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Assim como a me-
dicina, a docência é 
um dom. Por isso, 

este espaço será utilizado para homenagear dois 
eminentes nomes da medicina goiana que dedi-
caram suas vidas à FM-UFG e ao setor da saúde 
no Estado de Goiás: os Profs. Drs. Jarbas Doles e 
Maurício Sérgio Brasil Leite. Este reconhecimento 
é feito em nome de toda Diretoria, do Conselho 
Diretor da Faculdade de Medicina da Universida-
de Federal de Goiás (FM-UFG) e da comunidade 
universitária.

Jarbas Doles, filho Francisco Dolis e Tereza 
Creni Dolis, nasceu em 27 de abril de 1932 na ci-
dade de Cumari-GO. Aos 5 anos, 1937, ingressou 
no curso primário na Escola Santa Terezinha em 
Anápolis. Sete anos depois, já na pré-adolescên-
cia, cursou o ginasial no Ginásio Arquidiocesa-
no Municipal de Anápolis, concluíndo essa etapa 
em 1946. Em seguida, Jarbas se mudou para São 
Paulo, dando início a grandes projetos.

Em 1947, iniciou o curso científi co no Colégio 
Arquidiocesano de São Paulo. Seguidamente, 1950, 
cursou Medicina na Escola Paulista de Medicina 
de SP, concluindo cinco anos depois (1955). Ainda 
como estudante, Jarbas precocemente revelou seu 
interesse pela investigação laboratorial e no 2º ano 
de curso tornou-se monitor do laboratório clínico da 
Escola Paulista de Medicina.
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No último ano antes da conclusão do curso de 
Medicina (1954), primeiro como acadêmico e em 
seguida como médico, fez estágio no Hospital 
Prof. A. C. Camargo da Associação Paulista de 
Combate ao Câncer, concluindo as atividades no 
local em 1957. Nessa mesma época, também foi 
assistente voluntário de Anatomia e Patologia da 
Escola Paulista de Medicina e patologista da Clí-
nica Oftalmológica do Hospital de Medicina da 
USP. Depois, radicou-se em Goiânia em janeiro 
de 1958, edificando notórios legados.

Dentre eles destacam-se a fundação do labo-
ratório Jarbas Doles em 1958, local em que foi 
médico patologista; na década de 60, junto a um 
grupo de colegas que formavam a recém criada 
Associação Médica de Goiás (AMG), ajudou o 
médico Francisco Ludovico de Almeida Neto 
a fundar a Faculdade de Medicina da UFG em 
abril de 1960.

Além disso, entre os anos de 1958 e 1973, atuou 
como médico patologista na Associação de Com-
bate ao Câncer em Goiás, foi professor de Bio-
logia do Colégio Estadual Pedro Gomes (1960), 
professor assistente de Histologia por concurso de 
Título e Provas da Faculdade de Odontologia da 
UFG (1961), professor titular por Concurso de 
Títulos e Provas da FM-UFG a partir de 1962. 
Como professor da FM-UFG, formou os dois 
primeiros discípulos especialistas em Patologia, o 

Dr. Antônio Fernando Carneiro, 
Diretor da FM/UFG



4

Dr. Vasco Martins Cardoso e o Prof. Dr. Mau-
rício Sérgio Brasil Leite, a partir deles formou-se 
toda escola de patologia goiana.

Ademais, Jarbas Doles possui título de espe-
cialista em Patologia pela Associação Médica 
Brasileira (AMB) e é sócio da Associação Mé-
dica de Goiás (AMG) – sendo membro de di-
versos diretórios – e da AMB. Foi presidente da 
Comissão de Distribuição de Material adquirido 
através do Convênio MEC/RDA (1969), é de-
tentor do Prêmio Nacional de Gastroenterologia 
junto ao Dr. Roberto Ruhman Daher, autor de 
diversos artigos científicos, colaborou na elabo-
ração de diversas teses de doutorado da FM-U-
FG, membro de diversas bancas examinadoras de 
doutoramento da UFG e empresário no setor de 
reagentes de laboratório.

