
ATIVIDADES DO PROGRAMA FMRP-USP DE APOIO À ESCOLHA DA 

ESPECIALIDADE MÉDICA 

 

Desenho do Programa 

 O desenho deste programa incorpora elementos comuns em programas 

de aconselhamento e apoio à escolha da especialidade médica de outros 

países, representados por quatro diferentes conjuntos de atividades, que 

configuram oferta de oportunidades ao estudante para: 

1. acesso a informações sobre as especialidades e os programas de 

treinamento; 

2. avaliação das suas aptidões, interesses e atributos pessoais, em relação 

às características das especialidades; 

3. discussões em grupos de estudantes das questões que o afligem em 

seu processo de escolha da especialidade; 

4. eventual orientação, aconselhamento e apoio individual no processo de 

escolha. 

 

Provisão de informações 

 Uma grande variedade de informações serão disponibilizadas aos 

estudantes por meio do ambiente virtual AEEM 2019, acessado pelo sistema 

institucional “E-disciplinas”. 

 Adicionalmente, serão promovidos eventos, palestras e aulas na 

frequência aproximada de uma vez ao mês. Dentre esses encontros 

presenciais, destacam-se rodas de conversas em pequenos grupos com 

especialistas, para discutir aspectos da especialidade que sejam do interesse 

dos estudantes presentes, e também com preceptores e supervisores de 

atividades dos programas de residência médica credenciados no Hospital das 

Clínicas da FMRP-USP. 

 

Teste individual de aptidões, interesses e atributos pessoais 

 Ao longo do desenvolvimento do programa, será oferecida a cada 

participante a oportunidade de efetuar um teste individual das suas 



características pessoais, por meio de uma escala psicométrica britânica, que foi 

traduzida e adaptada ao Brasil na FMRP (artigo disponível na aba de 

Bibliografia). Ao terminar de responder uma sequência de cerca de 130 

questões, o estudante receberá um ranking de cerca de 60 especialidades 

médicas, organizadas desde as 10 primeiras que seriam recomendadas ao seu 

perfil até as 10 últimas que apresentam características muito diferentes dos 

atributos do estudante e, portanto, não lhe seriam recomendadas. A escala 

fornece também como resultado a pontuação individual do estudante para cada 

um de 12 atributos (“Dimensões”) que determinam as recomendações 

“positivas” e “negativas”. 

 Aos que necessitarem, será feita orientação individual sobre os 

resultados deste tipo de teste. 

 

Discussões em grupos 

 O programa oferecerá aos que desejarem a oportunidade de participar 

de grupos de discussão reflexiva voltada à escolha da especialidade. A 

condução das atividades desses grupos estará a cargo de psicóloga da FMRP, 

que trabalhará em ligação com profissionais especializados em orientação 

vocacional e aconselhamento voltado à escolha de profissões e carreiras. 

 

Aconselhamento e apoio psicológico individual 

 O programa oferecerá aos que necessitarem a oportunidade de 

aconselhamento psicológico individual em serviço próprio do Hospital das 

Clínicas da FMRP-USP. 


