ELEIÇÕES CAXXIA

DIRETRIZ DO HC PELA EBSERH

O ﬁm do ano de 2014 foi marcado por um acontecimento inédito para todos os
alunos que hoje estudam na Faculdade de Medicina da UFG. Até os últimos anos,
apenas uma chapa disputava a eleição para a diretoria do Centro Acadêmico XXI de
Abril (CAXXIA), mas em 2014 duas chapas com ideologias diferentes se
inscreveram para compor a gestão de 2015.

Criada pela lei federal número 12550, de dezembro de 2011, a
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) possui a
incumbência de criar condições materiais e institucionais(...)
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Após a derrota na “ Copa das copas”, o país do Futebol esteve de olho no lance!
O lance de quem vai bater o pênalti, escalar os ministros e dar o cartão vermelho
pra corrupção nos próximos 4 anos. Será que o vencedor fará a alegria do povo brasileiro?
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Prestação de contas geral 2015
Montanteinicial (20/01/2014)

R$ 10.204,76

Montante ﬁnal (15/12/2012)

R$ 21.188,87

*Ingressos do ECAM: 18.650,00
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O novo projeto pedagógico de curso da medicina da UFG

A

s atuais diretrizes curriculares
do MEC, publicadas em 2014,
para os cursos de medicina
nacionais exigem que as instituições
de ensino adotem metodologias ativas
(aquelas nas quais o aluno é o
protagonista do processo de ensino e
aprendizagem) e integração de
disciplinasna formação de um médico
que deve ser humanista e generalista.
Essas características já vêm sendo
requisitadas desde as diretrizes
curriculares publicadas em 2001, e
fez-se necessária a elaboração de um
projeto pedagógico de curso (PPC)
que contemplassem as exigências.
Durante aproximadamente quatro
anos, o novo PPC foi discutido e
elaborado pelos corpos discente,
docente e técnico administrativo, pelo
Conselho Diretor e por outras
Unidades Acadêmicas da UFGpara,
em 2014, ser nalmente colocado em
uso.
Mudanças drásticas no curso
de medicina vieram com o PPC. As
principais modicações foram: a
mudança do sistema de disciplinas
para um sistema modular; a queda na
carga horária de diversas disciplinas
(agora chamadas de submódulos) e a
modicação na grade curricular do
primeiro ano; um maior uso da
metodologia ativa e da integração de
conteúdos; e a implementação da
recuperação. Tanto os alunos da
turma 62, que se depararam com um
curso bastante diferente daquele que
a turma anterior teve, quanto os
docentes do primeiro ano tiveram que
se adaptar à nova grade e à crescente
exigência por uma metodologia de
ensino mais ativa e mais integrada.
Não se deve deixar de lado o fato de a
média mínima de aprovação para
todas as disciplinas de todos os cursos
da UFG ter subido para 6.
O sistema modular, que
substituiu o sistema de disciplinas
independentes, trouxe três grandes
módulos para a grade do primeiro
ano: o Módulo Corpo Humano

Saudável, que possui como
submódulos Anatomia, Histologia,
Fisiologia e Bioquímica/Biologia
Molecular; o Módulo Método Clínico
I, que possui os submódulos
Integralidade do Método Clínico I,
Semiologia I e Introdução à
Imagenologia; e o Módulo Saúde,
Família e Comunidade I, que possui
apenas o submódulo Saúde Coletiva.
A distribuição de notas e os requisitos
para aprovação também foram
afetados pelo novo sistema. Cada
módulo tem a sua nota, que é formada
por uma média das notas de cada
submódulo, com cada peso
dependendo da carga horária da
disciplina. Não para por aí: a
modicação mais radical que veio
com o sistema é a reprovação
modular. Se o aluno não conseguir
uma média anual acima de 6 em um
submódulo, ele será reprovado em
todo o módulo.
Na construção do sistema
modular, mudanças disciplinares
foram feitas na matriz curricular. Os
alunos ingressos em 2014 foram
inseridos mais cedo à prática médica
com a entrada de Semiologia no rol de
submódulos do primeiro ano. Por
outro lado, a disciplina de Biofísica foi
retirada. Houve queda nas cargas
horárias de diversos submódulos para
a inserção de áreas verdes para estudo
nos horários onde haveria aulas. Isso
faz parte da introdução da
metodologia ativa ao curso, dando
mais tempo para o aluno construir o
próprio conhecimento.
Respeitando uma das maiores
exigências do MEC, o PPC enfatizou a
metodologia ativa e a
interdisciplinaridade. Estudo prévio
passou a ser requerido dos alunos do
primeiro ano por diversos professores,
algumas aulas foram ministradas de
for mas mais interativas (como
seminários, análise de casos clínicos
etc) e buscou-se alinhar as matérias
dos submódulos (por exemplo, os
alunos tinham as matérias

relacionadas ao sistema digestório
ministradas no mesmo período nos
submódulos Fisiologia, Anatomia,
Semiologia e Imagenologia). Ao
mesmo tempo, o submódulo de
Integralidade do Método Clínico, que
já estava presente como disciplina nos
anos anteriores, utilizou casos
clínicos como base para discussão de
temas relacionados a todos os outros
submódulos. Uma grande novidade
foi o TBL (Team Based Learning),
uma forma de metodologia ativa na
qual se valoriza o aprendizado
advindo da discussão em grupos,
sendo aplicado na forma de encontros
de todos os alunos e professores de
cada matéria, onde ocorrem duas
avaliações iguais, porém uma
individual e uma posterior em grupo,
a p ó s
d i s c u s s ã o .

inteiro exige quatro dias da semana e
é pré-requisito para os módulos do
ano seguinte, gerando
incompatibilidade para realização da
disciplina junto com as demais do
segundo ano. A inconformidade dos
alunos está relacionada ao fato de não
haver uma integração efetiva entre
submódulos em todos os casos. As
matérias de Anatomia, Fisiologia,
Semiologia e Imagenologia
conseguiram se manter integradas
por boa parte do ano, o que não
ocorreu com Bioquímica e Histologia.
No entanto, uma média abaixo de 6
em bioquímica levaria o aluno a
reprovar em todo o Módulo Corpo
Humano Saudável, havendo
integração de notas de submódulos
não efetivamente integrados.
A tentativa de implantar a
metodologia ativa mais