Ao longo da vida, Jarbas Doles conquistou 
muitas homenagens. Em 2003, por exemplo, re-
cebeu tributo da Sociedade Goiana de Patologia 
Clínica. À época, ganhou uma placa de prata com 
os seguintes dizeres: “Dr. Jarbas, assim como o 
arvoredo que faz apenas a sombra necessária, 
lançou a semente do Departamento de Patologia 
da FM-UFG, cuidou da sua germinação e cres-
cimento, desde a década de 60. Produziu frutos, 
lançou sementes e plantou a Anatomia Patologista 
no Estado de Goiás em solo fertilizado pelo rigor 
científico e pela ética, regada pelo humanismo na 
prática da Medicina. O conhecimento da Histó-
ria e o reconhecimento de sua obra, não deixam 
dúvidas quanto ao merecimento, pelo professor 
Dr. Jarbas Doles, do epíteto de: Pai da Patologia 
no Estado de Goiás.”

Durante a 24ª edição do Congresso Brasileiro 
de Patologia, realizando em Florianópolis, de 30 
de abril a 4 de maio, foi homenageado como sócio 
emérito da Sociedade Brasileira de Patologia.

O discípulo
 Maurício Sérgio Leite Brasil, f ilho de Maceió 

de Goiáz Leite e Maria da Glória Barreto Leite, 
nasceu em Itaberaí em 24 de abril de 1944. Em 
1970, graduou-se em Medicina pela UFG. Em 
seguida, dedicou-se ao estudo da Medicina Tro-
pical, atuando principalmente na área de pesquisa 
em Anatomia Patológica e Citopatologia, sendo 
especialista em Patologia e Citopatologia.

Em 1974, Maurício Leite, com o apoio do 
Dr. Jarbas Doles, fundou o Laboratório Médico 

Biocito, atuando como citopatologista. Também 
trabalhou como médio patologista clínico no La-
boratório Atalaia e como anatomopatologista e 
citopatologista no Laboratório Jarbas Doles e no 
Hospital Araújo Jorge.

Membro da cadeira número 20 da Academia 
Goiana de Medicina (AGM), Maurício Leite tam-
bém é integrante de várias entidades médicas, como 
da Sociedade Brasileira de Patologia, Sociedade 
Brasileira de Citopatologia, Sociedade Goiana de 
Ginecologia e Obstetrícia e Associação Brasileira 
de Laboratórios de Patologia e Citopatologia.

Ao longo destes 50 anos de profissão, partici-
pou de vários congressos, encontros e eventos mé-
dicos, tendo sido conferencista em muitos deles. 
Maurício Leite também é autor de trabalhos e ar-
tigos científicos publicados no Brasil e no exterior 
e colaborou com mais de duas dezenas de teses de 
mestrado, de livre-docência e de doutorado. Foi 
o responsável, ainda, pela criação da Residência 
Médica em Patologia e Citopatologia na FM.

Foi diretor da FM-UFG por dois mandatos 
consecutivos, no período de 1984 a1990, e ocupou 
ainda relevantes cargos em entidades e associações 
médicas, como a diretoria do Hospital das Clíni-
cas da Universidade Federal de Goiás, a presidên-
cia da Associação Brasileira de Laboratórios de 
Patologia e Citopatologia e a diretoria do Depar-
tamento de Assuntos Profissionais da Sociedade 
Brasileira de Patologia. Também foi conselheiro 
do Cremego e é professor emérito da UFG.

Sei que este espaço é pouco para demonstrar 
toda nossa gratidão. Porém, fica registrada nossa 
homenagem a esses dois exímios profissionais que 
trabalharam com 
afinco e incansa-
velmente em prol 
da Faculdade de 
Medicina da UFG. 
Com certeza, o 
nome de vocês ja-
mais serão apaga-
dos da história da 
medicina goiana. 
Agradecemos pela 
valiosa contribui-
ção e dedicação 
para que a FM se 
estabelecesse como 
uma das mais con-
ceituadas do Brasil.

Profs. Drs. Maurício Sérgio Brasil Leite
e Jarbas Doles 
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Hospital das Clínicas terá 
ambulatório de Acupuntura Médica

MEDICINA MILENAR

O Hospital das Clí-
nicas da Universidade 
Federal de Goiás (HC-
-UFG), vinculado à 
Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares 
(Ebserh), terá um am-
bulatório de acupuntura 
médica. O esforço en-
torno da ideia ocorreu 
após uma reunião no 
Conselho Regional de 
Medicina do Estado de 
Goiás (Cremego) entre 
o diretor da Faculdade 
de Medicina da UFG, 
Dr. Antônio Fernando 
Carneiro; o vice-di-
retor, Dr. Waldemar 
Naves do Amaral; e o 
presidente do Colégio 
Médico de Acupuntura 
Regional Goiás (CMA-
-GO), Dr. Fábio Aze-
vedo. Após a reunião, 
o superintendente da 

Ebserh, Dr. José Garcia, se comprometeu com a 
abertura do ambulatório.

