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O ano de 2020 foi 
bastante singular. Em 
um momento estávamos 
festejando a chegada 
dele cheios de perspec-
tivas. Porém, como nem 
sempre a vida segue 
nosso rumo, fomos pe-
gos de surpresa por uma 
pandemia que nos fez 

ficar enclausurados e cancelar ou adiar muito de 
nossos projetos.

Mas o vírus também veio para nos ensinar o 
quão importante é nos adaptarmos. Diante dele não 
esmorecemos e, seguindo os protocolos de segu-
rança da Organização Mundial de Saúde (OMS) e 
também do Ministério da Saúde, trabalhamos com 
afinco para alcançamos inúmeros feitos.

Lançamos um livro que traz em suas páginas a 
belíssima história da fundação e expansão da Fa-
culdade de Medicina da UFG. Após um hiato, 
retomamos, de forma remota, as aulas teóricas da 
Pós-Graduação Stricto Sensu, da Residência dos 
também da Graduação. Agora estamos nos prepa-
rando para retornar a ensino presencial, tanto das 
aulas teóricas como práticas
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Além disso, realizamos o concurso para no-
vos residentes em um formato inédito, o qual não 
contou com a prova prática da OSCE, para evitar 
aglomeração.

Outra grande conquista foi a aquisição do prédio 
tombado do antigo Hospital das Clínicas da UFG, 
o qual será transformado em um museu para contar 
a história da FM e também do hospital. Desde de-
zembro o edifício está sob a administração da FM. 
Agora, estamos angariando recursos para concreti-
zar esse antigo anseio.

E um dos fatos mais marcantes para fechar 2020 
com chave de ouro foi a inauguração do novo prédio 
do HC-UFG, realizada após quase duas décadas. 
Essa é uma conquista que nos enche de alegria e nos 
deixa sem palavras.

Como puderam ver, no meio do caos encontra-
mos a ordem. Nossa perspectiva é que todos possam 
ser vacinados o quanto antes para que esse “novo 
normal” que nos foi imposto seja esquecido e, as-
sim, novas portas possam ser abertas.

Que em 2021 possamos concretizar muitos de 
nossos desígnios e confraternizar em eventos cien-
tíficos com apertos de mãos e calorosos abraços.

Por hora, desejo um Feliz Natal e um Ano Novo 
próspero a todos!
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Escola de Medicina:
ensino ou aprendizado?

DOCÊNCIA

Na década de 60, 
quando iniciamos o curso 
de Medicina, o sistema 
de ensino era o tradicio-
nal (geralmente dito como 
sistema de Flexner ou 
Flexneriano). Entretanto, 
havia professores que fa-
ziam a exposição teórica, 
mesmo sem indicar como 
estudar e o método de usá-
-la na prática da Medicina.

Portanto, nas discipli-
nas de Anatomia, Ana-

tomia Patológica, Semiologia e Pediatria havia aulas 
teóricas e práticas que propunham o autoaprendizado, 
com o professor agindo como facilitador.

Todavia, em algumas disciplinas os professores in-
sistiam em aulas teóricas, sem discutir as vantagens e o 
emprego do conhecimento discursado.

Fui monitor de Microbiologia no IPT (atual IP-
TESP), de Fisiologia na Faculdade de Medicina (antes 
de passar paro o ICB) e na Patologia (Patologia Geral e 
Anatomia Patológica), a Patologia Geral passou para o 
IPTSP. Também fui monitor de Fisiologia.

Exemplo, na Bioquímica do Laboratório Clínico, 
em que a dosagem dos produtos químicos era discuti-
da com fórmulas apresentadas no quadro negro ou com 
projeções, sem estimular o autoaprendizado e as vanta-
gens e o emprego do conhecimento.

No cargo de Monitor conversei com alguns profes-
sores que este tipo de ensino não era produtivo, porque, 
a não ser que algum aluno fizesse a especialidade, não 
usariam, dariam pouco valor ao método e esqueceriam 
das fórmulas.

Não se discutia as indicações dos exames, a intepre-
tação dos resultados e o seu uso.

Nas outras disciplinas havia as que davam valor na 
prática e outras na teoria, os alunos participavam de 
exames de pacientes, cirurgias, partos e de plantões no 
pronto-socorro.

O preço dos livros e a dificuldade de se obter artigos 
publicados era difícil.

Quando passei a ser diretor da FM-UFG comecei pro-
por que a Residência Médica fosse permitida quatro anos 

Dr. Maurício Sérgio Brasil Leite 
- Prof. Emérito da Faculdade de 
Medicina da UFG

após a formatura, pois nestes quatro anos os formandos 
teriam experiência em Medicina Geral, ninguém aceitou.

Fizemos junção de disciplinas, os da Clínica Médi-
ca. Mais de uma dezena passou a ter duas disciplinas: 
Semiologia Médica e Clínica Médica.

Os Departamentos de Ensino foram ajuntados. O 
grande problema é que a maioria dos professores confun-
de Departamentos de Ensino e Departamento de Servi-
ços, que podem ter o mesmo chefe, mas que poderia que 
o salário de professor não era o mesmo de atendimento, 
assim possibilitando o ganho por serviços prestados.

