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O curso de medicina da UFJ

O Curso de Medicina da Universidade Federal de Jataí (antiga Universidade Federal de Goiás -

Regional Jataí) iniciou suas atividades em 11 agosto de 2014, tendo sido elaborado a partir da

proposta de expansão de vagas do ensino médico nas Instituições Federais de Ensino Superior no

Brasil, numa ação conjunta dos Ministérios da Educação e da Saúde.

O projeto pedagógico adotado visa à articulação entre o ensino, pesquisa e extensão/assistência

garantindo um aprendizado crítico e reflexivo, que leve à construção do perfil médico com postura

ética, domínio técnico e visão humanística.

Os diferenciais deste curso de Medicina incluem a inserção do estudante nos Serviços de Saúde

durante todo o curso, desde o primeiro semestre, e a utilização de metodologias ativas de ensino,

proporcionando uma formação compatível com os níveis de atenção à saúde e assegurando

conhecimento técnico, científico e humanístico que permita ao profissional identificar os problemas

de saúde do indivíduo e da comunidade e participar ativamente da solução dos mesmos. Para isso, o

curso terá como eixo central a Saúde e Educação na Comunidade: uma educação médica baseada na

comunidade. Os eixos de desenvolvimento são: Clínico (Aluno-Paciente); Institucional (Academia-

Aluno-Serviço); Social (Comunidade-Aluno-Governo); Pessoal (Princípios pessoais-Aluno-Prática

profissional).



O curso de medicina da UFJ
Na modalidade presencial, o curso confere grau acadêmico de bacharelado. A carga horária total do

curso é de 8.400 horas, em turno integral, com o tempo mínimo de integralização de 12 e o máximo,

de 18 meses. Anualmente, são oferecidas 60 vagas, sendo 30 por semestre.

Para que haja a integralização curricular, o aluno deve cursar toda a carga teórica e prática

obrigatória do curso sendo: o Núcleo Comum com 2.496 horas; o Núcleo Específico Obrigatório que

inclui o Internato médico, com 5.648 horas; Núcleos Livres, em qualquer área na instituição, com 128

horas; e participação em 128 horas de atividades complementares.

O curso apresenta a matriz curricular estruturada em um eixo central voltado à Saúde e Educação na

Comunidade e quatro eixos paralelos: Ciclos básicos de Vida, Desenvolvimento de Habilidades e

Atitudes Médicas, Princípios Éticos e Humanísticos e Saúde, Família e Sociedade. Os Eixos são

organizados de forma semestral e sequencial, sendo divididos em módulos. Estes são constituídos

pela área do conhecimento afim, com os conteúdos programáticos ministrados de forma sequencial e

integrada, sendo supervisionados pelos coordenadores de cada módulo.

O Estágio Curricular Obrigatório (Internato médico) tem início no 9º período, e é dividido em sete

áreas, sendo: Clínica Cirúrgica, Clínica Médica, Ginecologia e Obstetrícia, Medicina Geral da Família e

Comunidade, Pediatria, Saúde Mental, Urgência e Emergência; e uma porcentagem destinada a

realização do Estágio Eletivo, em local de escolha do aluno, conveniado à UFJ.



O curso de medicina da UFJ
Atualmente, o curso conta com 14 docentes em regime de trabalho de dedicação exclusiva e 37

docentes em regime de trabalho de 20 horas. Além disso, 13 Técnicos-Administrativos em Educação.

Toda a equipe atende 307 discentes matriculados do 1º ao 12º período.

As atividades do curso são desenvolvidas em estrutura física inaugurada recentemente no Campus

Jatobá - Cidade Universitária. O prédio atualmente conta com 4 pavimentos, sendo 3 destes

concluídos e 1 em fase de construção. Nos 3 primeiros pavimentos estão distribuídas as salas de aula,

laboratórios e setores administrativos e, no último pavimento funcionarão os laboratórios de

pesquisa e salas dos docentes. A estrutura conta com 6 salas de aula, 2 laboratórios morfofuncionais,

2 laboratórios de microscopia, 2 auditórios, 1 laboratório de informática, 1 laboratório de anatomia

com 1 sala de cubas, 1 laboratório multidisciplinar, 2 salas de simulação, 1 laboratório de habilidades

médicas, 6 mini-consultórios, 1 sala de reuniões e atendimento da coordenação do curso, 1 sala de

secretaria acadêmica e executiva, 1 sala de secretaria administrativa, 1 sala para servidores, 1 sala de

apoio técnico, 1 sala de apoio discente (para o Centro Acadêmico), 1 sala para cantina e sanitários em

todos os pavimentos.

Além disso, o curso conta ainda com o Laboratório de Pesquisas Médicas, localizado no Campus

Riachuelo, composto por 5 salas distintas para reuniões e desenvolvimento de experimentos e rotina

laboratorial.