Para o Dr. Solomar Marques, professor da 
UFG e diretor de ensino do CMA-GO, esse é 

Esforço conjunto do Colégio Médico de Acupuntura de Goiás
(CMA-GO) e da Faculdade de Medicina irá oferecer tratamento para o serviço público

um marco importante para o ensino de medicina 
no Estado. “A acupuntura oferece ao paciente 
uma ferramenta terapêutica a mais no alívio de 
várias doenças. Do ponto de vista do ensino, a 
graduação tem a oportunidade de compreender 
e associar práticas integrativas no próprio ser-
viço. Como médico e professor da instituição, 
tenho a oportunidade de acompanhar tanto no 
serviço quanto na academia, incrementando o 
ensino”, conta.

Coordenador do 6º curso de Especialização em 
Acupuntura Médica, Solomar conta que, hoje, os 
acadêmicos da faculdade passam apenas por um 
estágio breve no Centro Estadual de Referência 
em Medicina Integrativa e Complementar (Cre-
mic) na área. “Agora, além do ambulatório, a 
proposta é lançar um curso de pós-graduação em 
Acupuntura Médica ainda em 2020.”

Presidente da associação que congrega os mé-
dicos acupunturistas em Goiás – o CMA –, Dr. 
Fábio Azevedo também comemorou a iniciativa 
da UFG e do Hospital das Clínicas. “Em um mo-
mento em que a acupuntura precisa ser defendida 
como especialidade e técnica médica, termos uma 
notícia assim é importante e simbólico. Quem sai 
ganhando com esse novo serviço é a população 
do Estado de Goiás! Parabéns a toda comunida-
de médica diretiva do Hospital das Clínicas e da 
UFG por se empenharem em tornar esse momen-
to possível”, agradece.

Presidente do CMA-GO,
Dr. Fábio Azevedo

Diretor de ensino do CMA-GO, 
Dr. Solomar Marques
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Professores da FM-UFG
têm desempenho exímio no SICAD

AVALIAÇÃO

A Faculdade de Me-
dicina da UFG sem-
pre carregou o carma 
de que seus professores 
não preenchiam ade-
quadamente os rela-
tórios oficiais de suas 
atividades de ensino, 
pesquisa, extensão e 
gestão – o chamado 
RADOC (Relatório 
Anual do Docente) 
que são cadastrados no 
SICAD (Sistema de 
Cadastro de Ativida-
des  Docentes) – daí o 
uso praticamente em 
sinônimo dos termos e 
assim o serão também 
utilizados aqui.

O SICAD sempre foi utilizado para que o do-
cente comprovasse sua produtividade acadêmica, 
através de uma tabela complexa de pontos, para 
computar todas suas atividades no estágio pro-
batório, bem como em cada interstício (de dois 
anos) para que progredisse em cada degrau da 
carreira docente, até a Classe E, denominada de 
Professor Titular.

Entretanto, em 2017 (Resolução 014/2017 – 
Conselho Gestor da Regional Goiânia), as pon-
tuações médias dos professores de cada unidade 
acadêmica da UFG passaram a ser crucial para 
que as vagas dos professores aposentados retor-
nassem (ou não!) à unidade de origem por meio 
do modelo de alocação de vagas. Cenário então 
sombrio para a Faculdade de Medicina (FM), 
com seus mais de 160 docentes.

O diretor da FM então, após a FM perder al-
gumas vagas de docentes, numa atitude visiona-
ra, instituiu, no início de 2018, a Comissão de 
Análise e Acompanhamento do SICAD com os 
seguintes objetivos:

Dr. Paulo Sérgio Sucasas da Cos-
ta, professor titular do Departa-
mento de Pediatria da Faculdade 
de Medicina da UFG, mestre e 
doutor pela USP-SP e pós-doutor 
pela UBC-Canadá

- Auxiliar o docente da FM no preenchimento 
adequado de seu SICAD, no sentido de conhecer 
os detalhes da pontuação e as metas anuais para 
sua adequada progressão na carreira docente;

- Oferecer ferramentas aos docentes para pre-
encher da forma mais adequada seus SICADs 
da FM, alertando que a alocação de vagas (no-
vas ou oriundas de aposentadorias) dependeriam 
diretamente da pontuação média do SICAD da 
FM-UFG.