O Departamento de Patologia foi aderido ao de 
Imaginologia, com a intenção de que o ensino fosse em 
conjunto, assim, imaginologia do tórax + anatomia pa-
tológica do tórax.

Este estudo e propostas começaram com a revisão de 
questões que foram feitas para a seleção da prova de Resi-
dência Médica. Na época chamei o chefe de um departa-
mento para mostrar-lhe que as questões foram copiadas da 
prova de título de especialista. O chefe do departamento, 
reconhecendo que os/as profissionais submetidos a prova 
para a seleção eram Médicos Gerais, não especialistas.

Na época, citei o Prof. Dr. Georthon Philocreon, 
que nas provas finais ele repetia cinco questões e quando 
criticado dizia: “este conhecimento, mesmo que o aluno 
for Clínico Geral ou tenha outra especialidade, tem a 
obrigação de conhecer.”

Outros métodos de ensino/aprendizagem com início 
em 1870 pela Escola de Direito de Havard e, na década 
de 60, foram introduzidos nas Escolas Médicas, inician-
do pela University de Maastricht, McMaster University 
(Canadá) e em Havard.

No início os professores eram chamados de “facilita-
dor” ou “tutor”, este último termo era o mais utilizado.

Desenvolveu-se o PBL (Project Based Learning) em que 
os alunos, guiado pelo TUTOR, discutiam os problemas.

Com o passar do tempo houve um problema: as infor-
mações confusas e erradas vista na internet, que poderiam 
substituir o material e indicações fornecidos pelo “Tutor”.

O método também modificou a forma e apareceram 
o PSL (Problem Solving Learning) e TBL (Team Based 
Learning).

Participei em várias escolas que usavam o método 
PBL, inclusive em Anápolis, inicialmente com dificul-
dades. Depois os dois excelentes professores e eu, que 
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fazia parte do grupo, procuramos os Tutores para sa-
bermos quais assuntos estavam discutindo e, apesar das 
diferenças entre Histologia, Bioquímica e Anatomia-
-Patológica e Histopatologia, conseguimos, em quase 
todos os períodos, excelente integração.

Na Anatomia-Patológica, além de uma ou duas con-
ferências por mês (assim que chama as aulas expositi-
vas), fazíamos duas a três sessões Anátomo-Clínica.

1) Dividimos a turma em grupos de até 7 participan-
tes, quem escolheu o grupo foram os próprios alunos.

2) Distribuíamos as os casos que seriam discutidos, 
completos, segundo o Livro de Semiologia, com os 
exames, até mesmo fotografias, desde que não levas-
sem ao diagnóstico, além de quatro diagnósticos finais 
(Histopatológico).

3) No dia da apresentação um grupo era sorteado, 
sendo que eles apresentavam o caso, em rodízio.

4) Propunham um diagnóstico (na maioria das vezes 
acertavam o diagnóstico).

Os humanos pré-históricos, que aprendiam observando os outros, passando a se proteger das tem-
pestades e dos predadores vivendo em cavernas. Passaram, também, a formar grupos (times) e desen-
volveram a comunicação, dando origem à linguagem.

Este desenvolvimento conjunto, em time, passou do individual ao coletivo, com a Aprendizagem 
Baseada em Times (TBN – Team-Based  Learning).

5) Fazíamos questões e propúnhamos discussão en-
tre os grupos, sendo que o grupo apresentador podia 
participar da discussão. 

6) Após a apresentação fazíamos uma revisão de 5 
min., exceto quando não acertavam o diagnóstico, neste 
caso o tempo era maior, 15 min.

É fato que estes métodos têm a vantagem de estimu-
lar os alunos a buscarem, proativamente, o conhecimen-
to e facilitam ao longo da vida o estudo.

Acima citei que o método PBL (Aprendizado Base-
ado em Problemas) foi iniciado em 1870. SERÁ?

Os humanos pré-históricos sofriam com as mos-
cas e outros insetos, algum deles passaram a colocar 
folhas para proteger, o que dava certo. Outros viam 
este fato e imitavam.

Da mesma forma, viam os que entravam em caver-
nas para fugir da chuva e dos predadores e imitavam.

Isto é PBL, aprendizado baseado em proble-
mas, proativo.
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Retorno das atividades
teóricas na graduação

FACULDADE DE MEDICINA

O início do primeiro 
semestre letivo de 2020 
foi bastante contur-
bado pelo advento da 
pandemia do coronaví-
rus. Assim, em 27 de 
março, a Resolução do 
Conselho Universitário 
(Consuni) nº 18/2020 
suspendeu o calendário 
acadêmico por tempo 
indeterminado.

Ainda em 22 de 
maio foi publicada a 
Resolução Consuni 
22/2020, com alguma 
f lexibilização referen-
te à suspensão do ca-
lendário acadêmico, 
possibilitando núcleos 
livres, atividades com-
plementares e ativida-

des de orientações.
Essa resolução apresentou pouco impacto na 

oferta de atividades teóricas pela Faculdade de 
Medicina. Todavia, a partir de 14 de agosto, com 
a publicação da Resolução Consuni nº 34/2020, 
que orientava o ensino remoto, tiveram início as 
discussões e as reuniões de planejamento para 
essa modalidade de ensino.

