geriatria 

22.10.2014 

7 - segunda, 11 maio 2015, 14:00 (1 ano 55 dias) 

R27 Clínica Médica geral e Geriatria 

22.10.2014 

13 - segunda, 24 novembro 2014, 12:20 (1 ano 223 

dias) 

27/10/2014 

R28 Nutrologia 29.10.2014 

5 - domingo, 26 abril 2015, 17:03 (1 ano 69 dias) 

R28 Nutrologia 29.10.2014 

9 - quinta, 20 novembro 2014, 17:42 (1 ano 226 

dias) 

http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=184
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=184
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=185
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=185
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=187
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=187
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=191
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=194


101 
 

Atividade Visualizações 

Mensagens do blog 

relacionadas Último acesso 

5/11/2014 

R29 Dermatologia 05.11.2014 

4 - domingo, 26 abril 2015, 17:03 (1 ano 69 dias) 

R29 Dermatologia 05.11.2014 

11 - segunda, 24 novembro 2014, 23:13 (1 ano 222 

dias) 

12/11/2014 

R30 Endocrinologia e Metabologia 

12.11.2014 

8 - segunda, 11 maio 2015, 14:01 (1 ano 55 dias) 

R30 Endocrinologia e Metabologia 

12.11.2014 

15 - domingo, 27 dezembro 2015, 18:30 (189 dias 22 

horas) 

 

RCM 5827 Tópicos Avançados de Investigação em Clínica Médica I - ano 2015 

http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=195
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=198
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=197
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=197
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=202
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=202


102 
 

Processados dos logs desde quinta, 16 maio 2013, 04:14 

Atividade Visualizações 

Mensagens do blog 

relacionadas Último acesso 

Fórum de notícias 

10 - terça, 24 novembro 2015, 10:41 (223 dias 6 

horas) 

Questionário de Autoavaliação 

38 - terça, 12 janeiro 2016, 12:45 (174 dias 4 

horas) 

4/3/2015 

R01 Gastroenterologia 04.03.2015. 

1 - quarta, 25 março 2015, 23:00 (1 ano 101 dias) 

R01 Gastroenterologia 04.03.2015. 

3 - quinta, 21 janeiro 2016, 13:34 (165 dias 4 

horas) 

11/3/2015 

R02 Dermatologia 11.03.2015 

- - 

 

http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/forum/view.php?id=211
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/survey/view.php?id=266
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=219
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=221
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=225


103 
 

Atividade Visualizações 

Mensagens do blog 

relacionadas Último acesso 

R02 Dermatologia 11.03.2015 

4 - quarta, 17 junho 2015, 16:00 (1 ano 18 dias) 

18/3/2015 

R03 Nutrição e Metabolismo 18.03.2015  

7 - terça, 26 janeiro 2016, 12:23 (160 dias 5 

horas) 

R03 Nutrição e Metabolismo 18.03.2015  

6 - segunda, 29 junho 2015, 15:22 (1 ano 6 dias) 

25/3/2015 

R04 Oncologia Clínica 25.03.2015 

1 - quinta, 26 março 2015, 23:08 (1 ano 100 dias) 

1/4/2015 

R05 Imunologia Clínica 01.04.2015 

3 - quarta, 17 junho 2015, 15:43 (1 ano 18 dias) 

http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=226
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=227
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=230
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=233
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=234


104 
 

Atividade Visualizações 

Mensagens do blog 

relacionadas Último acesso 

8/4/2015 

R06 Nutrologia 08.04.2015 

1 - quinta, 25 junho 2015, 20:32 (1 ano 9 dias) 

15/4/2015 

R07 Hematologia e Hemoterapia 15.04.2015  

3 - sábado, 27 junho 2015, 11:29 (1 ano 8 dias) 

R07 Hematologia e Hemoterapia 15.04.2015  

4 - sábado, 27 junho 2015, 23:42 (1 ano 7 dias) 

22/4/2015 

R08 Endocrinologia e Metabologia 22.04.2015  

3 - terça, 12 janeiro 2016, 12:43 (174 dias 4 

horas) 

R08 Endocrinologia e Metabologia 

22.04.2015(1) 

3 - terça, 13 outubro 2015, 13:38 (265 dias 3 

horas) 

http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=240
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=238
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=239
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=245
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=246
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=246


105 
 

Atividade Visualizações 

Mensagens do blog 

relacionadas Último acesso 

29/4/2015 

R09 Pneumologia 29.04.2015 

- - 

 

R09 Pneumologia 29.04.2015 

1 - quarta, 27 maio 2015, 14:03 (1 ano 39 dias) 

6/5/2015 

R10 Emergências em Clínica Médica 

06.05.2015 

- - 

 

R10 Emergências em Clínica Médica 

06.05.2015 

- - 

 

13/5/2015 

http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=244
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=247
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=248
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=248
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=249
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=249


106 
 

Atividade Visualizações 

Mensagens do blog 

relacionadas Último acesso 

R11 Nutrologia 13.05.2015 

2 - quinta, 9 julho 2015, 17:59 (360 dias 23 horas) 

R11 Nutrologia 13.05.2015 

2 - terça, 19 maio 2015, 19:17 (1 ano 46 dias) 

20/5/2015 

R12 Cardiologia 20.05.2015 

- - 

 

R12 Cardiologia 20.05.2015 

1 - quarta, 3 junho 2015, 19:08 (1 ano 31 dias) 

27/5/2015 

R13 Imagens e Física Médica 27.05.2015  

2 - quarta, 24 junho 2015, 14:20 (1 ano 11 dias) 

R13 Imagens e Física Médica 27.05.2015  

2 - quarta, 24 junho 2015, 14:28 (1 ano 11 dias) 

http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=254
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=255
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=256
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=261
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=264
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=267


107 
 

Atividade Visualizações 

Mensagens do blog 

relacionadas Último acesso 

3/6/2015 

R14 Clínica Médica Geral e Geriatria 

03.06.2015 

6 - sexta, 21 agosto 2015, 15:54 (318 dias 1 hora) 

R14 Clínica Médica Geral e Geriatria 

03.06.2015 

8 - segunda, 29 junho 2015, 14:05 (1 ano 6 dias) 

10/6/2015 

R15 Moléstias Infecciosas e Tropicais 

10.06.2015 

- - 

 

R15 Moléstias Infecciosas e Tropicais 

10.06.2015 

1 - segunda, 29 junho 2015, 14:07 (1 ano 6 dias) 

 

http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=265
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=265
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=268
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=268
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=269
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=269
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=270
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=270
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RCM 5828 Tópicos Avançados de Investigação em Clínica Médica II - ano 2015 

Processados dos logs desde quinta, 16 maio 2013, 04:14 

Atividade Visualizações 

Mensagens do blog 

relacionadas Último acesso 

Fórum de notícias 

- - 

 

5/8/2015 

R16 Hematologia e Hemoterapia 05.08.2015  

- - 

 

12/8/2015 

R17 Dermatologia 12.08.2015 

- - 

 

R17 Dermatologia 12.08.2015 

- - 

 

http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/forum/view.php?id=278
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=279
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=292
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=293
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Atividade Visualizações 