O curso de medicina da UFJ

Docentes do curso em solenidade de abertura das atividades do curso de medicina da UFJ



O curso de medicina da UFJ

Discentes e docentes em solenidade de abertura das atividades do curso de medicina da UFJ



O curso de medicina da UFJ

Solenidade de inauguração do prédio do curso de medicina da UFJ no Campus Riachuelo



O curso de medicina da UFJ

Estrutura do antigo prédio do curso de medicina da UFJ no Campus Riachuelo



O curso de medicina da UFJ

Solenidade de inauguração do novo prédio do curso de medicina da UFJ no Campus Jatobá



O curso de medicina da UFJ

Visão externa do prédio do curso de Medicina da UFJ



O curso de medicina da UFJ

Pavimento térreo do prédio do curso de Medicina da UFJ



O curso de medicina da UFJ

Salas de aula



O curso de medicina da UFJ

Laboratórios morfofuncionais



O curso de medicina da UFJ

Laboratórios de microscopia



O curso de medicina da UFJ

Auditórios



O curso de medicina da UFJ

Laboratório de informática



O curso de medicina da UFJ

Sala de cubas (esquerda) e Laboratório de Anatomia do curso de medicina da UFJ



O curso de medicina da UFJ

Laboratório multidisciplinar



O curso de medicina da UFJ

Salas de simulação



O curso de medicina da UFJ

Laboratório de Habilidades Médicas



O curso de medicina da UFJ

Mini-consultórios



O curso de medicina da UFJ

Sala de reuniões e Atendimento da Coordenação do Curso



O curso de medicina da UFJ

Secretaria Acadêmica e Executiva (esquerda) e  Administrativa (direita) do curso de medicina da UFJ



O curso de medicina da UFJ

Sala dos servidores



O curso de medicina da UFJ

Sala de apoio técnico (esquerda) e sala de apoio ao discente (direita)



O curso de medicina da UFJ

Área da cantina (esquerda) e sanitários (direita)



O curso de medicina da UFJ

Laboratório de Pesquisas Médicas



O curso de medicina da UFJ

Solenidade de início das atividades do internato do curso de medicina da UFJ



Atividades de 
Ensino



Além das atividades teóricas, os discentes do curso

participam de atividades práticas em laboratórios

de pesquisa básica, laboratórios de simulação e em

práticas com a comunidade em visitas domiciliares,

Unidades Básicas de Saúde e no Hospital das

Clínicas.



























Curso: Metodologias Avaliativas OSCE e Mini-

CEX.

Responsável: Prof. Dr. Hélio Ranes Filho

Data: 18/02/2020



Curso: I Curso introdutório a Simulação realística

do Laboratório de Habilidades de Simulação em

Saúde

Responsáveis: Prof. Danilo Lopes Assis (Docente

do Curso de Medicina), Jéssica Ribeiro Magalhães.

Jaqueline Rodrigues do Carmo Cavalcante, Victor

da Silva Siqueira (Técnicos da Habilidades do curso

de Medicina)

Data: 10/03/2020



Extensão 
Universitária



Trote Solidário
Coordenadora: Profa. Dra. Júlia de Miranda Moraes

Período de execução: 2015 a 2016



Trote Solidário
Criado em 2015, o projeto conta com temática e

prática social, sendo voltado para a comunidade e

acadêmicos. As atividades se dividiram em

arrecadação de donativos para confecção de

cestas básicas, cadastro de famílias

vulneráveis socioeconomicamente e distribuição

das cestas confeccionadas.



O Toque Pela Vida 
Outubro Rosa e Novembro Azul

Coordenadora: Profa. Dra. Ana Paula da Silva Perez

Período de execução: 2016 – atual



O Toque Pela Vida: Outubro 
Rosa e Novembro Azul

O projeto "O Toque Pela Vida: Outubro Rosa e

Novembro Azul" foi criado em 2016. Contribuindo

com a saúde municipal, em parceria com

instituições filantrópicas e com a Secretaria

Municipal de Saúde, o projeto desenvolve

atividades de promoção da saúde e prevenção dos

cânceres de mama e próstata. No primeiro ano do

projeto, ações educativas foram desenvolvidas no

Jatahy Shopping.



O Toque Pela Vida: Outubro 
Rosa e Novembro Azul

Já em 2017, as ações do projeto foram ampliadas

para a promoção de palestras em Unidades Básicas

de Saúde e em empresas do município. Além disso,

foram realizados o Dia D do Câncer de Mama, que

contou com exames clínicos e agendamento de

mamografias, e o Dia D do Câncer de Próstata,

com ampla promoção da Educação Popular em

Saúde.