profundamente no curso
também sofreu com sérios
obstáculos. A falta de espaço
físico e de docentes
constituiu o principal
problema. Métodos ativos
de ensino-aprendizagem
requerem subturmas
m e n o r e s , o q u e
automaticamente demanda
mais salas e mais
professores. Isso não se
mostrou como um grande
revés nos Módulos Método
Clínico e Saúde, Família e
Comunidade, nos quais
havia professores e salas
sucientes. O mesmo não
ocorreu para o Módulo
Corpo
Humano Saudável,
(Manifestação de alunos da Turma 62 durante a Reunião do Conselho Diretor no dia 10/09/2014)
no qual aulas teóricas ainda
Obviamente, com as
implementações vieram os defeitos eram ministradas para turmas de
que só puderam ser vistos na prática. mais de cem alunos por apenas um
A reprovação modular, por exemplo, é professor. Além disso, há a resistência
um dos fatores mais preocupantes ou a incapacidade de aderir à nova
para os estudantes que entraram esse metodologia. Ainda há professores
ano. Alunos que reprovarem no que ministram as mesmas aulas, com
Módulo Corpo Humano Saudável não os mesmos conteúdos e com o mesmo
terão a chance de continuar em método tradicional, mesmo havendo
frente no curso, visto que o módulo uma carga horária reduzida.
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A recuperação também não veio fácil.
O problema base foi o tempo, o que
não se desliga das outras diculdades
supracitadas. O excesso de alunos por
professor impede correções rápidas e
mais minuciosas para detecção de
problemas especícos. Não há, então,
tempo para elaboração de uma prova
de recuperação bem feita, já que os
professores cam sobrecarregados
com correções. Houve casos em que
professores elaboraram uma prova
mais objetiva, generalista e supercial
apenas para que a correção casse
facilitada e rápida, para então
poderem elaborar uma prova de
recuperação para aqueles que
precisassem dentro do tempo do
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semestre.
Diante de tantos problemas e
de poucas manifestações aparentes
da administração Faculdade de
Medicina, os alunos da turma 62
buscaram resoluções mais
ativamente no segundo semestre de
2014. No dia 10 de setembro, boa
parte da turma se juntou na
Fa c u l d a d e d e M e d i c i n a p a r a
manifestar sua insatisfação durante o
Conselho Diretor que ocorreria nesse
dia ( Foto) . Fizeram uso de cartazes,
narizes de palhaço e esparadrapos nas
bocas para mostrar a falta de voz que
os alunos de medicina vinham
enfrentando diante da implantação
do novo PPC.
Mais tarde, no dia 23 de
setembro, uma reunião foi feita com
alguns discentes e docentes do
primeiro ano, a diretora Dra. Fátima
Maria Lindoso de Silva Lima,
membros do CAXXIA, a coordenadora
Dra. Edna Regina Silva Pereira, a
Dra. Maria Amélia Dias Pereira e
membros da pró-reitoria da UFG. Os
alunos escreveram uma carta para a

ocasião, a qual foi lida no começo da
reunião e deu início a uma discussão
sobre os problemas para implantação
do novo PPC. Esse encontro permitiu
que os obstáculos cassem explícitos
por diversas visões diferentes, o que
aumentou a compreensão acerca das
barreiras para as mudanças.
Recentemente, no dia 10 de
novembro, uma nova reunião foi
convocada, dessa vez com a
possibilidade de participação de todos
os alunos da turma 62, com a
presença da diretora e coordenadora
de curso, Dra. Fátima e Dra. Edna, da
Dra. Maria Amélia e a ex pró-reitora
Sandramara Matias Chaves. Para
essa reunião, uma nova carta foi
elaborada pelos representantes e
mediadores de assuntos acadêmicos
da turma 62, abordando a urgência na
elaboração de soluções para a
reprovação modular. Outros assuntos
menos urgentes foram abordados: a
indisponibilidade de informações
acerca do segundo ano sob vigência
do novo PPC, já que os alunos não
sabem como será a estrutura
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curricular dos anos seguintes; a
necessidade de capacitação dos
alunos que ingressarão nos anos
seguintes acerca da nova metodologia
de ensino; a mudança do calendário
das avaliações, que estão atualmente
sendo acumuladas em semanas
avaliativas; e, por m, um pedido para
disponibilização de informações
acerca da nova estrutura do curso no
site da FM, já que os alunos ingressos
devem ter uma ideia do que está por
vir.
No m, apesar de todas as
diculdades enfrentadas por
discentes, docentes e administração,
foi perceptível o interesse de todas as
partes em criar resoluções. Era sabido
que problemas surgiriam, e embora
ainda haja muito para se resolver, a
Faculdade de Medicina está no
caminho correto: os diversos setores,
em união, estão buscando fazer o
projeto funcionar para que haja uma
boa formação dos atuais alunos e dos
que entrarão no futuro.
Yann Victor (62)

Diretriz do HC pela Ebserh
Criada pela lei federal número
12550, de dezembro de 2011, a
Empresa Brasileira de Serviços
Hospitalares (Ebserh) possui a
incumbência de criar condições
materiais e institucionais para que
hospitais universitários federais
possam desempenhar funções em
seus três campos majoritários:
ensino, pesquisa e extensão, e
assistência à saúde.
Inicialmente, é imperativo o
questionamento: quais são as
mudanças palpáveis para essa
adesão à UFG? Ao HC? De
imediato, pode-se deliberar que a
mudança de contratação de
funcionários, que irá de provas
públicas para o regime de CLT,

trará uma necessidade de
adaptação a novos servidores por
concursos ou indicação, baseados
na lógica de metas para
impulsionamento do trabalho.
Em somatório, o suporte de
empresas privadas selecionadas
pelo conselho federal, que irão ter
rodízios para a assistência na
administração nanceira, irá
desvincular da administração
universitária médico-hospitalar,
tendo a possibilidade de focalizar
apenas nas problemáticas de
cunho monetário.
O impasse para adesão da Ebserh
advém da pressão de protestos de
membros de sindicatos e de
movimentos estudantis, que se

sustentam nas diculdades de
adaptação em outras faculdades,
tais quais Unifesp e UFF, além da
falta de concisão e clareza no
contrato com a universidade. Esse
tipo de falha permitiria um leque
de ações que vão de encontro com
a política universitária.
Apesar de extremamente
controverso, o reitor da
universidade, Orlando Amaral,
assinou no dia 29 de dezembro de
2014 o comando do Hospital das
Clínicas para a Ebserh. Por se
tratar de uma decisão que
englobará todo o âmbito
estudantil, o Conselho
Universitário (Consuni)
deveria participar
ativamente na aprovação

do convênio, como consta nas
deliberações desse órgão. Por isso,
a nova luta pauta-se na defesa do
caráter público do ensino e da
s a ú d e d e s s e g r a n d e c e n t ro
hospitalar da região; dessa forma,
as novas mudanças poderão trazer
benefícios a todos, sem que seja
preciso dar ao vencedor, as
batatas.
Paula Rios Loyola

Fevereiro de 2015

Artigo de Opinião

5

BRASIL – Eleições
Após a derrota na “ Copa das copas”, o país do Futebol esteve de olho no lance! O lance de quem vai bater o pênalti, escalar os
ministros e dar o cartão vermelho pra corrupção nos próximos 4 anos. Será que o vencedor fará a alegria do povo brasileiro?