Mensagens do blog 

relacionadas Último acesso 

19/8/2015 

R18 Nutrição e Metabolismo 19.08.2015  

1 - domingo, 15 novembro 2015, 00:26 (232 dias 17 

horas) 

R 18 Nutrição e Metabolismo 19.08.2015 

1 - domingo, 15 novembro 2015, 00:26 (232 dias 17 

horas) 

26/8/2015 

R19 Emergências em Clínica Médica 

26.08.2015 

2 - quarta, 4 novembro 2015, 23:13 (242 dias 18 

horas) 

R19 Emergências em Clínica Médica 

26.08.2015 

4 - terça, 29 março 2016, 05:04 (97 dias 12 horas) 

2/9/2015 

http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=291
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=298
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=297
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=297
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=305
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=305
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Atividade Visualizações 

Mensagens do blog 

relacionadas Último acesso 

R20 Clínica Médica Geral e Geriatria 

02.09.2015 

3 - segunda, 9 novembro 2015, 23:36 (237 dias 18 

horas) 

R20 Clínica Médica Geral e Geriatria 

02.09.2015 

4 - terça, 29 março 2016, 04:33 (97 dias 13 horas) 

9/9/2015 

R21 Imunologia Clínica 09.09.2015 

1 - domingo, 15 novembro 2015, 18:09 (231 dias 23 

horas) 

R21 Imunologia Clínica 09.09.2015 

1 - domingo, 15 novembro 2015, 18:10 (231 dias 23 

horas) 

16/9/2015 

R22 Oncologia Clínica 16.09.2015 

- - 

 

http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=300
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=300
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=303
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=303
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=304
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=307
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=311
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Atividade Visualizações 

Mensagens do blog 

relacionadas Último acesso 

R22 Oncologia Clínica 16.09.2015 

- - 

 

23/9/2015 

R23 Nefrologia 23.09.2015 

1 - segunda, 26 outubro 2015, 15:56 (252 dias 1 

hora) 

30/9/2015 

R24 Nefrologia 30.09.2015 

- - 

 

7/10/2015 

R25 Gastroenterologia 07.10.2015 

- - 

 

R25 Gastroenterologia 07.10.2015 

1 - segunda, 26 outubro 2015, 15:56 (252 dias 1 

hora) 

http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=313
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=312
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=315
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=317
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=320
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Atividade Visualizações 

Mensagens do blog 

relacionadas Último acesso 

14/10/2015 

R26 Cardiologia 14.10.2015 

1 - segunda, 16 novembro 2015, 00:34 (231 dias 17 

horas) 

21/10/2015 

R27 Endocrinologia e Metabologia 

21.10.2015 

- - 

 

4/11/2015 

R28 Pneumologia 04.11.2015 

1 - sábado, 14 novembro 2015, 21:59 (232 dias 19 

horas) 

R28 Pneumologia 04.11.2015 

1 - sábado, 14 novembro 2015, 22:01 (232 dias 19 

horas) 

http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=322
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=323
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=323
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=326
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=329
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Atividade Visualizações 

Mensagens do blog 

relacionadas Último acesso 

11/11/2015 

R29 Moléstias Infecciosas e Tropicais 

11.11.2015 

4 - terça, 17 novembro 2015, 14:40 (230 dias 3 

horas) 

 

RCM 5827 Tópicos Avançados de Investigação em Clínica Médica I - ano 2016 

Processados dos logs desde quinta, 16 maio 2013, 04:14 

Atividade Visualizações 

Mensagens do blog 

relacionadas Último acesso 

Fórum de notícias 

4 - segunda, 7 março 2016, 13:32 (119 dias 4 

horas) 

2/3/2016 

http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=327
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=327
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/forum/view.php?id=355
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Atividade Visualizações 

Mensagens do blog 

relacionadas Último acesso 

R01 Emergências em Clínica Médica 

5 - quinta, 23 junho 2016, 03:28 (11 dias 14 

horas) 

R01 Emergências em Clínica Médica 

36 - quinta, 23 junho 2016, 03:35 (11 dias 14 

horas) 

9/3/2016 

R02 Imagens e Física Médica 09.03.2016  

3 - quinta, 23 junho 2016, 06:40 (11 dias 11 

horas) 

R02 Imagens e Física Médica 09.03.2016  

6 - quinta, 23 junho 2016, 05:22 (11 dias 12 

horas) 

16/3/2016 

R03 Imunologia Clínica 16.03.2016 

5 - terça, 19 abril 2016, 00:31 (76 dias 17 

horas) 

R03 Imunologia Clínica 16.03.2016 

10 - terça, 19 abril 2016, 00:40 (76 dias 17 

horas) 

http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=356
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=357
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=362
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=363
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=365
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=369
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Atividade Visualizações 

Mensagens do blog 

relacionadas Último acesso 

23/3/2016 

R04 Cardiologia 23.03.2016 

6 - terça, 19 abril 2016, 01:36 (76 dias 16 

horas) 

R04 Cardiologia 23.03.2016 

8 - quarta, 20 abril 2016, 01:55 (75 dias 15 

horas) 

30/3/2016 

R05 Endocrinologia e Metabologia 30.03.2016  

3 - sábado, 2 abril 2016, 03:22 (93 dias 14 

horas) 

R05 Endocrinologia e Metabologia 30.03.2016  

10 - quarta, 4 maio 2016, 02:17 (61 dias 15 

horas) 

6/4/2016 

R06 Nutrição e Metabolismo 06.04.2016  

11 - quinta, 23 junho 2016, 07:49 (11 dias 9 

horas) 

http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=366
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=370
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=371
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=372
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=385
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Atividade Visualizações 

Mensagens do blog 

relacionadas Último acesso 

R06 Nutrição e Metabolismo 06.04.2016  

18 - quinta, 23 junho 2016, 08:01 (11 dias 9 

horas) 

13/4/2016 

R07 Moléstias Infecciosas e Tropicais 13.04.2016  

9 - quarta, 20 abril 2016, 15:28 (75 dias 2 

horas) 

R07 Moléstias Infecciosas e Tropicais 13.04.2016 

13 - quarta, 4 maio 2016, 19:37 (60 dias 22 

horas) 

20/4/2016 

R08 Gastroenterologia - Educação em Saúde 

20.04.2016 

5 - quarta, 27 abril 2016, 03:22 (68 dias 14 

horas) 

27/4/2016 

http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=376
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=384
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=386
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=387
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=387
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Atividade Visualizações 

Mensagens do blog 

relacionadas Último acesso 

R09 Oncologia Clínica 27.04.2016 

3 - quarta, 4 maio 2016, 02:45 (61 dias 14 

horas) 

R09 Oncologia Clínica 27.04.2016 

7 - quarta, 4 maio 2016, 21:04 (60 dias 20 

horas) 

4/5/2016 

R10 Pneumologia 04.05.2016 

4 - segunda, 9 maio 2016, 00:38 (56 dias 17 

horas) 

R10 Pneumologia 04.05.2016 

3 - quarta, 11 maio 2016, 19:39 (53 dias 22 

horas) 