De acordo com essa última resolução, publi-
cada no meio do mês de agosto, o ensino remoto 
deveria ter início no dia 31 do mesmo mês, isto é, 
15 dias após sua publicação. Porém, as discussões 
sobre esse retorno envolvendo a Coordenação do 
Curso, o Núcleo Docente Estruturante (NDE), 
os Coordenadores de Módulos e o Centro Aca-
dêmico haviam iniciado bem antes dessa data, o 
que possibilitou iniciar prontamente, assim que 
autorizado, o ensino remoto emergencial.

Questionários já haviam sido aplicados aos 
alunos e aos professores para conhecimento das 

Profa. Dra. Rosane Ribeiro Fi-
gueiredo Alves, professora asso-
ciada da Faculdade de Medicina/
UFG, coordenadora do curso de 
Medicina, orientadora do Pro-
grama de Pós-Graduação em 
Ciências da Saúde/FM/UFG 
e presidente da Sociedade Goia-
na de Ginecologia e Obstetrícia 
(SGGO)

necessidades específicas de cada um. Essas pes-
quisas revelaram as necessidades do curso de Me-
dicina como um todo, a serem atendidas para a 
viabilização deste tipo de ensino. Inúmeras reu-
niões com Coordenadores de módulos foram re-
alizadas para adequação das atividades remotas 
ao novo calendário, para planejamento didático e 
confecção dos novos planos de ensino.

Uma iniciativa sem precedentes, oriunda da 
Pró-reitoria de Assuntos Estudantis (Prae), foi 
o “Plano Emergencial de Conectividade”. Esse 
plano possibilitou acesso universal dos alunos a 
essa nova modalidade de ensino, independente de 
local de moradia e de condição financeira.

O estudante contemplado pelo plano recebe 
mensalmente o valor de R$ 50,00 para aquisição 
de pacotes de dados, além de outros incentivos. 
Outra iniciativa da mesma forma importante foi 
a oferta aos professores, pela Prograd, do “Pro-
grama Integrado de Formação: diálogos sobre 
ensino e aprendizagem remota emergencial”.

Esse programa possibilitou uma melhor fa-
miliarização com o ambiente virtual e um ca-
pacitação específica para a plataforma de ensino 
eleita pelos professores, o G Suite, com suas 
ferramentas, incluindo o Google Classroon e o 
Google Meet.

Dessa forma, em 31 de agosto de 2020, a Fa-
culdade de Medicina iniciou o ensino remoto 
emergencial, sem atropelos. Todo o planejamen-
to, a reformulação dos planos de ensino e a es-
colha consensual de uma plataforma única para 
ensino remoto, havia sido concretizada pelos Co-
ordenadores de Módulos, em trabalho conjunto 
com a Coordenação do Curso.

Os professores e coordenadores têm recebido 
elogios, pela qualidade do ensino oferecido, pela 
pontualidade das aulas disponibilizadas na for-
ma síncrona, bem como pelas formas inovadoras 
e criativas de ensino e avaliação.

Agora nos preparamos para enfrentar novo 
desafio. No dia 14 de novembro foi publicada a 
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Resolução Consuni nº 61/2020, que autoriza o re-
torno das atividades práticas presenciais na UFG. 
Uma das primeiras medidas da Coordenação do 
Curso foi reiniciar as reuniões para a discussão 
do assunto com a Diretoria, com o NDE, com os 
Coordenadores de Módulos e com os represen-
tantes de alunos.

Como resultado dessa consulta, também apro-
vada pelo Conselho Diretor de nossa unidade 
Acadêmica, a Faculdade de Medicina aderiu ao 
retorno dessas atividades, há muito esperada, tan-
to pela maioria dos professores, quanto dos alunos.

Reiniciamos então as reuniões de planejamen-
to, discutindo três propostas apresentadas. A 
primeira delas, da Coordenação do Curso, suge-
rindo o início do ensino prático presencial em 28 
de novembro de 2020. Essa proposta foi feita no 
intuito de aproveitar ao máximo o tempo restante 
e evitar maiores perdas, considerando que a UFG 
e o Hospital das Clínicas nos asseguraram tanto 
o retorno das atividades ambulatoriais quanto as 
condições adequadas de biossegurança.

Essa proposta não foi aceita pelos Coordena-
dores de Módulos, ponderando que o tempo era 
insuficiente para planejamento do retorno das 
atividades práticas presenciais e que havia dúvi-
das nas questões relativas de biossegurança. Ao 
invés do início imediato, a proposta dos Coorde-
nadores foi iniciar as atividades práticas em 22 de 
fevereiro de 2021 e término em 25 de junho de 
2021, com acréscimo de duas semanas ao calen-
dário oficial de UFG para o ano de 2020.

Considerando o atraso enorme no calendário 
acadêmico com a proposta dos Coordenadores 
de Módulos, e todas as consequências negativas 
desse atraso, os alunos enviaram nova proposta 
à Coordenação do Curso. Essa proposta fixava o 
início das atividades práticas em 4 de janeiro de 
2021, dentro do período previsto para as férias, 
com término do segundo semestre de 2020, em 
16 de abril de 2021.