S

im, sem dúvida, 2014 foi o
ano dos grandes
acontecimentos no país e
que teve uma das mais agitadas
eleições de todos os tempos.
Talvez, toda a discussão, seja
resultado da maturidade política
que vêm se moldando ao longo dos
anos. O Brasil em 2014 fez 30 anos
de m do regime militar e vem se
estabelecendo como um país
democrático a revelia das
diculdades de uma realidade
social que muitas vezes não é nada
democrática.
Nesses 30 anos surgiram muitas
coisas, dentre elas, a nossa
constituição (1988) e a
reorganização ou criação de novos
partidos políticos. Já passamos por
diversos estágios : A nossa sorte foi
lançada na troca de moeda por
diversas vezes ( Cruzado I; II,
Bresser, Verão), perdemos a
década ( com a inação de cerca
de 235% na Era Sarney –
1985/1990); Já apostamos num “
Caçador de Marajás” ( Fernando
Collor 1990/1992) só pra descobrir
o que signica “impeachment” ;
repensamos a república
presidencialista num plebiscito
com Itamar Franco (1992/1995),
conhecemos o plano Real ,
elegemos e reelegemos o sociólogo
que foi presidente do Brasil,
Fernando Henrique Cardoso (
1992-2005); encaramos o tão
popular operário, líder sindical e,
para alegria de uns e tristeza de
outros, ícone da história – Lula (
2003-2010). Então em 2010
surgiu, de não sei onde, Dilma
Rousseff ( eu sei! Foi chefe da casa
civil) como a fachada de um plano
de “ continuidade dos avanços

sociais adquiridos pelo governo
anterior” a jogada de mestre de
João Santana ( marketeiro do PT)
deu cara de sorriso a mulher de
expressões sérias, primeira
mulher presidente do Brasil.
Nesses últimos 4 anos
enfrentamos a realidade nua e
crua da corrupção estampada em
jornais do mundo todo. Qual seria
o preço dessa maturidade sócioeconomica-política? Foi preciso
descer as ruas. Enquanto tem la
de espera pro medicamento de alto
custo, enquanto não tem vaga de
UTI, enquanto não há dignidade,
tem obra que constrói “ estádio de
primeiro mundo pra Copa no
Brasil”; tem aumento na tarifa do
transporte público; tem greve nas
Universidades Federais do Brasil,
Hospitais Universitários e nos
mais diversos setores da sociedade
e a corrupção denomina o senado
brasileiro de “ circo dos horrores”
com tantas gurinhas repetidas.
Eu vi o movimento dos estudantes,
sem siglas, sem partidos, fazer
protestos. Me lembro da agitação
na nossa praça universitária, onde
não havia distinção de qual
faculdade, qual universidade,qual
partido. Poderia ser só o “oba oba”
do momento, mas zemos parte da
onda que agitou o Brasil. E o
movimento antes pacíco,
mesclou-se com a violência da
Polícia e a violência de grupos
extremistas. Falava-se em tanta
ideologia que eu quei um pouco
confuso e vi muita gente com
medo de estar sendo usado como “
massa de manobra”.
É bem verdade que na saúde o
governo fechou seus últimos
meses com chave de ouro. “ Agora

tem médico no interior”. O Mais
Médicos entrou em cena como a
carta na manga de solução para
todos os problemas. E mais uma
vez a classe médica se viu vitima
de sua própria desarticulação.
Mas, não tivemos ao mínimo o
direito de discutir a proposta, ou
até de propor algo diferente.
Vieram médicos “ importados”
com contratos de trabalho que
ferem estatutos internacionais;
Vieram médicos e muito pouco foi
discutido sobre a realidade do
SUS, a burocracia nada
equânime, a falta de
infraestrutura básica e a
desumanidade da gestão de saúde
em todo o país. Até os médicos, de
branco, foram as ruas.
E nas eleições? Qual seria a
tacada? Eram tantos discursos...
Aécio Neves, Dilma Rousseff,
Eduardo Campos, Luciana
Genro, Pastor Everaldo, Eduardo
Jorge, Levy Fidelix (as principais
peças do tabuleiro). Depois de 30
anos de democracia, 6
presidentes, uma crise
internacional em vigência, uma
realidade social com melhoras
signicativas, chegou a hora de
rediscutir os próximos 4 anos. O
Brasil parou pra ouvir os discursos,
precocemente, uma das principais
forças da campanha sai da disputa.
Após a trágica morte de Eduardo
Campos, Marina Silva mexe com
as tensões, divide as forças, o que o
futuro nos aguardaria?
Quando eu pensei que
discutiríamos coisas relevantes me
deparo com a relevância política
de “ qual é a religião do candidato”
; “ de qual herança política o
candidato faz parte?”; “ quem é o

dono do aeroporto?”; “ quem
demitiu o presidente da Petrobrás”
e repetidamente “ qual candidato
é mais homofóbico/
preconceituoso/extremista”.
Meias verdades permeavam os
discursos e o foco das discussões
não eram o futuro do Brasil, de
longe. De longe não discutimos a
questão da saúde, a estruturação
do SUS e minimização de
entraves. Até eu que não sei muito
de economia, sei que a economia
não foi discutida. Não discutimos a
dignidade do povo brasileiro que se
vê, muitas vezes, refém de
programas de governo. Para além
do “ órgão excretor” de uns vi
muitas excreções serem ditas; “
em defesa da família”!
E me parece que todo o discurso
que ganhou as ruas esteve tão
longe de ter uma resposta. Ouvi a,
magricela porém forte, Marina
Silva, falar de uma “ nova política”,
chegou até a apresentar um plano
de governo, alterado sob tantas
pressões. Vi se degladiarem Aécio
Neves e Dilma Rousseff e juntos
atacarem Marina sob pretexto do
seu “ quase” ingresso no segundo
turno. E então, vi o segundo turno
mais incoerente da história do
país. Diante de tantas insaciáveis
vozes pedindo por mudança; um
segundo turno com muito poucas
idéias diferentes; mais do mesmo;
a velha história da rivalidade
PSDBista e PTista. E por m a
vitória de Dilma.
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E o que acontecia na
Fa c u l d a d e
de Medicina
da UFG?

A

frase célebre do Professor
Antônio Rubens do
Departamento de Pediatria
sintetiza muito bem o que
acontecia por aqui: “ Em tantos
anos como professor da UFG,
nunca vi estudante de medicina
discutir política”. E é isso que se
via por aqui. Nos corredores, no
RU, destruindo os comentários do
colega de turma no Facebook,
adesivando os carros,
convencendo os pacientes, não se
falava de outra coisa.
A questão era a sede de mudança,
ou a sede de vingança? Dilma não
foi camarada com os médicos, é
bem verdade. E o discurso raivoso
ultrapassou, a meu ver, os limites
da ética. Quantas vezes na
anamnese do paciente vi
acrescentar a pergunta “ e aí, vai
votar em quem?”. Assim como se
pergunta qual estado civil, qual a
prossão, escolaridade... tudo
bem! O que me preocupava era o
discurso que vinha logo seguida da
resposta. E assim como um padre
jesuíta a catequizar os índios vi
muitos colegas de forma, por
vezes, desrespeitosa a convencer
seus pacientes de que o melhor
seria mudar de idéia. Pérolas que
ouvi todos os dias como: “Bolsa
família sustenta vagabundo”; “ A
Dilma vai privatizar o HC” e tantas
outras distorções da verdade que
revelam o ódio e a tentativa de
mudar, a qualquer custo. Bastava,
quem sabe, se referir à corrupção,
alternância de poder e a la do
SUS ( mesmo que estivéssemos
entre sujos e mal lavados).
Em meio a violência das idéias, o
Centro Acadêmico se viu na
obrigação de se posicionar de
forma apartidária, a m de não