11/5/2016 

R11 Hematologia e Hemoterapia 11.05.2016  

2 - terça, 17 maio 2016, 22:10 (47 dias 19 

horas) 

R11 Hematologia e Hemoterapia 11.05.2016 

3 - quarta, 18 maio 2016, 21:18 (46 dias 20 

horas) 

http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=388
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=389
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=391
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=392
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=394
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=395
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Atividade Visualizações 

Mensagens do blog 

relacionadas Último acesso 

18/5/2016 

R12 Nutrologia 18.05.2016 

3 - quarta, 25 maio 2016, 00:31 (40 dias 17 

horas) 

25/5/2016 

R13 Clínica Médica Geral e Geriatria 25.05.2016  

4 - sexta, 1 julho 2016, 20:18 (2 dias 21 horas) 

R13 Clínica Médica Geral e Geriatria 25.05.2016  

6 - domingo, 3 julho 2016, 23:58 (17 horas 45 

minutos) 

1/6/2016 

R14 Nefrologia 01.06.2016 

15 - segunda, 4 julho 2016, 00:56 (16 horas 47 

minutos) 

8/6/2016 

http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=397
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=398
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=399
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=401
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Atividade Visualizações 

Mensagens do blog 

relacionadas Último acesso 

R15 Dermatologia 08.06.2016 

4 - sexta, 1 julho 2016, 20:19 (2 dias 21 horas) 

R15 Dermatologia 08.06.2016 

6 - segunda, 4 julho 2016, 01:48 (15 horas 55 

minutos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=402
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=404
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Apresentaçao Reuniões Clínicas: Atividade do curso 

RCM5768 - TÓPICOS AVANÇADOS EM CLÍNICA MÉDICA I 

Processados dos logs desde quinta, 16 maio 2013, 04:14 

Atividade Visualizações 

Mensagens do blog 

relacionadas Último acesso 

Fórum de notícias 

4 - quarta, 18 março 2015, 21:52 (1 ano 108 

dias) 

18/10/2013 

Hipertrigliceridemia  

90 - sexta, 24 junho 2016, 21:09 (9 dias 20 

horas) 

25/10/2013 

R32 - Gastroenterologia (25.10.2013)  

16 - terça, 8 março 2016, 02:58 (118 dias 14 

horas) 

http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/forum/view.php?id=41
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=42
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=48
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Atividade Visualizações 

Mensagens do blog 

relacionadas Último acesso 

01/11/2013 

R33 - Imunologia Clínica (01.11.2013) 

15 - segunda, 20 junho 2016, 17:54 (13 dias 23 

horas) 

Imunologia Clínica 

16 - segunda, 30 maio 2016, 18:30 (34 dias 23 

horas) 

08/11/2013 

R34 - Dermatologia (08.11.2013)  

15 - quinta, 31 março 2016, 23:07 (94 dias 18 

horas) 

Dermatologia 

16 - segunda, 30 maio 2016, 19:34 (34 dias 22 

horas) 

22/11/2013 

http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=59
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=60
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=67
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=68
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Atividade Visualizações 

Mensagens do blog 

relacionadas Último acesso 

R35 - Clínica Médica Geral e Geriatria 

(22.11.2013) 

8 - segunda, 20 junho 2016, 17:53 (14 dias) 

29/11/2013 

R36 - Radioterapia (29.11.2013) 

5 - segunda, 11 maio 2015, 15:49 (1 ano 55 

dias) 

6/12/2013 

R37 - Emergências em Clínica Médica 

(06.12.2013) 

14 - segunda, 13 junho 2016, 22:19 (20 dias 19 

horas) 

7/2/2014 

R1 - Hematologia (07.02.2014)  

8 - segunda, 11 maio 2015, 15:57 (1 ano 55 

dias) 

http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=69
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=69
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=70
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=72
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=72
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=81
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Atividade Visualizações 

Mensagens do blog 

relacionadas Último acesso 

CASO CLINICO DE HEMATOLOGIA  

13 - sexta, 3 junho 2016, 17:38 (31 dias) 

14/02/2014 

R2 - Imunologia (14.02.2014)  

6 - segunda, 11 maio 2015, 15:49 (1 ano 55 

dias) 

21/02/2014 

R3 - Geriatria (21.02.2014) 

4 - segunda, 11 maio 2015, 15:49 (1 ano 55 

dias) 

28/02/2014 

R4 - Cardiologia (28.02.2014)  

6 - terça, 14 junho 2016, 20:53 (19 dias 20 

horas) 

Reunião 28022014 

8 - sexta, 17 junho 2016, 04:45 (17 dias 13 

horas) 

http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=82
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=83
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=86
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=84
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=85
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Atividade Visualizações 

Mensagens do blog 

relacionadas Último acesso 

14/03/2014 

R5 - Dermatologia (14.03.2014)  

5 - quarta, 6 abril 2016, 14:42 (89 dias 3 

horas) 

21/03/2014 

R6 - Moléstias Infecciosas (21.03.2014) 

9 - segunda, 20 junho 2016, 17:56 (13 dias 23 

horas) 

28/3/2014 

R7 - Nefrologia (28.03.2014)  

8 - segunda, 22 junho 2015, 13:55 (1 ano 13 

dias) 

4/4/2014 

R8 - Nutrologia (04.04.2014)  

7 - sexta, 21 agosto 2015, 16:16 (318 dias 1 

hora) 

http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=87
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=93
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=104
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=112
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Atividade Visualizações 

Mensagens do blog 

relacionadas Último acesso 

R8 - Nutrologia (04.04.2014)  

15 - domingo, 3 julho 2016, 22:43 (19 horas 10 

minutos) 

25/4/2014 

R9 - Emergencias em Clínica Médica 

(25.04.2014) 

6 - segunda, 11 maio 2015, 15:57 (1 ano 55 

dias) 

R9 - Emergencias em Clínica Médica 

(25.04.2014) 

15 - sábado, 18 junho 2016, 03:09 (16 dias 14 

horas) 

9/5/2014 

R10 - Oncologia Clínica (09.05.2014) 

3 - domingo, 26 abril 2015, 16:54 (1 ano 70 

dias) 

16/5/2014 

http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=113
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=123
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=123
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=128
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=128
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=132
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Atividade Visualizações 

Mensagens do blog 

relacionadas Último acesso 

R11 - Nutrição e Metabolismo (16.05.2014)  

4 - sexta, 21 agosto 2015, 16:16 (318 dias 1 

hora) 

23/5/2014 

R12 - Endocrinologia (23.05.2014)  

3 - segunda, 11 maio 2015, 15:49 (1 ano 55 

dias) 

30/5/2014 

R13 - Pneumologia (30.05.2014)  

3 - segunda, 11 maio 2015, 15:49 (1 ano 55 

dias) 

6/5/2014 

R14 -Gastroenterologia (06.06.2014)  

4 - segunda, 11 maio 2015, 15:59 (1 ano 55 

dias) 

1/8/2014 

http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=133
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=134
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=139
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=140
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Atividade Visualizações 

Mensagens do blog 

relacionadas Último acesso 

R17 - Imagens e Física Médica 

(01.08.2014) 

1 - domingo, 26 abril 2015, 16:54 (1 ano 70 

dias) 