O Toque Pela Vida: Outubro 
Rosa e Novembro Azul

Em 2018, as atividades do projeto com as

empresas foram ampliadas. Além disso, o Dia D do

Câncer de Mama foi aprimorado para oferecer um

atendimento holístico às mulheres, incluindo a

educação em saúde, exames de rastreio,

atendimento médico e odontológico. O Dia D do

Câncer de Próstata também foi aprimorado com a

oferta de atividades assistenciais.





O Toque Pela Vida: Outubro 
Rosa e Novembro Azul

Em 2019, diversas atividades de educação em

saúde foram realizadas no outubro rosa e no

novembro azul. Por questões burocráticas e

dificuldades da prefeitura do município, o Dia D do

Outubro Rosa não foi realizado. No Dia D do

Novembro Azul, uma ampla ação foi realizada em

parceria com o Núcleo do Câncer do município,

atendendo mais de 700 homens.





Saúde nas Ondas do Rádio e Bem-
estar na Telinha do Cinema

Coordenadora: Profa. Dra. Edlaine Faria de Moura Villela

Período de execução: 2016 - atual



Saúde nas Ondas do Rádio e 
Bem-estar na Telinha do 

Cinema

O projeto foi criado em 2016 e desenvolvido em

três frentes: O CineSaúde, que estimulou a

discussão de filmes na área da saúde, o programa

radiofônico Saúde em Foco, e a Geloteca saudável,

que estimulou a doação de livros para as

comunidades.





Medicina e Arte
Um encontro com a vida

Coordenadora: Profa. Dra. Edlaine Faria de Moura Villela

Período de execução: 2017 - atual



Medicina e Arte: Um 
encontro com a vida

O projeto foi criado em 2017 com o objetivo de

estabelecer a troca de conhecimentos acadêmicos

e populares sobre temas de saúde e bem-estar de

forma interdisciplinar por meio de teatro, dança,

música, literatura e memória com o intuito de

contribuir com o fortalecimento de espaços de

comunicação comunitária que promovam melhoria

da qualidade de vida e inclusão social no município

de Jataí/GO









ADESGO
Ambulatório de Diagnóstico

Estomatológico do Sudoeste Goiano
Coordenadora: Profa. Dra. Carla Silva Siqueira Miranda

Período de execução: 2017 - atual



Ambulatório de Diagnóstico 
Estomatológico do Sudoeste 

Goiano (ADESGO)

Contando com uma equipe multidisciplinar, o

ADESGO foi criado em 2017 para garantir

atendimentos gratuitos e de qualidade na área da

estomatologia. As fotos apresentam parte da

equipe executora do projeto nos campos de prática

de atendimento odontológico e em contato com a

comunidade jataiense.



Ambulatório de Diagnóstico 
Estomatológico do Sudoeste 

Goiano (ADESGO)

O projeto conta com atendimentos médicos e

odontológicos para prevenção, diagnóstico e

terapêutica de lesões de cabeça e pescoço. além

dos atendimentos clínicos, exames

complementares e procedimentos cirúrgicos são

realizados.



Ambulatório de Diagnóstico 
Estomatológico do Sudoeste 

Goiano (ADESGO)

Diversas ações de prevenção foram realizadas,

incluindo as atividades de promoção de saúde em

populações rurais e no público atendido pelos

Centros de Referência de Assistência Social do

município, e o Dia "D" do câncer de boca, que

contou com atividades de educação em saúde,

atendimentos clínicos e exames complementares.



Ambulatório de Diagnóstico 
Estomatológico do Sudoeste 

Goiano (ADESGO)

O projeto também contou com a participação dos

discentes em eventos, incluindo a apresentação e a

premiação de trabalhos, e com atividades lúdicas

de ensino, como dinâmicas de interpretação de

lâminas histopatológicas e discussão de casos

clínicos.



CEDHIPA
Centro de Diagnóstico Histopatológico

Coordenadora: Profa. Dra. Carla Silva Siqueira Miranda

Período de execução: 2017 - atual



Centro de Diagnóstico Histopatológico 
(CEDHIPA)

O CEDHIPA, criado em 2017, tem como propósito o diagnóstico laboratorial por análise citológica,

histopatológica e imunoistoquímica das doenças bucais e doenças sistêmicas com manifestações bucais

de pacientes atendidos no ADESGO e daqueles municípios da região Sudoeste II pactuados com o

serviço. Os profissionais e discentes componentes do projeto participam da coleta, processamento e

análise das amostras.



Centro de Diagnóstico
Histopatológico

(CEDHIPA)
A equipe participou de ações

educativas em eventos. O projeto

permite a integração entre a

extensão universitária, por meio da

prestação de serviços diagnósticos

gratuitos à comunidade, a pesquisa

científica, a partir da criação do

biorrepositório, e o ensino, com

discussão de casos e popularização

dos conhecimentos em patologia.



EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE
Ações de Instituições Públicas que visam

Aprimoramento Profissional e Acadêmico
Coordenadora: Profa. Dra. Carla Silva Siqueira Miranda

Período de execução: 2017



EDUCAÇÃO PERMANENTE EM 
SAÚDE

No ano de 2017, o projeto foi criado

para viabilizar a formação

continuada dos cirurgiões-dentistas

e demais profissionais que lidam com

pacientes com lesões de boca no

município de Jataí. Por meio de ciclos

de palestras com profissionais

renomados de todo o Brasil. As ações

de Educação Permanente em Saúde

contribuíram significativamente na

melhoria da saúde bucal no

município e na implantação do

CEDHIPA e do ADESGO.

;



Grupos Balint na formação médica: os 
primeiros passos precisam ser dados

Coordenadora: Profa. Dra. Edlaine Faria de Moura Villela

Período de execução: 2017 - atual



Grupos Balint na formação médica

O projeto foi criado, em 2017, para realizar Grupos Balint com os estudantes de medicina e demais

estudantes da área de saúde da UFG Regional Jataí, bem como com profissionais de saúde do município

de Jataí. Os Grupos Balint têm como meta compreender o paciente, aguçando o ato de ouvir nos

profissionais médicos participantes dos grupos



Saber SUS
Coordenadora: Profa. Dra. Ana Amélia Freitas Vilela

Período de execução: 2017 - atual



Saber SUS

Criado em 2017, o projeto Saber SUS tem o

objetivo de promover a educação em saúde sobre

o Sistema Único de Saúde à estudantes do ensino

médio de Jataí-GO. Para tanto, os discentes do

projeto elaboraram dinâmicas e jogos para instigar

os alunos quanto ao funcionamento do SUS. As

atividades foram desenvolvidas em escolas da rede

estadual, federal e em instituições privadas.



Informação é saúde
Coordenadora: Profa. Dra. Michelle Rocha Parise

Período de execução: 2017 - atual



Informação é Saúde
O projeto Informação é Saúde foi criado em 2017

com o intuito de promover atividades de Educação

Popular em Saúde para a população em situação de

vulnerabilidade socioeconômica atendida nos

Centros de Referência de Assistência Social

(adultos e idosos) do município de Jataí-Goiás e

para o Centro de Convivência Projeto Abelha

(crianças e adolescentes).



Informação é Saúde
O projeto contou com a participação de discentes

e docentes do curso de medicina e de outros

cursos da saúde, técnicos-administrativos e

profissionais da saúde.



Informação é Saúde
As atividades consistiram em rodas de conversa,

práticas de atividades físicas, encenações,

dinâmicas de perguntas e respostas, mitos e

verdades e aplicação prática dos conteúdos

teóricos e troca de experiências entre discentes,

docentes e a comunidade.



Informação é Saúde
Foram abordadas temáticas diversas, incluindo:

prevenção de doenças e agravos não

transmissíveis (diabetes, hipertensão, câncer),

doenças infecciosas (parasitoses intestinais,

tuberculose), saúde mental, atividade física, dentre

outras.



Informação é Saúde
Além disso, foram realizadas ações que

estimularam a solidariedade e contribuíram na

assistência aos indivíduos em situação de

vulnerabilidade socioeconômica.













Métodos de Estudo em Histologia
Coordenadora: Profa. Dra. Ana Paula da Silva Perez

Período de execução: 2017 - 2019



Métodos de Estudo em 
Histologia

A prática de métodos de estudo em histologia é

pouco abordada nos cursos que apresentam essa

disciplina na grade curricular. Dessa forma, este

projeto foi criado, em 2017, para inserir os

discentes no laboratório, abordando as técnicas de

confecção de lâminas histológicas. As bases

aprendidas no projeto foram essenciais para a

inserção dos discentes em projetos de pesquisa

que trabalhavam com a histopatologia.



Grupo Mentoring
Re-significando os descompassos 

acadêmico durante o ensino médico
Coordenadora: Profa. Ma. Adriana Assis Carvalho

Período de execução: 2017 - atual



Grupo Mentoring
Criado em 2017, o grupo Mentoring foi criado

visando a prevenção da saúde mental dos

acadêmicos, possibilitando-os a encontrar

recursos de enfrentamento às adversidades que

surgirem durante a graduação. Nas atividades do

projeto, uma dupla de tutores júniores (alunos de

períodos mais avançados do curso) e de tutores

(docentes) promoviam encontros com os discentes

participantes do projeto, estimulando o

autoconhecimento, a troca de experiências e a

interação entre os discentes.