Artigo de Opinião
ferir nem uns e nem outros, por
entender que se trata de uma
instituição que representa todos os
alunos da UFG, que não são
unânimes em suas opiniões
(NOTA DE ESCLARECIMENTO
EM ANEXO) . Posição esta
veementemente atacada nas redes
sociais, diante de algumas falhas
da diretoria em comunicar alguns
eventos políticos no momento.
A classe médica em peso aderiu ao
movimento Aecista,
principalmente no segundo turno,
mas não houve unanimidade. E
quem me lê deve estar se
perguntando, “ em quem esse cara
votou?” Isso não tem relevância e
por mais que esse artigo seja a
transcrição da minha leitura
particular sobre as eleições reforço
as idéias de um ícone da história:
“ Po s s o n ã o c o n c o rd a r c o m
nenhuma das palavras que você
disser, mas defenderei até a morte o
direito de você dizê-las.” Voltaire
A democracia nos dá o direito de
discordar. A democracia aí está
para garantir liberdades que não
restrinjam outras liberdades. A
democracia está para todos e aqui
se faz na representatividade, pela
maioria. Nunca estive plenamente
satisfeito com as discussões e
muito menos com o resultado
delas. Vi que a intolerância foi a
origem de muitas brigas egoístas
em detrimento do senso de justiça
e vontade de transformação social.
Agora é enfrentar mais 4 anos sem
deixar de acreditar que quem faz o
Brasil somos nós sem nos calar.
Ronaldo Moura (59)
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Nota de esclarecimento
Anexo

O

Centro Acadêmico XXI de Abril em sua última reunião de
diretoria rearmou seu posicionamento enquanto
entidade suprapartidária. Isso signica que nos pomos
superiormente a qualquer partido político, ou seja, não nos
alinhamos com nenhum deles. No entanto, seus membros podem
se posicionar a favor de algum eixo e até participar de algum
partido se quiserem, sabendo sempre que o CA não é uma
instituição que deve ser aparelhada por esses partidos. As decisões
do CAXXIA são tomadas em reunião, que é aberta a todos os
estudantes da faculdade. Nessas reuniões discutimos os problemas
e decidimos ações que devem levar às soluções que os estudantes
almejam. Enquanto seres humanos, somos todos seres políticos,
pois vivemos em sociedade e, de acordo com essa vivência, vamos
elaborando nossa consciência, que necessariamente é julgadora.
Com isso, queremos dizer que não existe neutralidade, anal,
sempre nossa consciência tende a nos levar à aceitação ou não
aceitação de certas políticas, morais e condições sociais. Por isso,
não consideramos que o CAXXIA seja uma instituição neutra.
Sempre que estamos diante de alguma pauta polêmica, fazemos
espaços de discussões com os estudantes e, depois disso, denimos
c o m o
i r e m o s
n o s
p o s i c i o n a r.
Os estudantes devem sempre analisar todos os posicionamentos
com senso crítico para que depois possam se decidir de qual lado
car. Durante as eleições, é essencial que saibam ouvir todos os
discursos e selecionem aquele que acredita que será o melhor
também na prática. No entanto, por estarmos representando uma
grande quantidade de estudantes com os mais diversos
pensamentos, não acreditamos que seja válido apoiar a
candidatura de nenhum candidato destas próximas eleições.
Sendo assim, não aceitamos nenhum tipo de ajuda em troca de
apoio político e nenhum evento que leve o nome do Centro
Acadêmico aceitará esse tipo de ajuda. Caso vinculem o nome de
algum desses eventos a algum candidato, saibam que de hipótese
alguma permitimos que candidatos apoiem nossos eventos como
forma de promoverem sua candidatura.
Em breve, esperamos elaborar espaços de discussão para ajudar os
estudantes em seu processo de formação de consciência quanto
aos projetos apresentados pelos candidatos. Desse modo, todos
poderão tomar suas decisões de forma autônoma.
Qualquer dúvida, entrem em contato conosco.
( Diretoria 2014 - Centro Acadêmico XXI de Abril)
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LUTO: MORRE O VISIONÁRIO DR FRANCISCO LUDOVICO
DE ALMEIDA NETO, FUNDADOR DA FACULDADE DE
MEDICINA DA UFG
Da sala que foi do pai por 25 anos, hospital Santa Genoveva,
Francisco Ludovico de Almeida Filho, conta a história do pai.

N

ascido em Itaberaí – 1927,
estudou no Colégio Bonm,
Dr Francisco Ludovico de
Almeida Neto terminou os estudos
no Rio de Janeiro onde prestou
vestibular e fez o curso de medicina
(Faculdade Nacional de Medicina do
Brasil) , formou-se em 1950. Após a
graduação passou um ano na Suécia
e um ano nos Estados Unidos
fazendo cursos de especialização.
Regressou ao Rio de Janeiro e fez a
residência de Cirurgia Geral, a m
de garantir o exercício da
especialidade que cursou fora do
país.
Francisco Ludovico chegou em
Goiânia 1954. Casou-se e teve 4
lhos. Permaneceu casado 61 anos
aproximadamente. Dedicou-se
uma vida inteira de muito trabalho.
Morreu aos 87 anos em Março de
2014.
Por volta de 1957/1958 Reuniu
forças para a construção da

Dr. Francisco Ludovico de Almeida Neto
fundador da Faculdade de Medicina
da UFG.