8/8/2014 

R18 - Imunologia Clínica (08.08.2014) 

2 - quinta, 30 julho 2015, 19:47 (339 dias 22 

horas) 

Imunologia  

5 - sexta, 10 junho 2016, 19:32 (23 dias 22 

horas) 

15/8/2014 

R19 - Emergências em Clínica Médica 

(15.08.2014) 

1 - domingo, 26 abril 2015, 16:55 (1 ano 70 

dias) 

R19 - Emergências em Clínica Médica 

(15.08.2014) 

5 - quinta, 16 junho 2016, 03:25 (18 dias 14 

horas) 

http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=152
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=152
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=153
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=155
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=154
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=154
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=156
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=156


129 
 

Atividade Visualizações 

Mensagens do blog 

relacionadas Último acesso 

29/8/2014 

R20 - Endocrinologia (29.08.2014)  

2 - sexta, 21 agosto 2015, 16:16 (318 dias 1 

hora) 

R20 - Endocrinologia (29.08.2014)  

13 - sexta, 21 agosto 2015, 16:18 (318 dias 1 

hora) 

5/9/2014 

R21 - Dermatologia (05.09.2014) 

2 - domingo, 26 abril 2015, 16:55 (1 ano 70 

dias) 

R21 - Dermatologia (05.09.2014)  

3 - quarta, 24 setembro 2014, 12:31 (1 ano 

284 dias) 

12/9/2014 

R22 - Moléstias Infecciosas (12.09.2014)  

1 - domingo, 26 abril 2015, 16:55 (1 ano 70 

dias) 

http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=160
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=157
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=159
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=162
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=163


130 
 

Atividade Visualizações 

Mensagens do blog 

relacionadas Último acesso 

R22 - Moléstias Infecciosas (12.09.2014)  

5 - sábado, 28 fevereiro 2015, 18:56 (1 ano 

126 dias) 

19/9/2014 

R23 - Hematologia e Hemoterapia 

(19.09.2014) 

4 - segunda, 11 maio 2015, 16:00 (1 ano 55 

dias) 

R23 - Hematologia e Hemoterapia 

(19.09.2014) 

2 - quarta, 24 setembro 2014, 12:32 (1 ano 

284 dias) 

26/9/2014 

R24- Oncologia Clínica (26.09.2014) 

3 - sexta, 13 maio 2016, 19:45 (51 dias 22 

horas) 

R24- Oncologia Clínica (26.09.2014) 

4 - sexta, 13 maio 2016, 19:45 (51 dias 22 

horas) 

http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=166
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=168
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=168
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=170
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=170
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=177
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=183


131 
 

Atividade Visualizações 

Mensagens do blog 

relacionadas Último acesso 

3/10/2014 

R25-Nutrição (03.10.2014)  

13 - quarta, 11 março 2015, 19:16 (1 ano 115 

dias) 

10/10/2014 

R26- Gastroenterologia (10.10.2014)  

2 - domingo, 26 abril 2015, 16:55 (1 ano 70 

dias) 

R26- Gastroenterologia (10.10.2014)  

5 - quarta, 26 novembro 2014, 11:28 (1 ano 

221 dias) 

17/10/2014 

R27 - Nutrologia (17.10.14)  

2 - domingo, 26 abril 2015, 16:55 (1 ano 70 

dias) 

R27 - Nutrologia (17.10.14)  

6 - quinta, 19 fevereiro 2015, 17:22 (1 ano 

136 dias) 

http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=176
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=181
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=182
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=180
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=186


132 
 

Atividade Visualizações 

Mensagens do blog 

relacionadas Último acesso 

24/10/2014 

R28 - Cardiologia (24.10.14)  

5 - terça, 14 junho 2016, 20:54 (19 dias 20 

horas) 

R28 - Cardiologia (24.10.14)  

4 - segunda, 13 junho 2016, 22:35 (20 dias 19 

horas) 

7/11/2014 

R29 - Pneumologia (07.11.14)  

4 - domingo, 26 abril 2015, 16:55 (1 ano 70 

dias) 

R29 - Pneumologia (07.11.14)  

8 - quinta, 20 novembro 2014, 17:58 (1 ano 

226 dias) 

14/11/2014 

http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=188
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=200
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=196
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=201


133 
 

Atividade Visualizações 

Mensagens do blog 

relacionadas Último acesso 

R30 - Clínica Médica Geral e Geriatria 

(14.11.14) 

5 - domingo, 26 abril 2015, 16:55 (1 ano 70 

dias) 

28/11/2014 

R31 - Endocrinologia e Metabologia 

(28.11.14) 

3 - segunda, 11 maio 2015, 16:01 (1 ano 55 

dias) 

R31 - Endocrinologia e Metabologia 

(28.11.14) 

2 - sexta, 12 dezembro 2014, 00:25 (1 ano 205 

dias) 

5/12/2014 

R32 - Moléstias Infecciosas (05.12.14)  

2 - domingo, 26 abril 2015, 16:55 (1 ano 70 

dias) 

R32 - Moléstias Infecciosas (05.12.14)  

2 - quarta, 18 fevereiro 2015, 16:47 (1 ano 

137 dias) 

http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=199
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=199
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=203
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=203
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=204
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=204
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=205
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=206


134 
 

Atividade Visualizações 

Mensagens do blog 

relacionadas Último acesso 

6/2/2015 

R01 - Nefrologia (06.02.2015)  

5 - sábado, 12 dezembro 2015, 02:39 (205 

dias 15 horas) 

R01 - Nefrologia (06.02.2015)  

8 - sábado, 12 dezembro 2015, 02:34 (205 

dias 15 horas) 

13/2/2015 

R02 - Oncologia Clínica (13.02.2015) 

4 - sábado, 12 dezembro 2015, 02:39 (205 

dias 15 horas) 

R02 - Oncologia Clínica (13.02.2015) 

5 - sábado, 12 dezembro 2015, 02:47 (205 

dias 15 horas) 

20/2/2015 

R03 - Nutrologia (20.02.2015)  

6 - sábado, 12 dezembro 2015, 02:39 (205 

dias 15 horas) 

http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=212
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=213
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=215
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=216
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=217


135 
 

Atividade Visualizações 

Mensagens do blog 

relacionadas Último acesso 

27/2/2015 

R04 - Gastroenterologia (27.02.2015)  

4 - segunda, 20 junho 2016, 17:56 (13 dias 23 

horas) 

R04 - Gastroenterologia (27.02.2015)  

5 - sábado, 12 dezembro 2015, 02:47 (205 

dias 15 horas) 

6/3/2015 

R05 - Cardiologia (06.03.2015)  

6 - domingo, 26 abril 2015, 16:35 (1 ano 70 

dias) 

R05 - Cardiologia (06.03.2015)  

11 - segunda, 20 junho 2016, 17:59 (13 dias 23 

horas) 

13/3/2015 

R06 - Pneumologia (13.03.2015)  

2 - sábado, 12 dezembro 2015, 02:40 (205 

dias 15 horas) 

http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=218
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=220
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=222
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=223
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=224


136 
 

Atividade Visualizações 

Mensagens do blog 

relacionadas Último acesso 

R06 - Pneumologia (13.03.2015)  