Foram então nomeados um docente de cada 
Departamento da FM – professores Berta Balta-
zar Elias, Denis Masachi Sugita, Edmond Ray-
mond Le Champion, Jozélia Rêgo, Marcos Rassi 
Fernandes (substituído pela Profa. Mônica Sarto 
Piccolo), Mariluza Terra Silveira – in memorian 
(assumindo o Prof. Juarez Antônio de Souza), 
Paulo Sérgio Sucasas da Costa (presidente), Re-
nato Tavares Daher e a incansável secretária Pa-
trícia Helena da Silva. 

A Comissão SICAD então, já em 2018, cons-
truiu um manual prático, compilando todos os 
dados da Resolução Consuni 18/2017, os quais 
fossem mais pertinentes às atividades dos do-
centes da Faculdade de Medicina. Assim, cada 
componente da Comissão SICAD pode discutir e 
explanar o manual prático nas respectivas reuni-
ões departamentais.

Dessa forma, o SICAD 2018 foi preenchido 
com o maior suporte até então ocorrido na FM. 
A secretária Patrícia Helena preencheu os formu-
lários em conjunto com cada docente que neces-
sitou de auxílio mais personalizado e a Comissão 
SICAD verificou os SICADs de cada docente e 
de cada departamento.

Então, após o fechamento dos SICADs de 
toda a UFG de 2018, na primeira reunião do 
Reitor com os diretores acadêmicos no início de 
2019, a Faculdade de Medicina foi (pela primeira 
vez, é claro) elogiada pelo preenchimento de seu 
SICAD. Após “rodar” o modelo de relocação de 
vagas dos professores aposentados, algumas uni-
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Figura 1. Distribuição da pontuação dentre os itens do 
SICAD nos anos de 2018 e de 2019

dades acadêmicas da UFG não conseguiram re-
cuperar as vagas de seus professores aposentados 
em 2018. Entretanto, a FM as recuperou na sua 
integridade. Muito trabalho recompensado, mas 
também responsabilidade para manter o tônus do 
extenso trabalho da Comissão SICAD. 

E assim mantivemos as atividades no ano de 
2019. Com a vantagem do aprendizado obtido 
em 2018 e com a preocupação de manter o bom 
desempenho. Antecipamos os prazos internos 
da FM para que o preenchimento de cada SI-
CAD fosse conferido com mais detalhes e para 
que também toda atividade de produção (e outras 
que compõe o SICAD) pudesse ser catalogada de 
forma adequada (quem conhece a tabela de pon-
tuação da resolução Consuni 18/2017 entende a 
complexidade da tarefa).

E, com dados recém tabulados, conseguimos 
crescer ainda mais em áreas críticas e bastante 
importantes, como está demonstrado na figura 
1. Merece destaque a produção científica de toda 
a FM, que subiu de 6.990 pontos em 2018 para 
8.016 pontos em 2019; exemplificando que um 
artigo científico publicado em periódico com a 
melhor qualificação possível (Qualis A) vale 25 
pontos, mais de mil pontos de crescimento em 
um ano foram realmente surpreendentes. Além 
disso, a pontuação de orientação subiu de 12.512 
para 13.258 e a somatória de pontos de projetos 
de pesquisa de 1.625 para 2.023 (um projeto soma 

entre 3 a 5 pontos) – tal fato foi em grande parte 
devido à implementação e monitorização do Tra-
balho de Curso, sob a supervisão do Prof. Marce-
lo Rabahi, Coordenador de Pesquisa da FM, pois 
ampliou o rol de orientação dos docentes da FM e 
as vinculou ao cadastro de cada projeto no SAPP, 
beneficiando em vários aspectos a FM.