faculdade de medicina em Goiás.
“Na época, só tinha como estudar
medicina fora daqui, então ele
idealizou a faculdade em conjunto
com algumas pessoas, eles eram os
únicos médicos da região, não foram
egoístas” – Diz o lho.
Juscelino Kubistchek tinha relações
próximas com o pai de Dr. Francisco,
Juca Ludovico (governador de
Goiás 1955/1959). A amizade
viabilizou a doação do terreno onde é
nossa faculdade, e com recursos
próprios Dr.Francisco ajudou a
fundar a FM, nos primeiros anos
manteve a instituição. Pra quem não
sabe, a faculdade se resumia ao
prédio onde hoje funciona o
Dr. Francisco Ludovico de Almeida Filho médico anestesiologista entrevistado pelo DECOM
ambulatório de Neurologia
(CERTEPE) e onde temos aula de recebeu o título de professor emérito sinto muita falta de conversar com
patologia no terceiro ano, o prédio é ( 1988). Foi também vice reitor da ele” – diz o lho com lágrimas nos
UF G , u m d os f u n d a d ores d a olhos.
patrimômio histórico da UFG.
Foi o primeiro diretor do Hospital Academia Goiana de Medicina, da Administrou o hospital Santa
das Clínicas da UFG e da Faculdade Associação dos Hospitais do Estado Genoveva por 40 anos com a ajuda
de Medicina ( 1958/1968) até de Goiás (Aheg) e o Sindicato dos da família e de uma equipe de
quando foi proibido de Hospitais e Estabelecimentos de prossionais, nos últimos anos. O
entrar na faculdade de Serviços de Saúde no Estado de hospital Santa Genoveva foi fundado
m e d i c i n a , p o r s e r Goiás (Sindhoesg), entidades que após uma viagem pelos Estados
Unidos e Europa e o estudo sobre os
perseguido pelo regime também presidiu.
militar. Enfrentou os Em 2006, Francisco Ludovico de principais modelos de hospital. Dr.
m i l i t a r e s e n ã o Almeida Neto foi homenageado pelo Francisco idealizou a localização
permitiu a entrada do Cremego com o Troféu de Honra ao m a i s d i s t a n t e d a s g r a n d e s
aglomerações, à época, a m de
exército na faculdade Mérito Prossional Médico.
Atuava
em
varias
especialidades
viabilizar
o acesso ao centro de
de medicina em um
epísódio histórico. O com o foco em Cirurgia Geral, e s a ú d e , s e g u i n d o o s m o d e l o s
lho diz que o pai era ginecologia e obstetrícia além de europeus e norte-americanos.
apartidário e não tinha endocrinologia, geriatria tendo feito Com orgulho deixamos nossa
motivações políticas Mestrado e doutorado em Cirurgia homenagem ao visionário Dr.
p o r m o t i v a r o Geral e Especialização em medicina Francisco Ludovico que fundou a
posicionamento, “ ele ortomolecular ministrado por Linus nossa casa, que eternamente será
chamada carinhosamente de “ Casa
só queria dar aula”. O Paulling.
episódio foi sucedido “ Era tranqüilo, gostava muito de de Francisco”.
com intervenções na conversar. A maior inciclopédia
Ronaldo Moura (59)
faculdade e a retirada dos antigos médica que você pode imaginar,
Luana Mikael (59)
diretores. Com o m da ditadura
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REFORMA FM
Há mais de dois anos alunos da Faculdade de Medicina da UFG enfrentam
transtornos decorrentes da ampliação do prédio. Finalmente, uma previsão
segura para a entrega da nova FM foi lançada: os ingressantes de 2015 já
estudarão nas novas salas.

A

Faculdade de Medicina de
Goiás, localizada na Rua 235
do Setor Universitário, foi
fundada em abril de 1960, antes
mesmo da criação da Universidade
Federal de Goiás. Nasceu de um
sonho de seu fundador e primeiro
diretor, o médico Francisco Ludovico
de Almeida Neto, e de um grupo de
colegas que formavam a recémcriada Associação Médica de Goiás.
Desde então, inúmeras reformas e
ampliações foram executadas,
sempre com o intuito de suprir a
demanda de salas de aula do curso de
medicina e de melhor abrigar os
departamentos médicos.
E m 2 0 1 2 , a e m p r e s a Te c h n a
Engenharia apresentou um projeto
vencedor do Processo Licitatório para
a ampliação da FM da UFG. As obras
se iniciaram no dia 23 de abril com o
objetivo de levantar dois pavimentos
em todos os quatro blocos da
faculdade. Em julho de 2013, quando

teoricamente a ampliação terminaria,
pouco havia sido concluído. O
CEGEF (Centro de Gestão do Espaço
Físico) determinou, então, que a
empresa deveria entregar a nova FM
em janeiro de 2014, o que novamente
não ocorreu. Neste momento, o
contrato com a Techna Engenharia
foi nalmente rescindido.
A e s t r u t u r a d a Fa c u l d a d e d e
Medicina, antes da reforma em curso,
contava com apenas um pavimento
que abrigava salas de aula, dois
departamentos médicos, sala de
procedimentos, canil e outros
apêndices que supriam as
necessidades da Faculdade, como
secretariado, diretoria, almoxarifado,
banheiros e salas de materiais. Uma
vez que o primeiro ano do curso de
medicina é basicamente cursado no
Campus Samambaia e os dois últimos
anos são de Internato, quase que
completamente realizados no
Hospital das Clínicas, a atual

Entrada da Faculdade de Medicina em reforma

ampliação poderia ser questionada.
Mas o diretor da FM ( Gestão 2014),
Dr. Vardeli Alves de Moares, atesta
que a reforma é adequada, pois, além
de laboratórios e novas salas de aula
adaptadas às demandas do curso, a
reforma possibilitará que todos os
departamentos médicos estejam sob o
teto da FM. Atualmente apenas o
Departamento de Saúde Mental e o
Departamento de Ginecologia e
Obstetrícia ocupam o prédio atual da
faculdade, sendo que os outros têm
sua sede no Hospital das Clínicas.
A Techna Engenharia foi responsável
por diversas reformas na UFG,
incluindo a ampliação da Faculdade
de Letras e, em 2014, além da obra na
FM, estava também envolvida na
ampliação do IPTSP (Instituto de
Patologia Tropical e Saúde Pública).
No decorrer dessas duas obras, a
empresa começou a apresentar
severas diculdades,o que incluiria
falta de crédito no mercado. Assim,
em janeiro de 2014, os dois contratos
foram rescindidos.
De acordo com Marco Antônio de
Oliveira, diretor do CEGEF da UFG,
casos assim são bastante comuns: “As
empresas que participam de
licitações públicas em casos como
esse são geralmente pequenas e
sofrem com a falta de mão de
obra e poucos recursos
nanceiros”. Assim, alunos e
prossionais que trabalham nos
prédios onde acontecem as
obras cam bastante
prejudicados por muito tempo,
com poucas salas de aulas
disponíveis ou qualquer
conforto no dia a dia. “Em 2013
houve grande tumulto na
Faculdade de Medicina, muitas
salas chegaram a ser alagadas”,
lamenta Dr. Vardeli.
Felizmente, a obra na FM já
estava bem adiantada. Segundo
Murilo Batista, scal de
execução do CEFEF, “Toda a
estrutura e a alvenaria da
Faculdade já estão prontas”.
Agora, dados sobre tudo o que
ainda falta na obra e a
justicativa da paralisação
serão enviados para a
Procuradoria Jurídica, através
do correio interno da própria
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UFG. Um novo concurso licitatório
será realizado e, então, de acordo com
o diretor da CEGEF, daqui a sete
meses os estudantes poderão contar
com uma nova faculdade. A previsão
de Dr. Vardeli é que em 2015 a
Faculdade de Medicina já esteja de
cara nova.

E Porque a promessa não
se cumpriu?