2 - sábado, 12 dezembro 2015, 02:50 (205 

dias 15 horas) 

20/3/2015 

R07 - Dermatologia (20.03.2015)  

2 - sábado, 12 dezembro 2015, 02:40 (205 

dias 15 horas) 

R07 - Dermatologia (20.03.2015)  

3 - sábado, 12 dezembro 2015, 02:51 (205 

dias 15 horas) 

27/3/2015 

R08 - Emergências em Clínica Médica 

(27.03.2015) 

3 - quarta, 25 maio 2016, 18:57 (39 dias 22 

horas) 

R08 - Emergências em Clínica Médica 

(27.03.2015) 

3 - sexta, 3 junho 2016, 22:35 (30 dias 19 

horas) 

http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=228
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=229
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=231
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=232
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=232
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=235
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=235


137 
 

Atividade Visualizações 

Mensagens do blog 

relacionadas Último acesso 

10/4/2015 

R09 - Endocrinologia e Metabologia 

(10.04.2015) 

4 - sábado, 12 dezembro 2015, 02:40 (205 

dias 15 horas) 

R09 - Endocrinologia e Metabologia 

(10.04.2015) 

5 - sábado, 12 dezembro 2015, 03:05 (205 

dias 14 horas) 

17/4/2015 

R10 - Imunologia Clinica (17.04.2015) 

4 - sábado, 12 dezembro 2015, 02:45 (205 

dias 15 horas) 

R10 - Imunologia Clinica (17.04.2015) 

3 - sábado, 12 dezembro 2015, 03:04 (205 

dias 14 horas) 

24/4/2015 

http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=236
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=236
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=237
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=237
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=241
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=242


138 
 

Atividade Visualizações 

Mensagens do blog 

relacionadas Último acesso 

R11 - Imagens e Física Médica 

(24.04.2015) 

2 - sábado, 12 dezembro 2015, 02:45 (205 

dias 15 horas) 

R11 - Imagens e Física Médica 

(24.04.2015) 

2 - sábado, 18 junho 2016, 04:08 (16 dias 13 

horas) 

8/5/2015 

R12 - Hematologia e Hemoterapia 

(08.05.2015) 

1 - sábado, 12 dezembro 2015, 02:45 (205 

dias 15 horas) 

R12 - Hematologia e Hemoterapia 

(08.05.2015) 

1 - sábado, 12 dezembro 2015, 03:03 (205 

dias 14 horas) 

15/5/2015 

http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=243
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=243
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=251
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=251
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=250
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=250
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=252
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=252


139 
 

Atividade Visualizações 

Mensagens do blog 

relacionadas Último acesso 

R13 - Clínica Médica Geral e Geriatria 

(15.05.2015) 

1 - sábado, 12 dezembro 2015, 02:45 (205 

dias 15 horas) 

R13 - Clínica Médica Geral e Geriatria 

(15.05.2015) 

1 - sábado, 12 dezembro 2015, 03:01 (205 

dias 14 horas) 

22/5/2015 

R14 - Moléstias Infecciosas e Tropicais 

(22.05.2015) 

2 - sábado, 12 dezembro 2015, 02:45 (205 

dias 15 horas) 

R14 - Moléstias Infecciosas e Tropicais 

(22.05.2015) 

2 - sábado, 12 dezembro 2015, 03:00 (205 

dias 14 horas) 

29/5/2015 

R15 - Oncologia Clínica (29.05.2015) 

1 - sábado, 12 dezembro 2015, 02:45 (205 

dias 15 horas) 

http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=253
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=253
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=257
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=257
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=258
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=258
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=262
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=262
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=263


140 
 

Atividade Visualizações 

Mensagens do blog 

relacionadas Último acesso 

R15 - Oncologia Clínica (29.05.2015) 

1 - sábado, 12 dezembro 2015, 02:59 (205 

dias 14 horas) 

12/6/2015 

R16 - Gastroenterologia (12.06.2015)  

2 - sábado, 12 dezembro 2015, 02:45 (205 

dias 15 horas) 

R16 - Gastroenterologia (12.06.2015)  

1 - sábado, 12 dezembro 2015, 02:58 (205 

dias 14 horas) 

26/6/2015 

R17 - Nefrologia (26.06.2015)  

4 - sábado, 12 dezembro 2015, 02:45 (205 

dias 15 horas) 

R17 - Nefrologia (26.06.2015)  

1 - sábado, 12 dezembro 2015, 02:57 (205 

dias 14 horas) 

3/7/2015 

http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=273
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=271
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=274
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=272
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=275


141 
 

Atividade Visualizações 

Mensagens do blog 

relacionadas Último acesso 

R18 - Pneumologia (03.07.2015)  

4 - sábado, 19 dezembro 2015, 21:06 (197 

dias 20 horas) 

7/8/2015 

R19 - Cardiologia (07.08.2015) 

2 - terça, 14 junho 2016, 20:55 (19 dias 20 

horas) 

R19 - Cardiologia (07.08.2015)  

3 - quinta, 16 junho 2016, 02:41 (18 dias 15 

horas) 

14/8/2015 

R20 - Dermatologia (14.08.2015)  

2 - sábado, 19 dezembro 2015, 21:01 (197 

dias 20 horas) 

21/8/2015 

http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=277
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=280
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=281
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=294


142 
 

Atividade Visualizações 

Mensagens do blog 

relacionadas Último acesso 

R21 - Emergências em Clínica Médica 

(21.08.2015) 

1 - sábado, 12 dezembro 2015, 02:46 (205 

dias 15 horas) 

R21 - Emergências em Clínica Médica 

(21.08.2015) 

5 - sábado, 18 junho 2016, 04:10 (16 dias 13 

horas) 

28/8/2015 

R22 - Endocrinologia e Metabologia 

(28.08.2015) 

1 - sexta, 21 agosto 2015, 16:39 (318 dias 1 

hora) 

R22 - Endocrinologia e Metabologia 

(28.08.2015) 

3 - sexta, 20 maio 2016, 19:35 (44 dias 22 

horas) 

4/9/2015 

R23 - Imunologia Clínica (04.09.2015) 

1 - sábado, 12 dezembro 2015, 02:46 (205 

dias 15 horas) 

http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=295
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=295
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=299
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=299
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=296
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=296
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=301
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=301
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=302


143 
 

Atividade Visualizações 

Mensagens do blog 

relacionadas Último acesso 

R23 - Imunologia Clínica (04.09.2015) 

2 - sexta, 20 maio 2016, 18:50 (44 dias 23 

horas) 

11/9/2015 

R24 - Imagens e Física Médica 

(11.09.2015) 

2 - sexta, 17 junho 2016, 03:35 (17 dias 14 

horas) 

R24 - Imagens e Física Médica 

(11.09.2015) 

1 - sábado, 12 dezembro 2015, 02:53 (205 

dias 15 horas) 

18/9/2015 

R25 - Nutrição e Metabolismo (18.09.2015)  

1 - sábado, 12 dezembro 2015, 02:46 (205 

dias 15 horas) 

25/9/2015 

http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=306
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=308
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=308
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=309
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=309
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=310