Em consulta a respeito dessas propostas, a Pro-
grad nos sinalizou sobre a viabilidade técnica das 
duas propostas, atrasar ou adiantar o calendário, 
aproveitando o período destinado às férias. Dessa 
forma, após aprovação em reunião do Conselho 
Diretor, assegurado as questões de biossegurança 
pelo Hospital das Clínicas, está agora fixado o 
início do ensino prático presencial para 4 de ja-
neiro de 2021, com data de término ainda não 
estabelecida.

As discussões sobre planejamento a respeito do 
ensino prático presencial ocorrerão durante todo 
o mês de dezembro. A Coordenação do Curso, 
em conjunto com a Diretoria, com os Coordena-
dores de Módulos e todos os professores está em-
penhada em oferecer o ensino prático presencial 
de qualidade, seguindo as normas de biossegu-
rança que o cenário atual exige. O nosso dese-
jo é que tenhamos um excelente início de 2021, 
mesclando atividades teóricas remotas e ativida-
des práticas presenciais com a elevada qualidade 
e segurança, características da Faculdade de Me-
dicina e da UFG.
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O superintendente da Empresa Brasileira de Ser-
viços Hospitalares (Ebserh), José Garcia Neto, en-
tregou, no mês de dezembro, o prédio tombado do 
antigo Hospital das Clínicas da Universidade Fede-
ral de Goiás (HC-UFG) à diretoria da FM. O edi-
fício, que agora está sob a administração da FM, será 
usado para a construção de um museu.

Prédio tombado do antigo HC-UFG é entregue 
à diretoria da FM para construção de museu

FIQUE POR DENTRO

Segundo o Prof. livre-docente Dr. Waldemar 
Naves do Amaral, vice-diretor da FM-UFG, no 
momento a direção da FM está em busca de recursos 
para que a edificação do museu possa se concretizar. 
“Nossa pretensão é desenvolver um espaço para con-
tar a história da Faculdade de Medicina concomi-
tante a do Hospital das Clínicas”, revela.

Anterior próximo

Início final



13 13

Anterior próximo

Início final



14 14

Anterior próximo

Início final



1515

No dia 21 de abril de 
1960, data de inauguração 
de Brasília, aspirantes a 
médicos de várias regiões 
do Brasil vieram a Goiâ-
nia para fazer o primeiro 
vestibular de Medicina do 
Estado de Goiás. À época, 
179 candidatos se inscreve-
ram para concorrer a uma 
das 30 vagas oferecidas.

No entanto, 33 jovens 
foram aprovados no ves-
tibular. Diante do fato, a 
direção da Faculdade de 
Medicina resolveu aceitar 
todos. Um deles, que ficou 
em segundo lugar, foi Ame-
ricano Guimarães Rosa. “A 
minha entrada na Faculda-
de de Medicina foi muito 
importante para mim e para 
a minha família. Além dis-
so, eu tirei uma ótima nota, 
ocupando a segunda posi-
ção, o que encheu de orgu-
lho meus pais e a mim”.

Os 33 aspirantes a médicos eram bastante unidos 
e tinham o “ideal vibrante de fazer a faculdade acon-
tecer”. “Alunos e professores trabalhavam incessante-
mente para a FM ser uma escola de referência, o que 
conseguimos”, afirma. Além disso, conforme salienta 
Americano, os professores eram extremamente éticos, 
responsáveis e inteligentes.

Como acontece em qualquer curso, sempre tem aque-
la matéria que faz o aluno querer arrancar os cabelos, no 
curso de Medicina não foi diferente. Segundo Ameri-
cano, a disciplina mais difícil da época era Anatomia. 
“Essa matéria era ministrada pelos professores Enzo 
Nesci, um italiano que veio para o Brasil para compor o 
quadro de docentes da FM, e Raul Conde, que veio de 

Dr. Americano Guimarães Rosa 
2º colocado no primeiro 
vestibular de Medicina da 
UFG, 1º presidente do Centro 
Acadêmico 21 de Abril, fez 
o sexto ano no hospital de 
base de Brasília, estágio nos 
hospitais Santana, Santa 
Lúcia e Santa Luíza, tornou-
se Clínico e Cirurgião Geral, 
é sócio-fundador do Hospital 
Samaritano de Goiânia, 
sócio-fundador do Centro 
Médico Samaritano, Clínica 
Samaritano, incentivador do 
Polo Médico Samaritano, sócio 
fundador do América planos de 
saúde (hoje HAPVIDA), um 
dos fundadores da AHPACEG 
e sócio-fundador do Cartão 
Fidelidade Samaritano

Na época, 179 alunos concorriam a uma das 30 vagas oferecidas pela
instituição que estava dando os seus primeiros passos

Minas Gerais. Eles eram extremamente rigorosos, então 
dificilmente alguém passava direto com eles”, frisa.

