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Curso de Medicina no Câmpus Jataí está em 
fase de implantação

Projeto propõe desenvolvimento de veículo ecológico a baixo custo

Comissão de implantação 
do curso

Desde a divulgação da 
lista das universida-
des contempladas 

no programa de expansão 
do ensino médico no Brasil, 
em junho de 2012, o Câm-
pus Jataí (CAJ) da UFG, por 
meio da comissão formada 
por integrantes do CAJ, da 
Pró-reitoria de Graduação 
(Prograd) e da Faculdade 
de Medicina do Câmpus 
Colemar Natal e Silva, tra-
balha intensamente para 
implantar o curso de Me-
dicina e realizar um sonho 
compartilhado por toda a 
comunidade jataiense. Das 
270 vagas a serem criadas 
na região Centro-Oeste, 60 
foram alocadas para a cria-
ção do curso de Medicina 
no Câmpus Jataí.

  A ampliação das 
vagas na graduação em 
Medicina e a criação de no-
vos cursos foram pensadas 
pelo Ministério da Educa-

Chico Santos

Projetar um veículo ecologicamente 
correto, de baixo custo, com estru-
tura tubular de PVC, movido a 

energia solar. Foi com essa meta que o 
professor do curso de Matemática In-
dustrial, Marcelo Henrique Stoppa, 
do Câmpus Catalão, iniciou suas 
investigações sobre o veículo e os 
meios necessários para ele se 
tornar possível. Das pesqui-
sas iniciais, surgiu o projeto 
Desenvolvimento de Veículo 
Ecológico a baixo custo, que vem 
sendo realizado pelo professor em 
parceria com outros cursos. O ob-
jetivo do projeto é desenvolver um 
veículo para pequenas distâncias, 
com estrutura em PVC, movido a 

Comissão trabalha para atingir a meta de realização do primeiro Processo Seletivo para o curso de Medicina no segundo semestre de 
2014

O veículo poderá ser utilizado para 
pequenos deslocamentos ou mesmo 
em um ambiente acadêmico para 
promoção da educação no trânsito

ção, em conjunto com o 
Ministério da Saúde, com 
a intenção de melhorar a 
relação de médicos por mil 
habitantes no país, calcu-
lada pela Organização para 
a Cooperação e Desenvol-
vimento Econômico, em 
2009. Os dados apontam 
que a relação do Brasil é 
de 1,8 médico por mil ha-
bitantes, deixando o país 
atrás de países como Es-
tados Unidos (2,4);  Reino 
Unido (2,7); França (3,5) 
Uruguai (3,7); e Cuba (6,4).

 De acordo com o 
diretor do CAJ, Wagner 
Santos, membro da co-
missão de implantação do 
curso, várias reuniões e 
ações têm sido realizadas, 
focando principalmente na 
definição  e construção da 
infraestrutura necessária, 
na elaboração do projeto 
pedagógico do novo curso, 
na contratação dos docen-
tes e no estabelecimento de 
convênios com as Secreta-
rias municipal e estadual 

de Saúde, envolvendo os 
hospitais do município de 
Jataí e da região. O proje-
to arquitetônico do prédio 
a ser construído está sen-
do discutido com a equipe 
do Centro de Gestão do Es-
paço Físico da UFG (Cegef) 
para as adequações finais. 
O prédio terá salas de aula, 
anfiteatros, laboratórios es-
pecíficos do curso com seus 
respectivos equipamentos, 
tais como, laboratório mor-
fofuncional, laboratório de 
habilidades médicas, além 
de laboratório de informá-
tica, salas de estudo, sala 
de professores, lanchone-
te, centro acadêmico, den-
tre outros ambientes que 
servirão não apenas para 
o curso de Medicina, mas 
também para os outros 
cursos da área da saúde 
existente no CAJ.

 O projeto pedagó-
gico do curso está sendo 
criado dentro de uma pers-
pectiva de utilização de me-
todologias ativas de ensino 

em sistema de módulos, em 
que a inserção do estudan-
te no sistema de saúde local 
acontecerá desde o primeiro 
período do curso. Com rela-
ção aos novos docentes, os 
editais para a contratação 
dos primeiros professores já 
estão em fase final de ela-
boração, com previsão de 
contratação nas principais 
áreas da Medicina, como 
Clínica Médica, Obstetrícia 
e Ginecologia, Pediatria, Ur-
gência e Emergência, e Saú-
de Mental.

 A comissão já reali-
zou diversas visitas a cur-
sos de Medicina de diferen-
tes universidades privadas 
e públicas para avaliar os 
principais problemas e de-
safios enfrentados pelas 
instituições e trocar expe-
riências para subsidiar a 
implantação de um curso 
de qualidade e em sinto-
nia com as demandas e 
características regionais. A 
comissão trabalha com a 
hipótese de vestibular no 

meio do próximo ano, de 
forma que a primeira tur-
ma teria início no segundo 
semestre de 2014.

 Atualmente, a co-
missão de implantação é 
formada por Allison Gus-
tavo Braz (Câmpus Jataí), 
Claudio Andre Barbosa de 
Lira (Câmpus Jataí), Elia-
na Melo Machado Moraes 
(Câmpus Jataí), Gisele 
Araújo Prateado de Gus-
mão (Prograd), Lawrence 
Gonzaga Lopes (Prograd), 
Marciana Gonçalves Fari-
nha (Câmpus Jataí), Mar-
cos Lázaro Moreli (Câmpus 
Jataí), Marilda Shuvartz 
(Prograd), Marise Ramos 
de Souza (Câmpus Jataí), 
Sandramara Matias Cha-
ves (Prograd), Vardeli Al-
ves de Moraes (diretor da 
Faculdade de Medicina), 
Fátima Maria Lindoso da 
Silva Lima (vice-diretora e 
coordenadora do curso de 
Medicina) e Wagner Gou-
vêa dos Santos (Diretor do 
Câmpus Jataí/UFG).

pas, será feita a otimização estrutural, para 
reduzir o custo dos protótipos e a realização 
de testes de segurança. Ao final do projeto, 
a intenção é doar os protótipos construídos 
a escolas, para promover a educação no 
trânsito e também a aproximação de novas 
tecnologias, motivando o aprendizado.

Para Marcelo Henrique Stoppa, esse 
projeto é importante, pois pode ser muito 
útil para  escolas, universidades e outros 
lugares, onde se vê a necessidade de des-
locamento em curta distância. Ele teria a 
mesma utilidade de um carrinho de golfe, 
que é de custo bem elevado.

O professor informa ainda que o pro-
jeto necessita de financiamento, pois para 
a montagem dos protótipos serão utilizados 
diversos materiais. O projeto foi submetido 
ao Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq) 
para possível financiamento e aguarda res-

posta. Entretanto, qualquer empresa 
pode auxiliar no projeto, para isso, 
basta procurar o Setor de Contra-
tos e Convênios do Câmpus Catalão 
(CAC) e formalizar pedido.

motor elétrico de baixa potência e alimentado 
por placas flexíveis de energia solar.

O projeto se encontra na fase de projeção 
da primeira configuração da estrutura, que foi 
feita em LEGO©, para determinar a funcionali-
dade, a ergonomia e o dimensionamento e tes-
tes de simulação computacional, por meio de 

softwares de elementos finitos. 
Isso, para avaliar o seu 

funcionamento, 
com simulações 

de tensões e de-
formações do 
chassi. Após 

essas eta-
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