144 
 

Atividade Visualizações 

Mensagens do blog 

relacionadas Último acesso 

R26 - Moléstias Infecciosas (25.09.2015)  

2 - quinta, 21 abril 2016, 23:29 (73 dias 18 

horas) 

2/10/2015 

R27 - Nutrologia (02.10.2015)  

1 - sábado, 12 dezembro 2015, 02:46 (205 

dias 15 horas) 

9/10/2015 

R28 - Hematologia e Hemoterapia 

(09.10.2015) 

1 - sábado, 12 dezembro 2015, 02:46 (205 

dias 15 horas) 

R28-Hematologia e Hemoterapia 

(09.10.2015) 

2 - sexta, 20 maio 2016, 17:46 (45 dias) 

16/10/2015 

http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=314
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=316
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=318
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=318
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=321
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=321


145 
 

Atividade Visualizações 

Mensagens do blog 

relacionadas Último acesso 

R29 - Pneumologia (16.10.2015)  

1 - sábado, 12 dezembro 2015, 02:46 (205 

dias 15 horas) 

23/10/2015 

R30 - Nefrologia (23.10.2015)  

1 - sábado, 12 dezembro 2015, 02:46 (205 

dias 15 horas) 

6/11/2015 

R31 - Cardiologia (06.11.2015)  

5 - sábado, 18 junho 2016, 04:12 (16 dias 13 

horas) 

13/11/2015 

R32 - Clínica Médica Geral e Geriatria 

(13.11.2015) 

1 - sábado, 12 dezembro 2015, 02:46 (205 

dias 15 horas) 

http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=319
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=324
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=325
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=328
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=328


146 
 

Atividade Visualizações 

Mensagens do blog 

relacionadas Último acesso 

27/11/2015 

R33 - Radioterapia (27.11.2015) 

2 - segunda, 16 maio 2016, 20:44 (48 dias 21 

horas) 

4/12/2015 

R34 - Imunologia Clínica (04.12.2015) 

2 - domingo, 3 julho 2016, 22:44 (19 horas 9 

minutos) 

5/2/2016 

R01 - Moléstias Infecciosas e Tropicais 

(05.02.2016) 

1 - sexta, 3 junho 2016, 22:31 (30 dias 19 

horas) 

12/2/2016 

http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=330
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=331
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=360
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=360
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Atividade Visualizações 

Mensagens do blog 

relacionadas Último acesso 

R02 - Clínica Médica Geral e Geriatria 

(12.02.2016) 

5 - quarta, 18 maio 2016, 01:51 (47 dias 16 

horas) 

4/3/2016 

R05 - Hematologia e Hemoterapia 

(04.03.2016) 

11 - segunda, 16 maio 2016, 19:18 (48 dias 22 

horas) 

11/3/2016 

R06 - Dermatologia (11.03.2016)  

6 - sábado, 26 março 2016, 20:16 (99 dias 21 

horas) 

18/3/2016 

R07 - Hematologia e Hemoterapia 

(18.03.2016) 

3 - quinta, 14 abril 2016, 12:49 (81 dias 5 

horas) 

http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=359
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=359
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=358
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=358
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=364
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=367
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=367
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Atividade Visualizações 

Mensagens do blog 

relacionadas Último acesso 

R07 - Hematologia e Hemoterapia 

(18.03.2016) 

4 - segunda, 16 maio 2016, 18:47 (48 dias 23 

horas) 

8/4/2016 

R08 - Nutrologia (08.04.2016)  

7 - segunda, 27 junho 2016, 20:05 (6 dias 21 

horas) 

29/4/2016 

R10 - Pneumologia (29.04.2016)  

2 - segunda, 30 maio 2016, 18:26 (34 dias 23 

horas) 

6/5/2016 

R11 - Gastroenterologia (06.05.2016)  

9 - quarta, 25 maio 2016, 18:43 (39 dias 23 

horas) 

http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=368
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=368
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=383
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=390
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=393
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Atividade Visualizações 

Mensagens do blog 

relacionadas Último acesso 

13/5/2016 

R12 - Imunologia Clínica (13.05.2016) 

5 - quinta, 19 maio 2016, 02:29 (46 dias 15 

horas) 

20/5/2016 

R13-Oncologia Clínica-Radioterapia (20 05 

2016) 

1 - quinta, 2 junho 2016, 21:43 (31 dias 20 

horas) 

3/6/2016 

R14 - Nutrologia (03.06.2016)  

8 - domingo, 3 julho 2016, 22:46 (19 horas 7 

minutos) 

10/6/2016 

http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=396
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=400
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=400
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=403
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Atividade Visualizações 

Mensagens do blog 

relacionadas Último acesso 

R15 - Imagens e Física Médica 

(10.06.2016) 

6 - sexta, 24 junho 2016, 09:05 (10 dias 8 

horas) 

17/6/2016 

R16 - Cardiologia (17.06.2016)  

3 - sexta, 24 junho 2016, 09:07 (10 dias 8 

horas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=405
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=405
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=406
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13- Anexo 3 Simpósios 
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Novidades 

Notícias e avisos 

 

Acrescentar um novo tópico
 

Tópico Autor Comentários Última mensagem 

SIMPÓSIOS 
TEMÁTICOS 2016  

 

Kemen Suen  0 

Kemen Suen 
Qua, 9 Mar 2016, 11:59 

Hepatite C 
(28/11/2015)  

 

Kemen Suen  0 

Kemen Suen 
Seg, 5 Out 2015, 13:59 

Alergia e Imunologia 
(24/10/2015)  

 

Kemen Suen  0 

Kemen Suen 
Seg, 5 Out 2015, 13:56 

Endocrinologia 
(26/9/2015)  

 

Kemen Suen  0 

Kemen Suen 
Seg, 10 Ago 2015, 12:51 

DOENÇAS RARAS 
(29/8/2015)  

 

Kemen Suen  0 

Kemen Suen 
Seg, 10 Ago 2015, 12:45 

Oncologia 
(22/8/2015)  

 

Kemen Suen 0 

Kemen Suen 
Seg, 10 Ago 2015, 12:38 

SIMPOSIO EM 
ENDOCRINOLOGIA 

E METABOLISMO  

 

Kemen Suen  0 

Kemen Suen 

Seg, 10 Ago 2015, 12:15 

Moléstias Infecciosas 
(29 e 30/5/2015)  

 

Kemen Suen  0 

Kemen Suen 
Seg, 18 Mai 2015, 17:43 

Geriatria 25/4/2015  

 

Kemen Suen  0 

Kemen Suen 
Seg, 13 Abr 2015, 12:33 

Nutrigenômica 
28/3/2015  

 

Kemen Suen  0 

Kemen Suen 
Seg, 2 Fev 2015, 20:07 

Simpósios Temáticos 
2015 

 

Kemen Suen 0 

Kemen Suen 
Seg, 2 Fev 2015, 20:02 

Lançamento de Livro 
20 de Novembro de 

2014 

 