Estrutura da FM
Para Americano, a estrutura física na nascente es-

cola de Medicina era boa, haja vista que a quantidade 
de alunos e professores era relativamente pequena. “A 
faculdade preenchia bem tudo o que nós precisávamos 
e funcionava junto ao Hospital Geral de Goiânia, que 
tempos depois virou a atual Faculdade de Medicina da 
Universidade Federal de Goiás”, aponta.

Obstinação
Após ingressar, aos 24 anos, no curso de Medicina, 

Americano passou a se dedicar à graduação e em pouco 
tempo tornou-se um jovem notável, sendo o responsável 
pela fundação do Centro Acadêmico 21 de Abril. “Su-
geri o nome 21 de Abril pois coincidia com a data de 
fundação de Brasília e todos aceitaram. Também con-
corri a eleição para ser o presidente do Centro e logrei 
êxito. Me tornei o primeiro presidente e o meu colega 
Otoniel Machado foi meu vice”, recorda.

Além disso, Americano era um jovem que absorvia 
ao máximo tudo que estava sendo ensinado por seus 
mestres, na visão dele era uma forma de valorizar todo o 
empenho do Dr. Francisco Ludovico de Almeida Neto, 
idealizador da FM-UFG. Segundo ele, a FM só existe 
devido a força de vontade feérica do Dr. Francisco Lu-
dovico.

“O pai dele, o governador de Goiás José Ludovico 
Almeida, era amigo do presidente da República, Jusce-
lino Kubitschek. As intermediações e interferências po-
líticas foram primordiais para a criação da Faculdade de 
Medicina”, comenta. Ainda de acordo com Americano, 
é possível dizer que a construção da FM está ligada à 
história de Brasília e também de Goiânia.

Lembranças
Segundo Americano, durante o período em que esteve 

na faculdade houve diversos momentos marcantes, sendo 
difícil inferir somente um. Porém, um dos primeiros que 

Dr. Americano Guimarães Rosa conta como foi 
fazer parte da primeira turma de Medicina da FM
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vem a sua mente é Fundação da FM. “Foi muito festivo, 
teve missa para comemorar a data, nos reunimos com os 
familiares e éramos fotografados por todos os lados e de 
todos os jeitos. Realmente foi um marco!”, confessa.

Para o médico, a FM-UFG deve ser sempre 
homenageada e os mais jovens precisam conhecer 
a fundo toda a história da instituição, pois é mui-
to bonita.

Relação dos aprovados no 1º vestibular de Medicina

Relação dos professores fundadores da FM

1. Evane Soares (não matriculou)
2. Americano Guimarães Rosa
3. Rubem Rodrigues Dantas
4. Pedro de Oliveira Mundim
5. Nelson de Azevedo Paes Barreto
6. Ricardo Luiz Toledo Piza
7. Ali Said Esgaib
8. Ubiratan Gonçalves de Araújo
9. Trajano César de Lacerda
10. Laudelino Dias Pinheiro
11. Filemon de Castro
12. Wanderley de Oliveira e Silva
13. Divino Evangelista da Rocha
14. Ary Monteiro do Espírito Santo
15. Walfredo Zupelli
16. Luzia Ferreira Barbosa
17. Ruy Ignácio Carneiro

Javier Puig Serra  Histologia e Embriologia
José Salum  Bioquímica
Jarbas Doles  Anatomia Patológica
William Barbosa  Propedêutica Médica
Jorge Guanaes Dourado  Tisiologia e Pneumoligia
Francisco Ludovico de Almeida Neto  Cirurgia Experimental
Luiz Rassi  Clínica Cirúrgica
Jonas Aiube  Pediatria e Puericultura
Georthon Rodrigues  Philocreon  Ginecologia
Geraldo Pedra  Ortopedia e Traumatologia
Francisco Ayres  Oftalmologia
Manoel dos Reis  e Silva  Otorrinolaringologia
Osvaldo Vilela Garcia  Fisiologia
Alfredo Paes  Neurologia
Geraldo Brasil  Psiquiatria
Benedito Soares de Camargo Júnior  Medicina Legal  e do Trabalho
Joffre Marcondes de Rezende  Gastroenterologia

18. Paulo Cézar Borges
19. Joaquim  Borges de Menezes
20. Roberto Felipe Zacarias
21. Salah Daud
22. Wagner José Mendes
23. Saul Leão Couto
24. Otoniel Machado Carneiro
25. Marco Antonio de Castro
26. Sylvio Saccomani
27. Djalma Rodrigues de Souza
28. Adalberto Carvasan
29. Emy Divina Rezende e Silva
30. Ademar Gomes da Costa
31. Flavio Aluízio Xavier Cançado
32. Mário Gérard Bafutto
33. Valteno Alves Ribeiro
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Izildinha Alves da Sil-
va Jorge foi aprovada, em 
1977, no concurso do an-
tigo Departamento Ad-
ministrativo do Serviço 
Público (Dasp), na área 
de Técnico de Enferma-
gem. Anos depois, no dia 
9 de abril de 1981, iniciou 
suas atividades como fun-
cionária pública federal 
no Hospital das Cínicas 
da Universidade Federal 
de Goiás (HC-UFG), 
lotada na Clínica Médica.