M

esmo diante das
armativas do CEGEF e
direção da FM, as obras
só retornaram em dezembro de
2014, para desespero dos
freqüentadores da sala de estudo
da FM que lidam o “ quebra
quebra” todos os dias. Não se sabe
em quanto tempo e quando cará
pronto, na verdade, essa é a
pergunta que não quer calar. Fica
a esperança de que pelo menos as
novas tur mas de calouros
freqüentem as dependências da
nossa casa e que tenham
acomodações mais confortáveis.
Lucas Kovacs (61)
Maiara Sena (61)
Ronaldo Moura (59)

ATENÇÃO!
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Eleições para Gestão 2015 do CAXXIA

O

m do ano de 2014 foi
marcado por um
acontecimento inédito
para todos os alunos que hoje
e s t u d a m n a Fa c u l d a d e d e
Medicina da UFG. Até os últimos
anos, apenas uma chapa disputava
a eleição para a diretoria do Centro
Acadêmico XXI de Abril
(CAXXIA), mas em 2014 duas
chapas com ideologias diferentes
se inscreveram para compor a
gestão de 2015. As chapas que
concorreram foram a Chapa 1 –
Chapa Liberal e a Chapa 2 – Força
Estudantil.
No dia 27 de novembro houve um
debate entre as duas chapas no
A u d i t ó r i o d a Fa c u l d a d e d e
Educação da UFG. Diversos
assuntos foram abordados,
havendo destaque para os
seguintes temas: nanciamento
do centro acadêmico,
comunicação com os alunos e
o u t ro s c e n t ro s a c a d ê m i c o s ,
cenários de prática da graduação e
eleições presidenciais.
Em relação ao nanciamento do
centro acadêmico, a Chapa Liberal
sugeriu a criação de um fundo de
egressos, no qual os ex-alunos da
faculdade poderiam contribuir
com alguma quantia em dinheiro

para o CAXXIA, como já ocorre em
outras faculdades brasileiras. Já a
C h a p a Fo r ç a E s t u d a n t i l
apresentou como proposta de
nanciamento o aluguel de parte
do espaço do CAXXIA para alguma
xérox.
Em relação à comunicação, ambas
chapas concordaram que a
comunicação do centro
acadêmico com os alunos da
faculdade precisa melhorar muito
e proporam encaminhar as pautas
das reuniões do CAXXIA para
todos os alunos através das redes
sociais e e-mail. Além disso, a
Chapa Liberal propôs fazer um
maior número de edições do jornal
''O Esqueleto'' e buscar relações
com o centro acadêmico da
Faculdade de Direito para a
realização de eventos conjuntos
envolvendo temas jurídicos da
área da saúde. A Chapa Força
Estudantil propôs reforçar a
relação com o Diretório Central
dos Estudantes (DCE) e a Direção
Executiva Nacional dos
Estudantes de Medicina
(DENEM), além dos outros
centros acadêmicos da área da
saúde.
Em relação aos cenários de
prática, ambas chapas

Composição das chapas:
Chapa 2 - Força Estudantil

Chapa 1 – Chapa Liberal

Alcântara (turma 61)

Presidente: Thiago Moreira
Rodrigues e Silva (turma 61)

2º Secretário: Luciana Vilela
Gomide (turma 61)

Vice-Presidente: Pedro Henrique
Costa Matos da Silva (turma 61)

1° Tesoureiro: Matheus de Paula
Santos (turma 61)

Coordenador Geral: Gustavo
Aguilar Alvarenga Amorim
(turma 60)

2° Tesoureiro: Victor Azuréu
Barcelos (turma 61)

1° Secretário: Rodrigo Correia de

reconheceram e proporam buscar
soluções para as diculdades que
os alunos estão tendo para fazer
seus estágios, sobretudo nos
serviços públicos que estão dando
mais espaço para os alunos das
faculdades particulares, as quais
pagam os preceptores desses
serviços. As duas chapas também
se manifestaram contra a entrada
da EBSERH no Hospital das
Clínicas da UFG. Por m, o debate
também foi marcado por intensas
discussões sobre o posicionamento
político dos membros de cada
chapa e do próprio CAXXIA em
relação às eleições presidenciais
deste ano.
Do debate até o dia da eleição, o
ambiente acadêmico se tornou
palco para uma acirrada disputa
pela busca de votos. Nas redes
sociais os integrantes de cada
chapa defendiam suas propostas e
posicionamentos com unhas e
dentes, seguidos por eleitores que
já haviam denido sua intenção de
voto. Próximo ao dia da eleição, a
Chapa Liberal apresentou um
vídeo de apoio do senador eleito
Ronaldo Caiado criticando
arduamente os membros da
Chapa Força Estudantil, o que
gerou grande revolta por parte de

Orador: Renato Freire de Castro
(turma 60)

certos alunos e
também grande
admiração por
parte de outros.
O dia da eleição
foi marcado por intensa
movimentação dos alunos no
c o r r e d o r d a Fa c u l d a d e d e
Medicina da UFG e,
posteriormente, por uma forte
chuva que alagou esse mesmo
cor redor, impossibilitando a
passagem de pessoas pela
faculdade. De qualquer forma,
354 pessoas foram votar das 7h15
da manhã às 18h00 da tarde,
quando a eleição foi encerrada.
Desses votos, 5 foram nulos ou
brancos, 130 para a Chapa Liberal
e 2 1 9 p a r a a C h a p a Fo r ç a
Estudantil, a qual foi vitoriosa.
O ano de 2015 promete muito
trabalho e muita paciência para a
chapa vencedora, pois uma
oposição forte parece ter sido
f o r m a d a e e l a j á p ro m e t e u
scalizar as ações do CAXXIA e
reinvindicar tudo aquilo que achar
deciente nessa próxima gestão.
Thalles Braga Fonseca (59)

2ª Secretaria: Gabriela de
Moraes Pedroso (turma 62)

Presidente: Sabrina Feitosa Faria
1º Tesoureiro: Pedro Carlos
(turma 61)
(turma 60)
Vice-Presidente: Igor Magalhaes
(turma 62)
2º Tesoureiro: André Bubna
Hirayama (turma 62)
Coordenador Geral: Diego
Renan (turma 61)
Oradora: Paula Rios Loyola
(turma 61)
1º Secretario: Lourenço Leite
(turma 60)
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II Jornada de Metodologia Cientíca

N

o período de 25 a 27 de agosto de 2014, aconteceu a II Jornada de Metodologia Cientíca, promovida pelo Departamento Cientíco do
Centro Acadêmico XXI de Abril da Faculdade de Medicina da UFG (CAXXIA). O evento aconteceu no Auditório da Faculdade de Educação
da UFG, junto com o I Prêmio Francisco Ludovico de Almeida Neto em Iniciação Cientíca.
O evento contou com palestrantes de alto nível, ministrando sobre os seguintes temas: Principais tipos de trabalhos cientícos na área de saúde;
Como confeccionar um pôster de excelência; Medicina baseada em evidências; Como submeter publicações cientícas a periódicos; Levantamento
de dados na internet para confecção de trabalhos cientícos; Princípios éticos em pesquisa e Como fazer um relato de caso.
O I Prêmio de Iniciação cientíca homenageou os três melhores trabalhos cientícos desenvolvidos por acadêmicos da FM-UFG, nas categorias
PIBIC e PIVIC. Os acadêmicos homenageados foram:
1 . R o n a l d o M o u r a
Trabalho: Efeito de Tratamentos
com Laser de Baixa Intensidade
na Cicatrização de Feridas por
Queimadura em Ratos Diabéticos.