Kemen Suen  0 

Kemen Suen 

Ter, 18 Nov 2014, 19:45 

http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/forum/discuss.php?d=32
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/forum/discuss.php?d=32
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/user/view.php?id=2&course=1
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/forum/discuss.php?d=32
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/user/view.php?id=2&course=1
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/forum/discuss.php?d=32
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/forum/discuss.php?d=31
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/forum/discuss.php?d=31
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/user/view.php?id=2&course=1
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/forum/discuss.php?d=31
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/user/view.php?id=2&course=1
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/forum/discuss.php?d=31
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/forum/discuss.php?d=30
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/forum/discuss.php?d=30
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/user/view.php?id=2&course=1
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/forum/discuss.php?d=30
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/user/view.php?id=2&course=1
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/forum/discuss.php?d=30
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/forum/discuss.php?d=29
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/forum/discuss.php?d=29
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/user/view.php?id=2&course=1
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/forum/discuss.php?d=29
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/user/view.php?id=2&course=1
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/forum/discuss.php?d=29
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/forum/discuss.php?d=28
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/forum/discuss.php?d=28
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/user/view.php?id=2&course=1
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/forum/discuss.php?d=28
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/user/view.php?id=2&course=1
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/forum/discuss.php?d=28
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/forum/discuss.php?d=27
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/forum/discuss.php?d=27
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/user/view.php?id=2&course=1
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/forum/discuss.php?d=27
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/user/view.php?id=2&course=1
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/forum/discuss.php?d=27
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/forum/discuss.php?d=26
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/forum/discuss.php?d=26
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/forum/discuss.php?d=26
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/user/view.php?id=2&course=1
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/forum/discuss.php?d=26
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/user/view.php?id=2&course=1
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/forum/discuss.php?d=26
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/forum/discuss.php?d=25
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/forum/discuss.php?d=25
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/user/view.php?id=2&course=1
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/forum/discuss.php?d=25
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/user/view.php?id=2&course=1
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/forum/discuss.php?d=25
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/forum/discuss.php?d=24
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/user/view.php?id=2&course=1
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/forum/discuss.php?d=24
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/user/view.php?id=2&course=1
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/forum/discuss.php?d=24
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/forum/discuss.php?d=21
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/forum/discuss.php?d=21
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/user/view.php?id=2&course=1
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/forum/discuss.php?d=21
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/user/view.php?id=2&course=1
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/forum/discuss.php?d=21
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/forum/discuss.php?d=20
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/forum/discuss.php?d=20
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/user/view.php?id=2&course=1
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/forum/discuss.php?d=20
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/user/view.php?id=2&course=1
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/forum/discuss.php?d=20
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/forum/discuss.php?d=19
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/forum/discuss.php?d=19
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/forum/discuss.php?d=19
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/user/view.php?id=2&course=1
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/forum/discuss.php?d=19
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/user/view.php?id=2&course=1
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/forum/discuss.php?d=19
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/user/profile.php?id=2
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/user/profile.php?id=2
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/user/profile.php?id=2
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/user/profile.php?id=2
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/user/profile.php?id=2
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/user/profile.php?id=2
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/user/profile.php?id=2
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/user/profile.php?id=2
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/user/profile.php?id=2
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/user/profile.php?id=2
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/user/profile.php?id=2
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/user/profile.php?id=2
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Tópico Autor Comentários Última mensagem 

HEPATITE C - 
Desafios no 

diagnóstico e 

tratamento - 

29/11/2014  

 

Kemen Suen  0 

Kemen Suen 

Seg, 27 Out 2014, 12:47 

Atualidades em 
Nefrologia - 

25/10/2014  

 

Kemen Suen  0 

Kemen Suen 

Seg, 29 Set 2014, 18:41 

Simpósio Doenças 
Difusas Infiltrativas 

Pulmonares - 

27/9/2014  

 

Kemen Suen  0 

Kemen Suen 
Seg, 25 Ago 2014, 13:44 

V Congresso de 
Clínica Médica 21 a 

23 de Agosto de 2014 

---- Clique no Cartaz 

e se Inscreva !!  

 

Kemen Suen  0 

Kemen Suen 

Ter, 27 Mai 2014, 15:45 

Simpósio Diabetes 
Mellitus - 31/5/2014  

 

Kemen Suen  0 

Kemen Suen 
Qui, 24 Abr 2014, 15:30 

Simpósio Clínica 
Médica Geral -

12/4/2014  

 

Kemen Suen  0 

Kemen Suen 

Qui, 20 Mar 2014, 13:11 

III Simpósio sobre 
Transtornos 

alimentares - 25 e 

26/4/2014  

 

Kemen Suen  0 

Kemen Suen 
Ter, 18 Mar 2014, 23:54 

Simpósio de 
Molestias Infecciosas 

- 29/3/2014  

 

Kemen Suen  0 

Kemen Suen 

Qui, 6 Mar 2014, 13:26 

Simpósios Temáticos 
2014 

 

Kemen Suen  0 

Kemen Suen 
Ter, 21 Jan 2014, 13:40 

 

http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/forum/discuss.php?d=18
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/forum/discuss.php?d=18
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/forum/discuss.php?d=18
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/forum/discuss.php?d=18
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/forum/discuss.php?d=18
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/user/view.php?id=2&course=1
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/forum/discuss.php?d=18
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/user/view.php?id=2&course=1
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/forum/discuss.php?d=18
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/forum/discuss.php?d=17
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/forum/discuss.php?d=17
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/forum/discuss.php?d=17
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/user/view.php?id=2&course=1
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/forum/discuss.php?d=17
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/user/view.php?id=2&course=1
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/forum/discuss.php?d=17
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/forum/discuss.php?d=16
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/forum/discuss.php?d=16
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/forum/discuss.php?d=16
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/forum/discuss.php?d=16
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/user/view.php?id=2&course=1
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/forum/discuss.php?d=16
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/user/view.php?id=2&course=1
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/forum/discuss.php?d=16
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/forum/discuss.php?d=15
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/forum/discuss.php?d=15
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/forum/discuss.php?d=15
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/forum/discuss.php?d=15
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/forum/discuss.php?d=15
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/user/view.php?id=2&course=1
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/forum/discuss.php?d=15
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/user/view.php?id=2&course=1
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/forum/discuss.php?d=15
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/forum/discuss.php?d=14
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/forum/discuss.php?d=14
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/user/view.php?id=2&course=1
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/forum/discuss.php?d=14
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/user/view.php?id=2&course=1
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/forum/discuss.php?d=14
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/forum/discuss.php?d=12
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/forum/discuss.php?d=12
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/forum/discuss.php?d=12
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/user/view.php?id=2&course=1
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/forum/discuss.php?d=12
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/user/view.php?id=2&course=1
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http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/forum/discuss.php?d=11
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/forum/discuss.php?d=11
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http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/forum/discuss.php?d=11
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RCG - 439 - Sistema Endócrino/Metabolismo 

Processados dos logs desde quinta, 16 maio 2013, 04:14 

Atividade Visualizações 

Mensagens do blog 

relacionadas Último acesso 

Fórum de notícias 

125 - terça, 21 junho 2016, 15:02 (13 dias 

21 horas) 

Primeira semana/Segunda-feira 

Diabetes mellitus 1: Epidemiologia, conceito, diagnóstico 

e classificação 

270 - quinta, 30 junho 2016, 00:46 (5 dias 

11 horas) 