E assim seguiremos no esforço conjunto, de in-
centivar, revelar e documentar, na sua amplitude, 
toda a produção (de ensino, pesquisa, extensão e 
gestão) deste gigante acadêmico – a Faculdade de 
Medicina da UFG.
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HC-UFG recebe
novos médicos residentes

ESPECIALIZAÇÃO

A Faculdade de Medicina (FM) e o Hospi-
tal das Clínicas (HC) da Universidade Federal 
de Goiás (UFG) – ligado à Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares (Ebserh) –, por meio 
da Comissão de Residência Médica (Coreme), 
realizou Processo Seletivo para ingressos nos 
Programas de Residência Médica 2020 do 
HC-UFG. O processo seletivo teve três fases: 
prova objetiva, prova prática e análise curricu-
lar. A Coreme ficou responsável pela super-
visão e coordenação das atividades inerentes 
ao Processo Seletivo, e o Centro de Seleção 
da UFG pela realização e execução de todas 
as atividades necessárias, como a aplicação da 
prova de primeira fase.

A primeira fase, realizada no dia 17 de 
novembro de 2019, abarcou uma prova ob-
jetiva com 100 questões para todas as espe-
cialidades – 20 questões de cada área básica 
(Cirurgia Geral, Clínica Médica, Ginecologia 

e Obstetrícia, Medicina Preventiva e Social e 
Pediatria). O provão inicial representava 50% 
da nota final. A segunda fase, o Exame Es-
truturado de Habilidades Clínicas (OSCE), 
teve uma prova para Avaliação das Habilida-
des Práticas e ocorreu no dia 8 de dezembro 
de 2019, equivalendo 40% da pontuação final. 
A terceira fase, a análise do Curriculum Vitae, 
correspondia 10% da pontuação final – os can-
didatos tiveram entre os dias 4 e 6 de dezem-
bro para fazerem upload de seus currículos.

De acordo com o Prof. livre-docente Dr. 
Waldemar Naves do Amaral, Coordenador 
da Coreme/HC/FM/UFG/Ebserh, a Coreme 
do HC-UFG é a maior do Estado de Goiás, 
oferecendo anualmente cerca de 66 vagas para 
R1, contemplando o total de 202 residentes 
durante três anos no Hospital das Clínicas.

O Programa de Residência Médica de 2020 
iniciou as atividades dia 2 de março.
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Excelência da Fundahc
INSTITUCIONAL

A Fundahc surgiu da 
vontade dos servidores e 
médicos do Hospital das 
Clínicas (HC) que, jun-
to aos professores da Fa-
culdade de Medicina da 
Universidade Federal de 
Goiás (FM-UFG), de-
sejavam garantir a viabi-
lidade do funcionamento 
do HC e um atendimento 
de qualidade à sociedade 
goiana. Com a ausência 
de concursos públicos fe-
derais para preencher o 
quadro de funcionários 
– essenciais ao bom fun-
cionamento do HC –, os 

instituidores arrecadaram fundos próprios e criaram, 
em 18 de novembro 1998, a Fundação de Apoio ao 
Hospital das Clínicas da Universidade Federal de 
Goiás (Fundahc). À época, os professores Rodopia-
no de Souza Florêncio, então diretor-geral do HC; 
e Eleuse Machado de Britto Guimarães, diretora da 
Faculdade de Medicina; foram os responsáveis por 
instituir a Fundação.

O modelo de gestão teve como exemplo o mes-
mo adotado em outras universidades federais do 
país, que passavam por igual situação. No início, 
a pequena estrutura da Fundahc se acomodava em 
uma única sala no prédio do HC-UFG. Mas rapi-
damente cresceu e, logo, mais de mil funcionários 
do HC mantinham vínculo com a Fundação. As-

Fundação promove há mais de 20 anos agilidade em ações administrativas e viabiliza recursos para assistência e 
fomento à pesquisa e ao ensino na área da saúde

sim, esta instituição se tornou imprescindível para 
manter e sustentar a prestação de serviços do HC. 
Nos últimos anos, esses funcionários foram desli-
gados da Fundação e substituídos por servidores 
públicos e, posteriormente, por funcionários con-
tratados pela Empresa Brasileira de Serviços Hos-
pitalares (Ebserh). 

Em paralelo à cogestão do HC, a Fundahc 
iniciou um amplo programa de incentivo e finan-
ciamento de pesquisas junto aos professores das 
Unidades Acadêmicas da área de saúde da UFG, 
especialmente da Faculdade de Medicina e do pró-
prio HC, dentre outras. 

A Fundação também tem, desde seus primórdios, 
como um dos seus eixos norteadores, a atuação em 
projetos de extensão ligados à promoção e assistência 
de saúde da população no âmbito do Sistema Único 
de Saúde (SUS), tanto regionalmente como em ou-
tros estados do território nacional. 