De olho na MED
Coordenador: Profa. Dra. Aridiane Alves Ribeiro

Período de execução: 2017 - 2018



De olho na MED

Criado em 2017, o canal "De olho na MED" foi

idealizado e construído por discentes e docentes

do curso de medicina da UFJ para auxiliar na

apresentação do curso de medicina para os futuros

ingressantes. Por meio de vídeos com

depoimentos, os alunos apresentam informações

sobre a estrutura do curso, o processo seletivo, as

vivências na universidade e as particularidades do

município de Jataí.



Atlas Microscópico
Virtual de Medicina

Coordenador: Profa. Dra. Júlia de Miranda Moraes

Período de execução: 2018 - atual



Atlas Microscópico Virtual de 
Medicina

Criado em 2018, o projeto teve o propósito de

confeccionar um atlas virtual com

fotomicrografias das lâminas e peças utilizadas nas

aulas práticas, com integralização dos conteúdos

abordados nas disciplinas dos cursos da área de

saúde, de forma gratuita, a fim de proporcionar ao

estudante dessa área, o conhecimento dos

diversos aspectos normais e patológicos de cada

tecido e órgão.



EpiServ
Observatório de Epidemiologia e 

Serviços de Saúde
Coordenadora: Profa. Dra. Edlaine Faria de Moura Villela

Período de execução: 2018 - atual



EpiServ

O Observatório de Epidemiologia e Serviços de

Saúde (EpiServ) da UFJ foi criado em 2018 com o

objetivo de trazer dados epidemiológicos e de

saúde em uma linguagem leve e de fácil

compreensão para toda a comunidade. O projeto

integra atividades de ensino, pesquisa e extensão

focadas na qualidade de informação em saúde e na

divulgação científica.





NICE
Núcleo de Inovação e Colaboração 

para o Ensino
Coordenadora: Profa. Dra. Edlaine Faria de Moura Villela

Período de execução: 2018 - atual



Núcleo de Inovação e 
Colaboração para o Ensino

Criado em 2018, projeto promove a capacitação

básica e atualização de professores e estimula a

criação de uma comunidade de prática,

estimulando discussões que promovam a

qualificação docente.





Campanhas

Campanha "Abril Azul", realizada

em 2018, em parceria com o

Grupo de Autismo de Jataí (GAJ).



Pé no chão
Promoção de saúde no campo

Coordenadora: Profa. Dra. Aridiane Alves Ribeiro

Período de execução: 2018 - 2019



Pé no Chão
O projeto de extensão "Pé no Chão: Promovendo a

saúde no campo" foi criado em 2018. As atividades

do projeto foram desenvolvidas no acampamento

Guadalupe do Movimento dos Trabalhadores

Rurais Sem-Terra (MST) e no Assentamento

Guadalupe. Foram desenvolvidas ações de

Educação Popular em Saúde e de Atenção à Saúde,

em parceria com a Secretaria Municipal de Jataí.







Metodologias de ensino
para anatomia aplicada

Coordenadora: Profa. Dra. Bárbara de Lima Lucas

Período de execução: 2018 - 2019



Metodologias de ensino para 
anatomia aplicada

As atividades do projeto foram iniciadas em 2018.

Voltado para a aplicação das teorias de

aprendizado e no estímulo da construção do

conhecimento pelo próprio aprendiz, o projeto

contou com o desenvolvimento de atividades

práticas como palestras, construção de modelos

anatômicos, apostilas, recursos mnemônicos e

contatos com atividades de dissecação.



CineMed
O cinema como ferramenta 

educacional na saúde
Coordenador: Prof. Dr. Esteban Nicolás Lorenzón

Período de execução: 2019 - atual



CineMed

No projeto “CineMed”, criado em 2019, foram

realizadas exibição e discussão de filmes

relacionados à saúde, donça e seus impactos nos

pacientes, família e sociedade. Algumas das

exibições incluíram: "O óleo de Lorenzo", "A teoria

de tudo", "Para sempre Alice" e "Porque tudo tem

um lado positivo".



Mindfullness: relaxamento, 
foco e saúde mental

Coordenador: Profa. Dra. Verônica Clemente Ferreira

Período de execução: 2019 - atual



Mindfullness: relaxamento, 
foco e saúde mental

Criado em 2019, o projeto tem o objetivo de

oferecer momentos de prática do Mindfulness,

promovendo o relaxamento e favorecendo a

práticas que estimulem o foco na realização de

atividades da vida diária. Com isso, espera-seuma

melhoria na saúde mental e um melhor

desempenho nas atividades diárias, o que

consequentemente acarretará uma melhor

qualidade de vida.





