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EDITAL 2015 
 

 A Nefroliga é um projeto de extensão formado por um grupo de 
estudantes que se propõe a discutir e desenvolver atividades na área da 
Nefrologia, tanto pediátrica quanto adulta.  
 
 As atividades da Nefroliga são separadas por dois ciclos: o básico e o 
ambulatorial, e os alunos devem cumprir os dois ciclos. O ingresso inicial dos 
acadêmicos será por inscrição com os coordenadores da Nefroliga, com 
número limitado de 30 vagas e será ANUAL. A seleção será baseada no RSG 
e é permitida a entrada de acadêmico a partir do 4º período de Medicina. A 
participação no projeto durante os dois ciclos (um ano) são 12 
créditos. 
  
 As inscrições estarão abertas a partir do dia 02 de março até o dia 
06 de março no hall de entrada da Faculdade de Medicina. 
 
Aula inaugural: 17 de março de 2015, local a definir.  
 
Seguem a descrição dos ciclos e das atividades. 
 
Os CICLOS 
 

Ciclo básico  
Atividades:  

� Aulas – assistir e ministrar apenas as de temas básicos 
(obrigatória) 

� Atividades comunitárias (obrigatória) 
� Apresentações e participação em Congressos da área (facultativa) 
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� Atividades de pesquisa (facultativa) 
� Atividades de discussão de casos clínicos após a aula teórica 

(obrigatória) 
 
Carga horária mínima: presença em 75% das aulas (no primeiro ano de 
freqüência na liga) e ás atividades comunitárias – quando forem 
programadas. 
Discussão de casos clínicos  
Obrigatória para alunos do ciclo básico durante todo o período de 
participação na Liga.  
Acadêmicos serão responsáveis pela busca de casos (que tenham visto no 
ambulatório/ hospital) para apresentar – sempre sob orientação de um 
professor. 
Um caso ou um artigo serão discutidos por reunião.  
 

Curso teórico 
 

Obrigatória para alunos de todos os ciclos no primeiro ano de frequência na 
Liga. As aulas, sempre às terças-feiras, de 18 às 20h30min, são 
apresentadas por professores e profissionais da área, seguidas de uma 
discussão de caso clínico apresentado pelos alunos. Ao final do curso, é 
realizada uma prova teórica com o objetivo de avaliar o conhecimento 
adquirido durante todo o ano. 
Após frequentar as aulas por um ano o acadêmico fica isento dessa atividade 
obrigatória.  
Pré-requisito: terceiro período completo. 
Período de realização: março a novembro de 2015 
Uma aula a cada 15 (quinze) dias. 
Local de funcionamento: a definir. 
 
Temas das aulas: 
 

� Embriologia  
� Anatomia e Histologia Renal  
� Fisiologia Renal  
� Propedêutica Complementar em Nefrologia  
� HAS  
� ITU e infecções renais  
� Nefropatia diabética  
� Glomerulopatias  
� Calculose renal e distúrbios metabólicos  
� Disfunções vesicais  
� IRA  



� IRC  
� Terapia Substitutiva Renal  
� Prova  

Ciclo ambulatorial 
 
Atividades: 

� Aulas – assistir e ministrar (obrigatória) 
� Atividades comunitárias (obrigatória) 
� Apresentações e participação em Congressos da área (facultativa) 
� Atividades de pesquisa (facultativa) 
� Atividades de discussão de casos e artigos científicos – busca 

ativa, apresentação e assistir (facultativa) 
� ATIVIDADE AMBULATORIAL (obrigatória) 

 
Carga horária mínima: acompanhamento no ambulatório. (mínimo 12 
presenças) 
Atividade ambulatorial 
Os acadêmicos irão atender pacientes com doenças renais no Ambulatório 
Bias Fortes (pediatria) e nos Ambulatórios da Santa Casa (pacientes adultos), 
sob  a orientação de professores.  
 
A distribuição dos alunos por professor e por serviço (Ambulatório Bias Fortes 
e Santa Casa) será definida na reunião inaugural da Liga (17/03/15). 
 

 
AS ATIVIDADES 

 
Atividades de pesquisa 

 
Atividade facultativa permitida a todos os alunos que se interessarem. 
Pré-requisito: segundo cada pesquisa e orientador. 
Inscrição: segundo cada pesquisador. 
Período de realização: dependente de cada projeto. 
Carga horária: a definir por projeto. 
 

Apresentação e participação em congressos da área 
 
Atividade facultativa permitida a todos os alunos que se interessarem. A 
Nefroliga é reconhecida pela SBN- Sociedade Brasileira de Nefrologia, que 
patrocina e incentiva a participação dos alunos em congressos. A medida que 
forem sendo divulgados os eventos, a comissão organizadora  irá informar 



aos participantes e haverá seleção de trabalhos que serão inscritos nos 
congressos e escolha dos seus respectivos apresentadores. 

 
 

Atividades comunitárias 
 

Obrigatória para todos os alunos da Liga quando se tratarem de atividades 
extraordinárias como campanhas – ex: “Dia do Rim”, “Combate à HAS”, etc. 
Outras propostas de atividades a se definir 
 
Para maiores informações, entre em contato com: 
 
Nefroliga: nefroligaufmg@gmail.com 
 
 


