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CRONOGRAMA CLÍNICA CIRURGICA I – (Ambulatório, PS e Centro Cirúrgico) – 2020/1 

 
 

1º CICLO 20/01 – 27/02 
 

2º CICLO 28/02 – 07/04 3º CICLO 08/04 – 16/05 

DATA ACADÊMICO DATA ACADÊMICO DATA ACADÊMICO 

20/01 
 

À 
 

27/02 

ANA PAULA FARIAS LIMA (12º) 
 

RAFAEL CORTEZ DE ALMEIDA (12º) 

28/02 
 

À 
 

07/04 
 

LHAURA PRYSCILLA SOUSA OLIVEIRA (12º) 
 

MARIANE LOPES DE O. G. CLEMENTINO (12º) 

08/04 
 

À 
 

16/05 

LAYANNE CAMARGO RODRIUES (12º) 
 

RODRIGO LIMA ARAÚJO (12º) 

OBS: 40 HORAS SEMANAIS DE SEGUNDA A DOMINGO - (40 HORAS = TEORIA +PRÁTICA). A aula teórica é para todos os internos. Presença Obrigatória. 

               OBS²: Ajustes nas rotinas internas podem acontecer mediante necessidades detectadas pelo Regente. 
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ROTINA SEMANAL – CLÍNICA CIRÚRGICA I 

ROTINAS DOS ALUNOS ESCALONADOS – Enfermaria e Ambulatório. 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo 

7h30 – 08h30 – Visita 

a Enfermaria (Todos os 

internos, exceto o que irá 

realizar ambulatório) 

7h30 – 08h30 – Visita 

a Enfermaria (Todos os 

internos, exceto o que irá 

realizar ambulatório) 

7h30 – 08h30 – Visita 

a Enfermaria (Todos os 

internos, exceto o que irá 

realizar ambulatório) 

7h30 – 08h30 – Visita 

a Enfermaria (Todos os 

internos, exceto o que irá 

realizar ambulatório) 

7h30 – 08h30 – Visita 

a Enfermaria (Todos os 

internos, exceto o que irá 

realizar ambulatório) 

Plantão Plantão 

8h30 – 11h30 (3h) 
(Rotina de Enfermaria) 

 O interno escalado 

(Enfermaria/Ambulatório) 

para o referido setor, só 

terá atividade no período 

da tarde, caso haja 

intercorrência, será 

informado pelo preceptor. 

2 alunos 

8h30 – 11h30 (3h) 
(Rotina de Enfermaria) 

 O interno escalado 

(Enfermaria/Ambulatório) 

para o referido setor, só 

terá atividade no período 

da tarde, caso haja 

intercorrência, será 

informado pelo preceptor. 

2 alunos 

8h30 – 11h30  (3h) 
(Rotina de Enfermaria) 

 O interno escalado 

(Enfermaria/Ambulatório) 

para o referido setor, só 

terá atividade no período 

da tarde, caso haja 

intercorrência, será 

informado pelo preceptor. 

2 alunos 

8h30h – 11h30h 

(3h) 
(Rotina de Enfermaria) 

 O interno escalado 

(Enfermaria/Ambulatório) 

para o referido setor, só 

terá atividade no período 

da tarde, caso haja 

intercorrência, será 

informado pelo preceptor. 

2 alunos 

8h30 – 11h30 (3h) 
(Rotina de Enfermaria) 

 O interno escalado 

(Enfermaria/Ambulatório) 

para o referido setor, só 

terá atividade no período 

da tarde, caso haja 

intercorrência, será 

informado pelo preceptor. 

2 alunos 

Plantão Plantão 

12h00 - Almoço 12h00 - Almoço 12h00 - Almoço 12h00 - Almoço 12h00 - Almoço   

14h00 – 17h00 (3 h) 
No caso de haver 

intercorrência na 

enfermaria, ou ser 

solicitado no Centro 

Cirúrgico. 

14h00 – 17h00 (3 h)  
No caso de haver 

intercorrência na 

enfermaria, ou ser 

solicitado no Centro 

Cirúrgico. 

14h00 – 17h00 (3 h)  
No caso de haver 

intercorrência na 

enfermaria, ou ser 

solicitado no Centro 

Cirúrgico. 

14h00 – 17h00 (3 h)  
No caso de haver 

intercorrência na 

enfermaria, ou ser 

solicitado no Centro 

Cirúrgico. 