2 . J a c k e l i n e F é l i x
Tr a b a l h o : P a r t i c i p a ç ã o d e
adjuvantes associados a
macrófagos ativados in vitro na
resolução do tumor experimental.

3. Isabella De Paula Eleutério
Trabalho: A Contribuição do
Sistema Único de Saúde no
Rastreamento Mamográco do
Brasil, 2012.
Davi Farias (60)

Dr. Frederico ( coordenador docente do evento), Dra Edna Pereira ( coordenadora de graduação FM/UFG) Dra Fatima Lindoso ( diretora FM/UFG)
entregam a premiação aos acadêmicos: Ronaldo Moura, Jakeline Felix e Isabella de Paula.

Crônicas

Fevereiro de 2015

11

Aula de Anatomia
Cadáveres múltiplos
Cadáveres mutilados
Ossos, nervos, músculos e
órgãos
Fálico seccionado de visões
privilegiadas
Pa s s a o n o j o, p a s s a a
novidade
Sem o asco do visco
glicerinado
Esquece-se as luvas, lembrase da nota
Preciso estudar, de alguma

forma recuperar

Conserva? Sem chance!
Quando nenhum de seus
Acaba a aula, sozinha no familiares se recordaria
laboratório
De pele pigmentada ou de
Anotações dispersas: “Não pêlos oxidados
escrevi isso!”
Não é mais meu lho, nem
Forço, recordo, esqueço, meu irmão!
reviso
O o de estudo totalmente
Decoro, decoro, decoro!
quebrado...
Com as mãos nuas, vasculho
sequências
Lambuzado com óleo que
conserva o corpo

Paula Rios (61)

Preconceito: A pior de todas
as loucuras

O

que seria loucura? O
que seria preconceito?
Será (ou seria) a
loucura pior que o preconceito?
Ou o preconceito seria a pior de
todas as loucuras?
Foi em uma visita ao Pronto
socorro de um Hospital
P s i q u i á t r i c o q u e ,
coincidentemente ou não, logo
na porta de entrada
conheci/descobri um paciente,
desses que são intitulados de
loucos e doentes mentais. Antes
mesmo do contato visual, esse
mesmo paciente questionoume sem ao menos saber de onde
vim, onde estava e pra onde iria:
qual será seu primeiro passo pra
acabar com a doença dos loucos
no mundo?
Não sabia se era uma pergunta

ou uma pedrada na moral e nos
“bons” costumes. Como?
Como? Como que um “louco”
questionaria algo assim? E por
que os “não loucos” nem se
importam em questionar? Por
um instante, as sinapses
neuronais se quer funcionaram
e se quer sabiam como
“repolarizar-se-iam”
novamente. Após segundos
e t e r n o s
d e
autoquestionamento, respondi
que o primeiro passo para
acabar com a doença no mundo
é tratar as pessoas saudáveis( ou
que se dizem saudáveis!).
O paciente, então, franziu a
testa, olhou pro chão, olhou pra
mim e perguntou-me “como
assim? Os saudáveis? Tem que
tratar a gente que é doido!”.

“Tratar as pessoas saudáveis é o
primeiro passo, sim! Tratar o
preconceito, o egoísmo, a
desesperança, o descaso, a
inveja, corrupção e muito mais!
Depois a gente trata da gente, os
loucos!!!”, respondi.O
paciente, novamente, me olhou
bem no fundo dos olhos, típicos
de quem entendeu
plenamente. Deu um sorriso e
com um jeito daqueles que
concedem bênçãos, disse:
É...você vai ter que dar muito
mais que um passo pra mudar o
mundo.
Como mudar o mundo sozinho
se a política é de mundo cão, se
desvia-se bilhões em verbas e
nega-se milhares em
investimento. Hospital
Psiquiátrico desumano,

sucateado; pessoas largadas à
míngua, sim, PES S OAS!(
PESSOAS! Você leu direito!);
pacientes em surtos trancados e
amarrados ( contenção,
infelizmente, necessária) sem o
mínimo de conforto. Poucos
leitos, poucos prossionais de
saúde, pouco investimento,
pouca humanidade, MUITO
PRECONCEITO.
Infelizmente, pouco sabe a
população hígida que, na
verdade, quem bate mais, quem
mata mais, quem rouba tudo
são os normais, e quem morre
mais, quem sofre mais e quem
leva a culpa são os doentes
mentais. O que eu faço? O que
você faz? Dá um passo ou ca
atrás?
Álvaro Sales (59)
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Metapipilação

A

Fernanda deveria
mandar o texto mas
não mandou mas
tudo bem é fácil imitar o
jeito como ela vomita
abobrinha escreve é só
não usar vírgula nem
ponto nem ponto e vírgula
nem sentidoe colocar o
texto em um tom
dramático não sei porque
ela não mandou vai ver
entrou em pânico quando
percebeu que no jornal
tem que usar vírgula
revirou o armário e não
encontrou um mísero
risquinho curvado pra
colocar depois do vocativo
ou então não mandou
porque se machucou
cortando as unhas bem
curtas do jeito que a
professora de Semiologia
mandou e sangrou até a
morte ETA CACILDA ou
pode ser que ela
simplesmente tenha se
atirado pela janela do
último andar desse

grande prédio chamado
Sanidade depois de
passar por esse tormento
recheado de lombrigas e
amebas que é o
estrombólico 2º anopode
ser também que nesse
exato momento ela esteja
completamente fora de si
trancada no porão
ameaçando se matar de
desgosto vendo uma
reprise de um debate
entre a Dilma e o Aécio
por não conseguir pensar
em nada pra escrever e
mandar então por favor
publica esse texto pra
evitar o trágico m de
u m a v i d a t ã o
estetoscópica e pipilante
obrigada assinado
capivara albina da
montanha que mora
embaixo da cama da
pobre estudante em
q u e s t ã o
Ps: achei as vírgulas
enterradas no quintal:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Fernanda Reis Campos (61)

Enquanto Isso no país da Copa

Paula Rios (61)
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Lógica da FM/ Obras FM