A Toxoplasmose na
gestação

Coordenador: Profa. Dra. Mariana Bodini Angeloni

Período de execução: 2019 - atual



A toxoplasmose na gestação

O projeto foi criado, em 2019, para promover a troca de informações sobre toxoplasmose congênita

entre os profissionais de saúde e os alunos do curso de medicina e a educação continuada em saúde com

enfoque na profilaxia da toxoplasmose congênita através de palestras e oficinas para gestantes. Até o

momento, foram produzidos panfletos para distribuição nas Unidades Básicas de Saúde e

conscientização das gestantes sobre a importância do pré-natal e dos hábitos de higiene.



A toxoplasmose na gestação



A toxoplasmose na gestação



Pesquisa



Apresentação de trabalhos

Ao longo do curso, os discentes tiveram diversas

oportunidades para apresentar trabalhos em

eventos regionais, nacionais e internacionais. Os

trabalhos foram fruto de projetos de pesquisa,

revisões de literatura, relato de caso e relato de

experiência. Tanto docentes do ciclo básico quanto

docentes do ciclo clínico contribuíram na

orientação dos trabalhos.



























Premiações
Além dos diversos trabalhos apresentados, vários

alunos e professores receberam premiações em

eventos regionais, nacionais e internacionais,

evidenciando o mérito dos trabalhos

desenvolvidos pelos discentes e docentes do curso.









Projeto EU QUERO

O projeto EU QUERO (Engaging Users for Quality

Enhancement and Rights: Strengthening the

maternal and child healthcare system over the first

1000 days in Brazil) é fruto de uma parceria entre

a UFG/REJ, Universidade Federal do Maranhão

(UFMA) e University of Southampton (Reino

Unido). A pesquisa tem como foco, através do

empoderamento de mulheres mães e gestantes no

período dos mil dias, fortalecer o sistema público

de saúde na área materno-infantil.



PESQUISA NO CURSO 
DE MEDICINA

Projetos de 

pesquisa 37

Iniciação
científica99 Produções

82



Projetos de pesquisa
2015
1- Estudo de resistência aos antirretrovirais e diversidade genética em pacientes HIV+/AIDS do

interior do Estado de Goiás (Coordenadora: Profa. Dra. Ludimila Paula Vaz Cardoso).

2- Percepções de estudantes de medicina sobre o campo da informação e comunicação em saúde
(Coordenadora: Profa. Dra. Edlaine Faria de Moura Villela)

3- Os Agentes Comunitários de Saúde e a circulação dos saberes sobre dengue (Coordenadora:

Profa. Dra. Edlaine Faria de Moura Villela).

2016
4- “Surto midiático”: Representações sociais sobre dengue, chikungunya e zika na imprensa brasileira

(Coordenadora: Edlaine Faria de Moura Villela).

2017
5- Prevalência de sintomas depressivos nos estudantes de medicina de uma universidade pública
brasileira: um estudo longitudinal. (Coordenadora: Profa. Dra. Verônica Clemente Ferreira).

6- Estudo da soroprevalência e aspectos clínicos da Doença de Chagas crônica em Jataí-GO

(Coordenadora: Profa. Dra. Sandra Maria Alkmim Oliveira).



Projetos de pesquisa
7- Análise de prescrições de Garcínia cambogia dispensadas para emagrecimento em farmácias de

manipulação do município de Jataí-GO (Coordenadora: Profa. Dra. Michelle Rocha Parise).

8- Percepção de docentes e discentes sobre o uso de metodologias ativas de Ensino-aprendizagem na

formação médica (Coordenadora: Profa. Dra. Edlaine Faria de Moura Villela)

9- Percepções de alunos de cursos de graduação na área da saúde sobre o ensino da epidemiologia

(Coordenadora: Profa. Dra. Edlaine Faria de Moura Villela).

10- Análise morfológica e patologia molecular na prevenção, diagnóstico, terapêutica e prognóstico
de lesões bucais (Coordenadora: Profa. Dra. Carla Silva Siqueira Miranda)

11- Os efeitos do extrato etanólico da casca de pequi na próstata masculina e feminina de gerbilos

(Meriones unguiculatus) senis expostos ao etinilestradiol durante o período pré-natal

(Coordenadora: Profa. Dra. Ana Paula da Silva Perez)

12- Saber SUS (Coordenadora: Profa. Dra. Ana Amélia Freitas Vilela)

13- Avaliação do nível de empatia durante a formação médica (Coordenadora: Profa. Ma. Adriana

Assis Carvalho).

14- Percepção e enfrentamento dos pacientes submetidos a biópsia (Coordenadora: Profa. Ma.

