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• Preferentemente estude sempre no mesmo lugar. A biblioteca é 
um excelente local para estudar, pois é um ambiente tranquilo com 
informações confiáveis.

• Organize seu tempo livre de estudo! Tente estudar todos os dias!

• Estude sempre todos os objetivos elencados!

• Estude de preferência, sozinho, para que no fechamento da 
sessão tutorial, você compartilhe ou agregue novas informações e 
conceitos.

• Procure o assunto pelo tema específico do objetivo. Caso não o 
encontre, busque-o pelo tema central.

• Evite resumos ou apostilas não próprias, os conteúdos podem 
não ser confiáveis ou  apresentarem conceitos errôneos. Verifique 
a procedência!

• Separe o material didático, começando sempre por livros-textos 
referenciados. Estude por mais de um livro, assim os conceitos 
podem ficar mais claros! 

• Equipamentos eletrônicos como o telefone celular, podem ajudar 
na busca de informações, mas não se distraia com redes sociais e 
aplicativos de bate-papo.  Concentre-se!

• A internet pode ser muito útil, mas cuidado para não se perder 
nos links e desviar do objetivo central. Lembre que existem sites 
não confiáveis!

• Na internet você encontrará plataformas para acesso de artigos 
científicos como EBSCO, PUBMED/MEDLINE, ScIELO, LILACS.

• Existem algumas estratégias de busca e refinamento do assunto 
específico. Lembrem-se dos operadores booleanos: AND, OR ou 
NOT!

• Aproveite seu módulo de informática. Ele irá lhe orientar como 
acessar essas informações. Tire suas dúvidas!

• Acesse artigos em outra língua, como inglês, serão mais atuais. 
Let’s practice your english!

• As vídeos aulas podem ser utéis para entender alguns temas. 
Procure-as em sites confiáveis!

• Utilize sempre o mapa conceitual! Ele irá clarear os conceitos, 
acentuando o seu pensamento crítico.

• Realize resumos, esquemas, mapas ou desenhos próprios. Ficará 
mais fácil de entender e reter o conteúdo!

• Contextualize sempre que possível! Ajudará muito na associação 
da teoria com a prática. Lembre-se que é um ítem de avalição 
formativa!
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Este guia de orientações tem o 
objetivo de incrementar o seu 
desempenho no estudo autodirigido, 
auxiliando e dando dicas para você 
alcançar seus objetivos de estudo, 
proporcionando melhor retenção dos 
conteúdos. Entretanto cabe a cada 
indivíduo determinar e conhecer a sua 
necessidade pessoal, buscando a 
melhor maneira para otimizar o seu 
estudo.

Ser médico, exige muito esforço e 
dedicação ao estudo, mas não 
desanime, siga em frente, sempre 
valerá a pena.
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