Quatro anos depois, em 1985, Izildinha foi aprovada 
em um novo concurso para técnico-administrativo. Em 
seguida, foi convidada pelo funcionário da Faculdade de 
Medicina (FM), José Almir, para conversar com a então 
presidente do Colegiado, Profa. Dra. Eleuse Machado 
de Brito Guimarães, sobre a vaga que surgiria.

Dra. Eleuse, prontamente, solicitou ao então diretor 
da FM, Dr. Maurício Sérgio Brasil Leite, que a acei-
tasse como colaboradora da instituição. A partir daí, 
Izildinha iniciou sua trajetória dentro da Faculdade de 
Medicina, que completará quatro décadas em 2021.

Coordenadora administrativa da FM-UFG há quase 40 anos, funcionária viu e participou
de vários marcos da instituição e, ainda, acompanhou de perto vários diretores faculdade

Dedicação e amabilidade:
marcas de Izildinha Alves

HOMENAGEM

Izildinha Alves da Silva Jorge, 
coordenadora administrativa da 
FM-UFG há 39 anos

Dra. Eleuse Machado e Izildinha Alves

Cerimônia de posse do Dr. Paulo César B. Veiga Jardim 
como diretor da FM-UFG

Ao longo desses anos, a experiente e exemplar fun-
cionária da instituição acompanhou de perto a admi-
nistração de vários diretores, dentre eles Dra. Eleuse 
Machado de Brito; Dr. Paulo César B. Veiga Jardim; 

Dr. José Abel Alcanfor Ximenes (diretor do Hospital 
das Clínicas da UFG); Dr. Heitor Rosa; Dr. Vardeli 
Alves de Moraes; Dra. Fátima Maria Lindoso; e, atual-
mente, Dr. Antônio Fernando Carneiro.

Além disso, Izildinha participou  e acompanhou vá-
rios marcos da FM-UFG, como a informatização da 
FM; Reforma Curricular; elaboração do Projeto Políti-
co Pedagógico do Curso de Medicina; Promed e Pró-
-Saúde; transferência da FM para um prédio próprio; 
início e conclusão do segundo andar do prédio da FM; 
a transformação no atendimento em Oftalmologia no 
ambulatório do HC com a chegada do Prof. Dr. Mar-
cos Ávila, para a construção do edifício do Centro de 
Referência em Oftalmologia (Cerof); o direcionamento 
da formação dos alunos à arte e cultura, com o “Medi-
cina em Concerto”; do programa de Apoio a Planos de 
Reestruturação e Expansão das Universidades Federais 
(Reuni), que possibilitou a realização de mais de 60 con-
cursos para docentes, sendo um marco histórico para a 
Faculdade.

Izildinha é uma funcionária que faz parte da histó-
ria da FM-UFG. Apaixonada por seu trabalho, busca 
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Deusa José de 
Souza Economista 
pela Pontifícia 
Universidade 
Católica de Goiás 
(PUC-GO), 
especialista em Gestão 
Administrativa, 
funcionária da UFG 
desde 1979

Um desafio descrevermos nos-
sa Izildinha. Num primeiro mo-
mento ficamos tranquilos, pois 
falar dessa pessoa nos deixa muito 
confortáveis, mas ao começamos 
a escrever, vimos o quão difícil é, 
pois o universo de valores e quali-
dades da Izildinha Alves da Silva 
Jorge é praticamente impossível 
de descrever em um único texto, 
porque ela é dotada de tantas qua-
lidades que resolvemos falar ini-
cialmente do seu mérito à frente, 
por tantos anos, da Coordenação 
Administrativa da Faculdade de 
Medicina, com o reconhecimen-
to pleno dos docentes, técnicos 
administrativos e discentes que 
compõem essa Faculdade.

Sempre dedicada e zelosa no que faz, tornou se “pa-
trimônio” necessário à nossa Faculdade de Medicina, 
chegando ao ponto de antes de se candidatarem à dire-
ção, os professores a consultam: “você continua comigo, 
não é?”. Não foram poucas às vezes que pudemos ouvir 
esta frase, dita de diferentes formas, mas era isso.

Sua dedicação e compromisso com valores éticos e 
humanos fazem dela uma pessoa especial, destacando 
a amizade incondicional, pois sabemos que a qualquer 
hora podemos contar com seu apoio e compreensão, 
sempre buscando a realização profissional de seus co-
legas de trabalho, professores e técnicos administra-
tivos. Podemos ver sua satisfação ao contribuir para 
que seus colegas alcancem os resultados desejados da 
forma mais acertada.

Na coordenação, jamais foi uma determinadora de 
tarefas, mas sim uma orientadora, na busca conjunta de 
atingirmos nossos objetivos na instituição com confian-
ça e qualidade.

Mestre em reconhecer as características de cada ser 
humano, seus valores individuais e culturais, comunica 
com sinceridade, escutando cada pessoa atentamente, 
reconhecendo a qualidade e o valor de cada um e ofe-
recendo o seu melhor, respeitando o jeito de ser de cada 
um e oferecendo o seu melhor.