Diabetes mellitus 2: Etiopatogenia 

251 - quinta, 23 junho 2016, 00:43 (12 dias 

11 horas) 

Primeira semana/Terça-feira 

Diabetes mellitus 3: Tratamento - Dieta e Atividade 

Física 

273 - quinta, 23 junho 2016, 00:43 (12 dias 

11 horas) 

http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/forum/view.php?id=77
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=332
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=332
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=333
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=334
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=334
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Atividade Visualizações 

Mensagens do blog 

relacionadas Último acesso 

Diabetes mellitus 4: Tratamento - Drogas orais  

246 - sábado, 2 julho 2016, 13:55 (2 dias 22 

horas) 

Diabetes mellitus 5: Tratamento - Insulina 

226 - sábado, 2 julho 2016, 14:12 (2 dias 21 

horas) 

Tireoide 1: Hipotireoidismo congênito  

250 - sábado, 2 julho 2016, 17:17 (2 dias 18 

horas) 

Adrenal 1: Doença de Addison/Diagnóstico do 

hipocortisolismo  

257 - sábado, 2 julho 2016, 17:50 (2 dias 18 

horas) 

Primeira e segunda semanas/Quinta-feira 

Doenças ósseas metabólicas 1: Osteoporose  

282 - sábado, 2 julho 2016, 18:09 (2 dias 17 

horas) 

Segunda semana/Terça-feira 

http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=335
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=336
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=346
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=343
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=343
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=337
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Atividade Visualizações 

Mensagens do blog 

relacionadas Último acesso 

Diabetes mellitus 6: Complicações Agudas  

244 - quinta, 23 junho 2016, 00:45 (12 dias 

11 horas) 

Terceira semana/Segunda-feira 

Tireoide 2: Hipertireoidismo  

297 - sábado, 2 julho 2016, 17:19 (2 dias 18 

horas) 

Tireoide 2A: Hipotireoidismo  

280 - sábado, 2 julho 2016, 17:19 (2 dias 18 

horas) 

Tireoide 2B: Função tireoidiana  

174 - sábado, 2 julho 2016, 17:19 (2 dias 18 

horas) 

Terceira semana/Terça-feira 

Hipot/Hipófise 1: Hipopituitarismo anterior  

251 - domingo, 3 julho 2016, 11:41 (2 dias) 

Hipot/Hipófise 1A: Hipopituitarismo anterior  

234 - domingo, 3 julho 2016, 11:41 (2 dias) 

http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=338
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=347
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=349
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=361
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=353
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=354
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Atividade Visualizações 

Mensagens do blog 

relacionadas Último acesso 

Hipot/Hipófise 2: Hipopituitarismo Posterior  

227 - domingo, 3 julho 2016, 11:41 (2 dias) 

Hipot/Hipófise 3: Tumores Hipofisários: acromegalia  

217 - domingo, 3 julho 2016, 11:41 (2 dias) 

Hipot/Hipófise 4: Tumores Hipofisários: 

hiperprolactinemia  

209 - domingo, 3 julho 2016, 11:41 (2 dias) 

Tireoide 3: Doença nodular tireoidiana  

258 - sábado, 2 julho 2016, 17:19 (2 dias 18 

horas) 

Adrenal 2: Diagnóstico do hipercortisolismo  

269 - sábado, 2 julho 2016, 17:50 (2 dias 18 

horas) 

Adrenal 3: Princípios da corticoterapia  

211 - sábado, 2 julho 2016, 17:50 (2 dias 18 

horas) 

Terceira e quartas semanas/Quinta-feira 

Doenças Ósseas Metabólicas 2: Hipoparatireoidismo  

265 - sábado, 2 julho 2016, 18:09 (2 dias 17 

horas) 

http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=350
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=351
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=352
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=352
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=348
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=344
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=345
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=339
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Atividade Visualizações 

Mensagens do blog 

relacionadas Último acesso 

Doenças Ósseas Metabólicas 3: Hiperparatireoidismo  

243 - sábado, 2 julho 2016, 18:10 (2 dias 17 

horas) 

Quarta semana/Segunda-feira 

Diabetes mellitus 7: Complicações crônicas - 

macroangiopatia 

199 - terça, 21 junho 2016, 08:56 (14 dias 3 

horas) 

Diabetes mellitus 8: Complicações crônicas - 

neuro/retino/nefropatia 

204 - terça, 21 junho 2016, 09:00 (14 dias 3 

horas) 

Aula 1 

TRATAMENTO DIETETICO E EXERCICIO FISICO  

329 - quinta, 21 janeiro 2016, 16:22 (165 

dias 19 horas) 

Aula 2 

http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=340
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=341
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=341
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=342
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=342
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=78
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Atividade Visualizações 

Mensagens do blog 

relacionadas Último acesso 

DROGAS ORAIS  

374 - sábado, 20 junho 2015, 18:42 (1 ano 

15 dias) 

Aula 3 

INSULINOTERAPIA  

242 - sábado, 20 junho 2015, 18:42 (1 ano 

15 dias) 

Referencias Bibliograficas 

referencias bibliográficas de apoio 

174 - domingo, 19 junho 2016, 14:41 (15 

dias 21 horas) 

referência bibliográfica de apoio 

106 - domingo, 19 junho 2016, 14:41 (15 

dias 21 horas) 

referência bibliográfica de apoio 

91 - domingo, 19 junho 2016, 14:41 (15 

dias 21 horas) 

referência bibliográfica de apoio 

83 - sexta, 17 junho 2016, 19:15 (17 dias 

16 horas) 

http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=79
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=80
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=120
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=126
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=127
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=137
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Atividade Visualizações 

Mensagens do blog 

relacionadas Último acesso 

Casos Clínicos - Diabetes 

Casos Clínicos 

113 - terça, 21 junho 2016, 12:38 (13 dias 

23 horas) 

casos clinicos 

96 - quinta, 16 junho 2016, 13:23 (18 dias 

22 horas) 

Auto avaliação dos alunos 

Pesquisa de Avaliação - RCG-439 

101 - quinta, 30 junho 2016, 14:20 (4 dias 

21 horas) 

Tópico 15 

video 6 

40 - sábado, 2 julho 2016, 17:17 (2 dias 18 

horas) 

video7 

24 - terça, 21 junho 2016, 14:59 (13 dias 

21 horas) 

http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=207
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/forum/view.php?id=214
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/survey/view.php?id=260
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=377
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=378
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Atividade Visualizações 

Mensagens do blog 

relacionadas Último acesso 

video 10 

23 - terça, 21 junho 2016, 15:00 (13 dias 

21 horas) 

video 13 

20 - quarta, 29 junho 2016, 04:29 (6 dias 7 

horas) 

video 14 

18 - quarta, 1 junho 2016, 23:32 (33 dias 

12 horas) 

video 15 

18 - quarta, 1 junho 2016, 23:32 (33 dias 

12 horas) 

 

 

 

 

 

 

http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=379
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=380
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=381
http://200.144.182.60/clinicamedica/moodle/mod/resource/view.php?id=382