Thiago Costa (59)
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N

este ano, o calendário
esportivo da Faculdade de
Medicina da Universidade
Federal de Goiás (UFG) começou
comos Jogos Internos de Medicina
(JIM). O evento, que é organizado
todos os anos pela Atlética AAAJMR
da faculdade, aconteceu nos dias 26
e 27 de abril de 2014 no SesiClube
Ferreira Pacheco.
A competição contou com as
seguintes modalidades esportivas:
futsal, basquete, vôlei, vôlei de praia,
handball, atletismo, rugby, natação,
peteca, tênis, tênis de mesa, sinuca
e xadrez.
A pontuação do JIM segue os
mesmos padrões do Intermed-CO,
sendo que pontuam os quatro
primeiros colocados em cada
modalidade.
Desta vez, a Turma 59 sagrou-se
campeã com 242 pontos. A seguir,
na segunda colocação, cou a Turma
60 com 235,5 pontos; na terceira, a
Turma 61, com 143 pontos. Logo
abaixo, seguiram em ordem
decrescente de classicação a
Turma 62 com 128,5 pontos,a
Turma 57 com 63,5 e, por m, a
última colocada, a Turma 58, com
53,5 pontos.
O segundo evento esportivo do ano foi
o InterUFG 2014, realizado entre os
dias 18 e 22 de junho, que reuniu
mais uma vez os alunos de toda a
Universidade para competições
acirradas de esportes e de baterias
cada vez mais prossionais e, é claro,
para festas memoráveis. As festas
aconteceram no Goiânia Arena e os
jogos, no Clube Sesi Ferreira Pacheco.
Esses locais ofereceram a melhor
estrutura possível para que o
InterUFGmantivesse o título de
maior evento universitário do CentroOeste, o qual agradou tanto aos
atletas quanto a aqueles que queriam
mesmo é saber de festa. Isso porque,
além de haver uma organização
eciente dos jogos, as noites no
Goiânia Arena foram de deixar
saudade e serviram de palco para
momentos saudáveis de integração e
diversão.
No dia 18 de Junho, a disputa das
baterias abriu as noites de festa do
evento. A bateria Madrasta fez uma
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A volta por cima!
O ano de 2014 foi marcado pela superação! Da decepção do
InterUFGà conquista brilhante do Intermed.
apresentação de tirar o fôlego dos
expectadores, o que lhe rendeu o
primeiro lugar na classicação de
charangas. A vitória representou um
impulso para que seus membros se
empenhassem com ainda mais força e
animação para o Intermed-CO que
viria em Outubro.Em segundo e
terceiro lugares, caram,
respectivamente, a Faminta e a

2013, representou uma grande perda
de atletas e principalmente de líderes.
Os alunos de medicina sabiam que,
para superar tantas ausências, era
preciso apostar na união e assim foi
feito. Os atletas foram além de seus
limites e a torcida foi fundamental
para motivá-los.
O resultado era totalmente
inesperado. Seriam os futuros

Tagarela.
A seguir, no dia 19, a diversão cou
por conta do Monobloco. Já a
t r a d i c i o n a l Fe s t a à Fa n t a s i a
aconteceu no dia seguinte, com a
presença dos Hawaianos. O
penúltimo dia de festa, por sua vez, foi
marcado pela música sertaneja da
dupla George Henrique e Rodrigo.
Por m, no dia 22, o encerramento se
deu com um Happy Hour com
pagode.
Em se tratando dos esportes, nas seis
edições anteriores, a medicina saiu
vitoriosa em todas, de forma que era
credenciada como a grande favorita
para o ano de 2014. Contudo, apesar
do favoritismo, todos sabiam que não
seria fácil, uma vez que a saída da
turma 56, que conclui o curso em

médicos novamente campeões? Não,
infelizmente não. A primeira colocada
nos esportes foi a Faculdade de
Educação Física (FEF), seguida da
Faculdade de Medicina Veterinária,
em segundo lugar. O terceiro lugar
cou com a Faculdade de Medicina.
A perda foi penosa de se aceitar diante
de tantas vitórias pregressas, mas,
como bons atletas, souberam lidar
com a derrota nos esportes, anal, o
ano estava só começando. Havia
ainda outra grande competição a ser
disputada. Os atleticanos redobraram
seus esforços e os atletas se
dedicaram aos treinos com muita
garra e determinação e foi com esse
espírito que a maior delegação
visitante chegou em Dourados-MS
para o XI Intermed-CO!
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O Intermed-CO, que neste ano
ocorreu entre os dias 11 e 14 de
outubro,é uma competição
esportiva e cultural que envolve
as faculdades de medicina do
Centro-Oeste. O evento
consiste em uma disputa no
formato de eliminatória simples
(“mata-mata”), entre os
envolvidos, com confrontos e
chaveamentos previamente
sorteados nas modalidades:
futsal, handebol, voleibol,
basquete, futebol society,
peteca, sinuca, tênis de mesa,
t ê n i s d e c a m p o, a l é m d e
natação e atletismo. Todas nas
categorias masculina e
feminina.
Concomitante às competições,
foram organizadas também,
todos os dias, happy hours nos
nais de tarde, festas “sunset”
com muita música à beira da
piscina e traje de banho
praticamente obrigatório.Nos
dois últimos dias, essas festas
foram prolongadas, ou seja, não
havia outras festas depois fora
do clube.
No primeiro dia, o happy hour
acabou mais cedo, já que, à
noite, a festa ocorreria em outro
local, contando com o show da
dupla L eo Verão e Daniel
Fr e i t a s , c o n h e c i d o s p e l a
mistura do sertanejo com
músicas internacionais.
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No segundo dia, o happy hour
também não foi prolongado,
pois era o dia datípica
competição de charangas!
Como de costume, as
apresentações duraram
aproximadamente 15 minutos e
foram avaliadas por árbitros
renomados no campo musical,
sendo que os resultados seriam
liberados apenas no
e n c e r r a m e n t o d o
evento.Baseada no tema de
Halloween, com direito a
fantasias e maquiagens
cinematográcas de zumbis,
vampiros, “Frankensteins” e
muito mais, a campeã foi a
Madrasta da UFG, seguida pela
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Embolia da Universidade
Federal do Triângulo Mineiro
(UFTM), em segundo lugar, e
pela Caótica da Pontifícia
Universidade Católica (PUC),
em terceiro lugar.
A Madrasta só havia vencido a
competição de baterias até
então no Intermed do ano de
2007 em Ceres-GO. Logo, a
sede de vitória já estava enorme
e acumulada. Lágrimas,
sorrisos, abraços apertados e
discursos emocionantes
marcaram a comemoração de
um trabalho bem feito,
construído com muito amor e
suor, em ensaios numerosos e
cansativos.
Os jogos deste Intermed foram

marcados por uma disputa que
não era apenas contra fortes
adversários, mas também
contra o calor extenuante de
Dourados. Para superar tantas
adversidades, foram
necessários esforços de uma
Atlética empenhada e uma
torcida que vestiu o preto e o
laranja com muito orgulho e
amor, para dar forçasaos atletas
que tanto honram a história
desta faculdade. Assim, o
resultado dos jogos não poderia
ser diferente. Em primeiro
lugar, cou a Faculdade de
Medicina da UFG, que
conquistou a sua segunda
“dobradinha”, isto é, conseguiu,
em uma mesma edição do

JIM
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evento, o título dos jogos e das
baterias. Em segundo, cou a
U n i v e r s i d a d e Fe d e r a l d e
Grande Dourados(UFGD) e em
terceiro, a Escola Superior de
Ciências da Saúde(ESCS).
Portanto, o ano de 2014 foi
marcado por uma queda
inesperada e entristecedora nos
esportes, seguida de superação,
multiplicação de esforços e
obtenção de novos títulos. Por
isso, os eventos esportivos desse
ano não sairão facilmente da
memória, já que o gosto de
vitórias suadas seguidas de
derrotas é ainda mais prazeroso.
Guilherme Miranda Andrade(60)
Rodrigo Cunha Ferreira (60)
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