Adriana Assis Carvalho)



Projetos de pesquisa
2018
15- Avaliação do Projeto Mentoring e sua influência na qualidade de vida e nos sintomas de

ansiedade e depressão dos acadêmicos do curso de medicina (Coordenadora: Profa. Verônica
Clemente Ferreira)

16- Perfil epidemiológico de pacientes portadores de hanseníase e rastreamento sorológico em

profissionais de saúde da região do sudoeste goiano (Coordenadora: Profa. Dra. Ludimila Paula Vaz

Cardoso).

17- Organização tridimensional de telômeros (3D-FISH) e expressão diferencial dos genes AURKA e

AURKB, como estratégia para o biomonitoramento de transformação neoplásica em lesões da

cavidade oral (Coordenador: Prof. Dr. Fábio Morato de Oliveira).

18- O impacto da exposição a agrotóxicos na saúde dos trabalhadores rurais no sudoeste goiano

(Coordenadora: Profa. Dra. Edlaine Faria de Moura Villela).

19- Pesquisa EU QUERO (Envolvendo Usuários para Melhorias e Direitos de Qualidade):

fortalecendo o Sistema de cuidados de saúde materno-infantil nos primeiros 1000 dias de vida no

Brasil (Coordenadora: Profa. Dra. Aridiane Alves Ribeiro)

20- A influência da exposição ao 17α-etinilestradiol durante períodos do desenvolvimento sobre a

morfofisiologia do ovário de gerbilos (Meriones unguiculatus) na senescência (Coordenadora: Profa.

Dra. Ana Paula da Silva Perez)



Projetos de pesquisa
2019
21- Efeitos in vitro e in vivo do óleo essencial de Eremanthus erythropappus rico em alfa-bisabolol e

do alfa-bisabolol isolado sobre a resposta imune de camundongos portadores de encefalomielite

experimental autoimune (Coordenadora: Profa. Dra. Michelle Rocha Parise).

22- A toxoplasmose durante a gestação (Coordenadora: Profa. Dra. Mariana Bodini Angeloni).

- Caracterização de via reguladora da resposta imune pelos biomarcadores PD-1-PD-L1 em

diferentes condições de doenças infecciosas e não infecciosas (Coordenadora: Profa. Dra. Ludimila

Paula Vaz Cardoso).

23- Estudo da eficácia terapêutica do inibidor de aurora kinase reversina, em linhagens celulares de

câncer de mama (Coordenador: Prof. Dr. Fábio Morato de Oliveira).

24- Avaliação da arquitetura tridimensional dos telômeros em células da linhagem leucêmica K-562,

mediante o uso do inibidor de aurora quinase reversina, em combinação com Tricostatina A (TSA)

(Coordenador: Prof. Dr. Fábio Morato de Oliveira).

25- Estudo da eficiência terapêutica do inibidor de aurora kinase reversina, em linhagens celulares de

linfoma de células B (Coordenador: Prof. Dr. Fábio Morato de Oliveira).

26- Desenho, síntese e avaliação de peptídeos antimicrobianos análogos da Indolicidina. Potencial

aplicação como agentes desinfectantes de sêmen bovino (Coordenador: Prof. Dr. Esteban Nicolás

Lorenzón).



Projetos de pesquisa
27- O cenário da educação interprofessional no contexto de uma política indutora para reorientação
da formação de profissionais de saúde no sudoeste goiano (Coordenadora: Profa. Dra. Edlaine Faria

de Moura Villela).

28- Programa de controle do tabagismo no Brasil e em Goiás: Um estudo transversal. (Coordenadora:

Profa. Dra. Edlaine Faria de Moura Villela)

29- A prática da enfermagem baseada em evidências no contexto hospitalar de Goiás, Brasil

(Evid@Enf-GO) (Coordenadora: Profa. Dra. Edlaine Faria de Moura Villela).

30- Percepção e enfrentamento dos pacientes submetidos a biópsia: a espera e a confirmação do

diagnóstico de câncer de boca (Coordenadora: Profa. Dra. Carla Silva Siqueira Miranda).

31- Estado nutricional, consumo alimentar e saúde mental na gestação e pós-parto e desfechos

maternos-infantis (Coordenadora: Profa. Dra. Ana Amélia Freitas Vilela).

2020
32- Caracterização biológica e genética de cepas do Trypanosoma cruzi isoladas de pacientes

diagnosticados com a Doença de Chagas em Jataí-GO e região (Coordenadora: Profa. Dra. Sandra

Maria Alkmim Oliveira).



Projetos de pesquisa
33- Análise dos efeitos do α-bisabolol e de seus derivados sintéticos sobre a função vascular em

modelo experimental de hipertensão arterial (Coordenadora: Profa. Dra. Núbia de Souza Lobato).

34- Análise da aderência, barreiras à aderência, perfil do uso e obtenção dos medicamentos pela

população do município de Jataí GO (Coordenadora: Profa. Dra. Michelle Rocha Parise).