14h00 – 17h00 (3 h)  
No caso de haver 

intercorrência na 

enfermaria, ou ser 

solicitado no Centro 

Cirúrgico. 

Plantão Plantão 

OBS: 40 HORAS SEMANAIS DE SEGUNDA A DOMINGO - (40 HORAS = TEORIA +PRÁTICA).A aula teórica é para todos os internos. Presença Obrigatória. 

 

Carga horária prevista ambulatório: 14 h semanais. 
 
Carga horária prevista enfermaria: 4 h diárias. 
 
OBS: Plantão de Pronto Socorro durante a semana será das 20:00 às  07:00 h. 
        Final de semana – Plantão de 24 h de sobreaviso. 
 

Plantão de Final de semana: Rodízios entre os internos da cadeira, um por final de semana. O mesmo deverá ajudar na visita à enfermaria. O interno deve participar do atendimento, avaliação, diagnóstico e tratamento dos 
pacientes admitidos na Emergência, sempre acompanhado, orientado e/ou supervisionado pelo STAFF de plantão, desenvolvendo suas habilidades, o conhecimento, o compromisso e a atitude médica e ética. 
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ROTINAS DOS ALUNOS ESCALONADOS – CLÍNICA CIRÚRGICA 

 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo 

08h00 – 12h00 (4h) 

14h00 – 16h00 (2h) 
O interno escalado 

(Centro Cirúrgico) para 

acompanhar as cirurgias 

eletivas com preceptores 

e residentes. 

2 alunos 

08h00 – 12h00 (4h) 

14h00 – 16h00 (2h) 
O interno escalado 

(Centro Cirúrgico) para 

acompanhar as cirurgias 

eletivas com preceptores 

e residentes. 

2 alunos 

08h00 – 12h00 (4h) 

14h00 – 16h00 (2h) 
O interno escalado 

(Centro Cirúrgico) para 

acompanhar as cirurgias 

eletivas com preceptores 

e residentes. 

2 alunos 

08h00 – 12h00 (4h) 

14h00 – 16h00 (2h) 
O interno escalado 

(Centro Cirúrgico) para 

acompanhar as cirurgias 

eletivas com preceptores 

e residentes. 

2 alunos 

08h00 – 12h00 (4h) 

14h00 – 16h00 (2h) 
O interno escalado 

(Centro Cirúrgico) para 

acompanhar as cirurgias 

eletivas com preceptores 

e residentes. 

2 alunos 

Plantão Plantão 

OBS: 40 HORAS SEMANAIS DE SEGUNDA A DOMINGO - (40 HORAS = TEORIA +PRÁTICA).A aula teórica é para todos os internos. Presença Obrigatória. 

                OBS²: Ajustes nas rotinas internas podem acontecer mediante necessidades detectadas pelo Regente. 

 

 

Carga horária prevista cirurgia: 6 h diárias. 
 
OBS: Plantão de Pronto Socorro durante a semana será das 20:00 às  07:00 h. 
        Final de semana – Plantão de 24 h de sobreaviso. 
 

Plantão de Final de semana: Rodízios entre os internos da cadeira, um por final de semana. O mesmo deverá ajudar na visita à enfermaria. O interno deve participar do atendimento, avaliação, diagnóstico e tratamento dos 
pacientes admitidos na Emergência, sempre acompanhado, orientado e/ou supervisionado pelo STAFF de plantão, desenvolvendo suas habilidades, o conhecimento, o compromisso e a atitude médica e ética. 

 

         Horário de almoço : 12h00 às 14h00. 
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ROTINAS DOS ALUNOS ESCALONADOS – PSADULTO 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo 

07H00 – 15:00 h 

(8h) 

15H00 – 23H00 h 

(8h) 

23H00 – 07H00 h 

(8h) 
O interno escalado 

(PSAdulto) irá 

acompanhar o 

atendimentos das 

urgências e emergências 

e rotinas do Pronto 

Socorro, com 

preceptores e residentes. 

1 aluno 

07H00 – 15:00 h (8h) 

15H00 – 23H00 h 

(8h) 

23H00 – 07H00 h 

(8h) 
O interno escalado 

(PSAdulto) irá 

acompanhar o 

atendimentos das urgências 

e emergências e rotinas do 

Pronto Socorro, com 

preceptores e residentes. 