Discreta, competente e com uma dedicação exem-
plar ao trabalho, traz confiança e segurança aos alunos 

desta casa, que buscam junto à coordenação da direto-
ria orientações para melhor conduzirem à concretização 
do curso de Medicina a realização de seus sonhos, e de 
como profissionais e cidadãos integrantes da sociedade 
estarem prontos para SER e SEGUIR.

Enfim, Izildinha Alves da Silva Jorge, nossa Izildi-
nha: profissional, dedicada, coerente, real, verdadeira, 
pessoa, amiga, enfim: “Gente!”

Obrigada por nos dar a oportunidade de conviver-
mos com você.

sempre resolver os problemas que surgem de forma cé-
lere e ética, sempre atendendo a todos com empatia e 
afeição. Por conta disso, é admirada por seus colegas de 
trabalho, funcionários, discentes e docentes da FM.

Izildinha faz parte de minha trajetória como ser-
vidora pública na Universidade Federal de Goiás. 
Cheguei em janeiro de 2010, sendo recebida com 
um abraço pelo Prof. Dr. Heitor Rosa e Izildinha, 
então coordenadora administrativa da Faculdade 
de Medicina. Desde então, nunca me senti sozinha 
nesse prédio.

Pela sua memória e afeto, conheci a história dessa 
sua segunda casa. Ou não seria extensão de sua casa, 
como seu próprio marido sempre dizia? Conheci as 
histórias de Dra. Eleuse Britto, Dr. Maurício Sérgio 
Leite, Dr. Nabyn Salum, e tantos outros. Conheci, 
também, histórias de Renata, Alyne, Jorge - sua famí-
lia tão querida, e aprendi a gostar, respeitar e admirar!

Izildinha sabe tudo dessa Faculdade. Cada peda-
cinho desse prédio faz parte da sua história de vida. 
Sua vida está marcada nesses prédios. Passamos por 
ótimos momentos juntas, nessa sala da Coordenação 
Administrativa. Momentos felizes com o Prof. Dr. 
Heitor Rosa, com o Prof. Dr. Vardeli Alves. Ela sem-
pre dando conta de tudo, querendo cuidar de todos. 
Eu tentando ajudá-la no ofício.

Respeitada e honrada pelos colegas servidores 
técnicos-administrativos, servidores terceirizados, 
professores, discentes. Uma pessoa que merece todo 
carinho e admiração que recebe.

Dra. Nayara Cristina Carneiro de 
Araújo – Doutora em Educação no 
Programa de Pós-Graduação em 
Educação da Universidade do Es-
tado do Rio de Janeiro (PROPED/ 
UERJ), mestre em Educação pelo 
Programa de Pós-Graduação em 
Educação da Universidade Fede-

ral de Goiás, especialista em Educação de Jovens e Adultos (2011) e 
Alfabetização e Letramento (2020), com graduação em História pela 
Universidade Federal de Goiás (2010), servidora técnico-adminis-
trativa da Faculdade de Medicina desde 2010, exercendo a função de 
Coordenadora Administrativa de 2010 a 2015
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O deputado federal 
João Campos (Repu-
blicanos) visitou, dia 23 
de dezembro, o Centro 
de Genética Humana 
do Hospital das Clí-
nicas da Universidade 
Federal de Goiás (HC-
-UFG). O parlamentar 
foi recepcionado pelo 
coordenador do Cen-
tro, Dr. Waldemar Na-
ves do Amaral.

“Me sensibilizou e 
me entusiasmou muito conhecer o local. No Cen-
tro há equipamentos de última geração, que ga-
rantem o diagnóstico com precisão, e equipe bem 
qualificada. Com isso, pessoas que não tinham ne-
nhuma possibilidade de serem atendidas, recebem 
atendimento de qualidade”, destaca o parlamentar.

Durante a visitação, parlamentar ressaltou a importância da instituição para a população mais 
carente e destacou como o dinheiro destinado ao Centro foi bem empregado, garantindo equipamentos 

modernos e equipe qualificada

Deputado federal João Campos visita 
Centro de Genética Humana do HC-UFG

REPRODUÇÃO

Conforme salienta o 
deputado, além de aten-
der uma parcela mais 
carente da população, 
o Centro de Genética 
também é referência em 
pesquisas. “Estou mui-
to feliz de conhecer o 
centro pessoalmente. É 
gratificante ver que os 
recursos destinados es-
tão sendo aplicados adequadamente, ao encontro 
dos interesses da sociedade. O resultado disso aqui 
é extraordinário”, elogia.

O Centro de Genética Humana foi criado há 
mais de 25 anos, dentro do Departamento de Gi-
necologia e Obstetrícia do Hospital das Clínicas da 
UFG (HC/UFG).  O local atende um número enor-
me de gestantes portadoras de fetos malformados. 
Além disso, existem vários estudos científicos sobre 
o ambulatório, que vão desde trabalhos de conclu-
são de curso, dos estudantes de Medicina, a teses de 
mestrado e doutorado, realizados por meio do Pro-
grama de Pós-Graduação em Ciência da Saúde.