Em mais de duas décadas de existência, a Fun-
dahc tem se caracterizado pela transparência de sua 
gestão e o total comprometimento com a qualidade 
dos serviços assistenciais dos quais participa ativa-
mente. Vale ressaltar que em junto à Faculdade de 
Medicina e o Centro de Referência em Oftalmo-
logia (Cerof), a Fundahc alavancou  importantes 

Profa. Dra. Cacilda Pedrosa, 
presidente do Conselho Curador 
da Fundahc, professora do De-
partamento de Clínica Médica 
da FM-UFG, vice-coordenado-
ra do Departamento de Clínica 
Médica e conselheira do Cremego
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programas de desenvolvimento tecnológico na 
área da saúde, dentre eles destaca-se a criação 
do Telessaúde e da Telemedicina da UFG que, 
com recursos do  Governo Federal, possibilitou a 
FM-UFG tornar-se um dos cinco polos nacionais 
que desenvolve assistência remota de pacientes do 
SUS, integrando rede básica e alta complexidade. 

Em 2012, a Fundahc passou a gerir Unidades 
Hospitalares em uma parceria com a Secretaria 
Municipal de Saúde, sendo hoje responsável pela 
administração de três maternidades municipais: 
Maternidade Dona Íris, Maternidade Nascer Ci-
dadão e a nova Maternidade Célia Câmera, as 
quais abrangem um total de mais de 300 leitos, 
com previsão de mais de 1500 partos por mês.

Naturalmente, a atuação da Fundação foi sen-
do ampliada com a constituição de um time de 
profissionais competentes e comprometidos com 
o propósito inicial de gerir projetos de caráter ad-
ministrativo-financeiro, além do incremento da 
assistência, pesquisa e extensão. Tendo como um 
dos principais pilares de sua existência a otimiza-
ção dos custos e dos recursos públicos e privados 
empregados de forma honesta e transparente na 
melhoria da saúde da nossa população.  

A Fundação mantém um vínculo extremamen-
te forte com o Hospital das Clínicas, fomentando 
melhores condições para o seu funcionamento e 
atendimento aos pacientes, participando ainda de 
forma muito ativa da construção de um Hospi-
tal das Clínicas mais eficiente, com profissionais 

qualificados na prestação de uma assistência hu-
manizada. Recentemente, em fevereiro de 2020, 
a Fundahc estabeleceu um novo contrato de ges-
tão com o Cerof, o mais novo Órgão Suplemen-
tar da UFG. 

A Faculdade de Medicina durante todos esses 
anos tem participado ativamente do Conselho 
Curador da Fundahc e, em uma inédita decisão, 
no final de 2019, ficou acordado a possibilidade 
de construção de mais um andar na Faculdade de 
Medicina, que sediará as novas instalações admi-
nistrativas da Fundação. 

Uma administração transparente, o atendi-
mento de qualidade e humanizado, que olha para 
o paciente com cuidado e atenção é o que move 
a Fundahc.

1º edição do café da 
manhã natalino
é realizada FM-UFG

CONFRATERNIZAÇÃO

O espírito natalino tomou conta da Faculdade de 
Medicina da Universidade Federal de Goiás (FM-U-
FG). Para celebrar o nascimento de Jesus Cristo e os 
valores cristãos, a diretoria da FM-UFG preparou um 
farto e apetitoso café da manhã. As iguarias foram 
servidas no corredor do segundo andar da FM-UFG, 
no dia 18 de dezembro, às 8 horas, e contou com a 
presença dos discentes de Medicina, professores, fun-
cionários da instituição, membros do corpo diretor da 
UFG e diretores de outros departamentos da Univer-
sidade, como Enfermagem.

“Foi um mo-
mento em que fi-
zemos orações e 
trouxemos à tona 
os valores cristãos, 
tão valorizado pelo 
nosso povo. Esta é a 
primeira edição que 
realizamos, espero 
que este evento entre para o calendário de comemorações 
da FM, conforme o que acontece no Departamento de 
Ginecologia e Obstetrícia há 20 anos”, comenta o profes-
sor livre-docente Waldemar Naves do Amaral, vice-di-
retor da FM-UFG. Antes da confraternização, ocorreu 
uma reunião do Conselho Diretor da FUM-UFG, mo-
mento no qual se avaliou a produtividade da Universida-
de em 2019 e, ainda, as perspectivas para o futuro.
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