 

 

1 aluno 

07H00 – 15:00 h 

(8h) 

15H00 – 23H00 h 

(8h) 

23H00 – 07H00 h 

(8h) 
O interno escalado 

(PSAdulto) irá 

acompanhar o 

atendimentos das 

urgências e emergências e 

rotinas do Pronto Socorro, 

com preceptores e 

residentes. 

1 aluno 

07H00 – 15:00 h 

(8h) 

15H00 – 23H00 h 

(8h) 

23H00 – 07H00 h 

(8h) 
O interno escalado 

(PSAdulto) irá 

acompanhar o 

atendimentos das 

urgências e emergências e 

rotinas do Pronto Socorro, 

com preceptores e 

residentes. 

1 aluno 

07H00 – 15:00 h 

(8h) 

15H00 – 23H00 h 

(8h) 

23H00 – 07H00 h 

(8h) 
O interno escalado 

(PSAdulto) irá 

acompanhar o 

atendimentos das 

urgências e emergências e 

rotinas do Pronto Socorro, 

com preceptores e 

residentes. 

1 aluno 

Plantão Plantão 

OBS: 40 HORAS SEMANAIS DE SEGUNDA A DOMINGO - (40 HORAS = TEORIA +PRÁTICA).A aula teórica é para todos os internos. Presença Obrigatória. 

                OBS²: Ajustes nas rotinas internas podem acontecer mediante necessidades detectadas pelo Regente. 

 

Médico Regente : Dr. Celso Rocha 
Médico Sub-Regente: Dr. Wagner Minghini 
 

Carga horária prevista PSAdulto: 8 h diárias. 
 
        Final de semana – Plantão de 24 h de sobreaviso. 
 

Plantão de Final de semana: Rodízios entre os internos da cadeira, um por final de semana. O mesmo deverá ajudar na visita à enfermaria. O interno deve participar do atendimento, avaliação, diagnóstico e tratamento dos 
pacientes admitidos na Emergência, sempre acompanhado, orientado e/ou supervisionado pelo STAFF de plantão, desenvolvendo suas habilidades, o conhecimento, o compromisso e a atitude médica e ética. 
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CRONOGRAMA AMBULATÓRIOS DE CIRURGIA 

SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

08h00                

(Ambulatório 

UnirG) 

 

Dr. Rodrigo 

Costa 
    

08h00                

(Ambulatório 

UnirG) 

Dr. Celso 

07h00  

(Ambulatório 

UnirG) 

Dr. Abner 

07h00 

(Ambulatório 

UnirG) 

Dra. 

Camila       

  

  

      

13h00 

(Ambulatório 

UnirG) 

Dr. Francisco 

          

OBS: 40 HORAS SEMANAIS DE SEGUNDA A DOMINGO - (40 HORAS = TEORIA +PRÁTICA). A aula teórica é para todos os internos. Presença Obrigatória. 

                OBS²: Ajustes nas rotinas internas podem acontecer mediante necessidades detectadas pelo Regente. 

 
OBS.1: Alguns ambulatórios estão sujeitos à alteração de data e horário. 
OBS.2: Concluindo as atividades no Ambulatório de Cirurgia, os internos deverão retornar ao Hospital. 
 

Médico Regente: Dr. Celso Rocha 
Médico Sub-Regente: Dr. Wagner Minghini 
Médicos Preceptores  Local onde atendem CRM  Médicos Preceptores  Local onde atendem CRM 

Camila Lima de Moura Matos 
Cirurgia Pediátrica - na área de cirurgia 
do HRG e Ambulatório da UnirG. 

3274 
 Reinhard Langen Cirurgia I - na área de cirurgia do HRG 

598 

Celso Rocha da Silva 
Cirurgia I - na área de cirurgia do HRG e 
Ambulatório da UnirG. 

1292 
 

Rodrigo da Costa Carvalho Cirurgia I - na área de cirurgia do HRG 1793 

Francisco Carlos de A. Leme 
Cirurgia I - na área de no Ambulatório da 
UnirG. 

253 
 

Wagner Minghini Cirurgia I - na área de cirurgia do HRG 2156 

Maurício Nauar Chaves Cirurgia I - na área de cirurgia do HRG 584  Reuler Souza Nunes Cirurgia I - na área de cirurgia do HRG 1044 

Rodrigo da Costa Carvalho Cirurgia I - na área de cirurgia do HRG 
HRG e Ambulatório da UnirG. 

1793 
 

Abner Ribeiro Cirurgia I – na área de cirurgia do HRG 3269 
 

 