Além do João Campos, outros parlamentares 
também destinaram verbas para a construção do 
Centro de Genética foram os deputados Jovair 
Arantes (PTB), Flávia Morais (PDT) e Dr. Za-
charias Calil (Democratas). 
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Solenidade de inauguração contou com a presença de gestores da universidade, políticos e parte da comunidade acadêmica

Novo prédio do HC-UFG é inaugurado
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

Fotos: Fabrício Soveral - Reitoria Digital UFG

José Garcia, diretor-geral do HC-UFG

Presidente da bancada federal goiana, 
Flávia Moraes

Reitor da UFG, Edward Madureira

Presidente da Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares (Ebserh), 
Oswaldo de Jesus Ferreira

Ministro da Educação, Milton Ribeiro

Autoridades fizeram o descerramento 
da placa do novo prédio

Evento foi restrito e transmitido pelo 
Youtube da UFG Oficial

Secretária Municipal de Saúde,
Fátima Mrué

Governador de Goiás, Ronaldo Caiado

Deputado  João  Campos   (Republicanos) e 
o reitor  da UFG Edward  Madureira
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Após quase duas décadas, o novo Hospital 
das Clínicas da Universidade Federal de Goiás 
(HC-UFG) foi inaugurando. A solenidade, re-
alizada no dia 14 de dezembro, – data de come-
moração dos 60 anos da Universidade Federal de 
Goiás – foi restrita e contou com a presença de 
ex-reitores; gestores da universidade; parlamen-
tares; o Ministro da Educação, Milton Ribeiro; 
e parte da comunidade acadêmica. Toda ceri-
mônia foi transmitida pela canal oficial da UFG 
no You Tube.

O novo prédio possui 20 andares e mais de 44 
mil metros quadrados de área construída. Além 
disso, as novas instalações contam com oito pa-
vimentos de internação geral, com 60 leitos cada 
um, um pavimento exclusivo para a internação de 
pacientes transplantados, dois pavimentos para 
Centro Cirúrgico com 30 salas de cirurgia e ou-
tros pavimentos para UTI Adulto (43 leitos), UTI 
Pediátrica (18 leitos) e UTI Neonatal (15 leitos).

Há também um Centro Obstétrico com 5 salas 
de parto e 24 leitos de pós-parto e um de isola-
mento; Central de Transplantes com Enfermarias 
e Isolamentos e uma Unidade de Transplante de 
Medula Óssea; preparação para Heliponto na co-
bertura; Unidade de Hemodinâmica e uma Cen-
tral de Material e Esterilização com mil metros 
quadrados. O prédio conta, ainda, com espaços 
para pesquisa e extensão.

Conforme destaca o Prof. livre-docente Wal-
demar Naves do Amaral, vice-diretor da Facul-
dade de Medicina da UFG, o antigo HC é um 
dos hospitais universitários mais importantes do 
Brasil junto à Faculdade de Medicina, que ocupa 
o ranking das 10 melhores do país.

Ainda de acordo com Dr. Waldemar, o novo 
HC continuará seguindo o princípio de hospital 
escola. Desse modo, alunos de graduação e pós-
-graduação ligados à área de saúde serão treina-
dos para oferecer um atendimento de qualidade à 
população que necessita do atendimento do Siste-
ma Único de Saúde (SUS). “A população goiana 

fica contemplada com um dos maiores hospitais 
universitários da América Latina, que possui uma 
edificação e equipamentos extraordinários”, diz.

O HC-UFG está sob a gestão da Empre-
sa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), 
o que possibilita um atendimento mais rápido e 
eficiente.  “O Estado de Goiás e a nossa capital 
ficarão bem contemplados com a aquisição desse 
hospital”, acredita Dr. Waldemar.

Emendas parlamentares

Cerca de 60 deputados federais e senadores fo-
ram responsáveis por destinar emendas parlamen-
tares à obra durante quase duas décadas, dentre eles 
o deputado federal João Campos (Republicanos).

Campos, que esteve presente na cerimônia de 
inauguração, diz que a solenidade foi emocionan-
te. “Há 18 venho participando e trabalhando ati-
vamente, junto à bancada, para que os recursos 
fossem garantidos para essa obra, independente 
de questão eleitoral. Quando fui informado que 
aqui teremos 600 leitos, cerca de 80 unidades de 
UTI e quase 40 centros cirúrgicos, fiquei feliz, 
pois é uma capacidade enorme de atendimento.”

Ainda segundo o parlamentar, as pessoas mais 
humildes terão atendimento de primeiro mundo. 
“A enfermaria aqui é apartamento e para duas 
pessoas, isso garante dignidade. Me sinto rea-
lizado com o novo HC, pois tive condições de 
contribuir efetivamente com algo que é perene e 
que beneficiará toda sociedade e profissionais da 
saúde”, acredita.

Foram necessários quase R$150 milhões para 
a conclusão do projeto e mais de 90% dos recur-
sos vieram de emendas parlamentares. “Gratidão 
aos nossos deputados federais e senadores goianos 
que anualmente se dedicaram e doaram verbas 
para a construção do novo HC-UFG. Podem ter 
certeza que o HC será um centro de excelência 
em saúde e um dos hospitais mais modernos do 
Brasil”, conclui.
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