35- Estudo populacional para avaliar a adesão às medidas de saúde pública e seu impacto na

pandemia de COVID-19 (Coordenadora: Profa. Dra. Edlaine Faria de Moura Villela).

36- Peças humanas naturais, material didático-pedagógico e metodologias de ensino-aprendizagem

para anatomia aplicada: Revisão sistemática da literatura (Coordenadora: Profa. Dra. Bárbara de

Lima Lucas).

37- Associação entre a exposição pré-natal ao óleo de pequi e ao componente do contraceptivo oral e

seus efeitos sobre a morfologia do ovário e da glândula adrenal de gerbilos (Meriones unguiculatus)

(Coordenadora: Profa. Dra. Ana Paula da Silva Perez).



Iniciação Científica
2017/2 – 2018/1
1- Bianca Dantas Vieira: Efeitos da aplicação do laser de baixa potência no processo de cicatrização
de feridas por queimaduras de terceiro grau

2- Elisa Bizão Rezende: Análise dos aspectos morfológicos e morfométricos da glândula adrenal de

gerbilos fêmeas senis expostos ao etinilestradiol durante o período pré-natal e puberal.

3- Fernanda Garcia Fleury: Aspectos morfológicos e morfométricos da glândula adrenal de gerbilos

machos e fêmeas senis expostos ao etinilestradiol durante a puberdade

4- Lucas Graciano Bueno: Avaliação da produção de colágeno pela coloração de Picrosirius red no

processo de cicatrização de feridas por queimaduras de terceiro grau.

5- Luisa Rodrigues Ferreira Guimarães: Aspectos morfológicos e morfométricos da glândula adrenal

de gerbilos machos e fêmeas senis expostos ao etinilestradiol

6- Marco Antônio da Silva Júnior: Análise dos aspectos morfológicos e morfométricos da glândula
adrenal de gerbilos machos senis expostos ao etnilestradiol durante o período pré-natal e puberal.

7- Paula Fernanda Freitas Lima: Efeitos da aplicação de fração vascular estromal no processo de

cicatrização de feridas por queimaduras de terceiro grau.

8- Romulo Roosevelt da Silva Filho: Caracterização estrutural das veias e do tecido perivascular do

cordão umbilical de gestantes com excesso de peso e obesidade



Iniciação Científica
9- Thiago Vieira Sasse: Investigação da associação entre soropositividade para Toxoplasma gondii e

polimorfismos do gene COMT em pacientes diagnosticados com esquizofrenia

10- Wallace Antunes Damásio do Nascimento: Efeitos da aplicação de fração vascular estromal com

laser de baixa potência no processo de cicatrização de feridas por queimaduras de terceiro grau.

11- Wanderson Sant’Ana de Almeida: Percepções de estudantes do curso de medicina sobre o ensino

da epidemiologia.

2018/2 – 2019/1
12- Andreia Cristina Rosa: Educação em saúde na zona rural como estratégia para redução do

impacto dos agrotóxicos na qualidade de vida dos trabalhadores rurais.

13- Caio Fernando de Oliveira Passos: Avaliação dos níveis de depressão do gene aurora kinase A

(AURKA), como biomarcador de dano ao genoma, em trabalhadores rurais do município de Jataí-GO

14- Carolina Máximo Vieira: Análise Morfológica e gradação das queilites actínicas e carcinomas

orais e associação com a exposição à fatores de risco em trabalhadores rurais do sudoeste goiano

15- Cristian Júnior da Costa: Análise e interpretação de dados epidemiológicos referentes à
exposição de agrotóxicos em trabalhadores rurais da zona rural de Jataí, Goiás
16- Ester Renata Souza Silva: Avaliação do grau de ansiedade, depressão e distúrbios do sono em

estudantes de medicina de Jataí-GO



Iniciação Científica
17- Francisco Inácio de Assis Neto: Análise microscópica da associação de fração vascular estromal e

laser de baixa potência no processo de cicatrização cutânea
18- Gabriel Augusto de Souza Alves Tavares: Análise da contribuição do tecido perivascular na

resposta relaxante das veias do cordão umbilical de gestantes: efeito da obesidade gestacional

19- Gabriel de Sá Ferreira: Associação entre anos de escolaridade e percepção sobre o SUS entre

alunos do ensino médio da Região Sudoeste de Goiás
20- Giovana Rocha Queiroz: Avaliação do risco cardiovascular em moradores expostos a agrotóxicos
da área rural da cidade de Jataí-GO

21- Gustavo Albertini de Souza: Análise microscópica da produção de colágeno pela coloração de

Picrosirius red no processo de cicatrização de feridas por queimaduras de terceiro grau.

22- Hellen Miranda Campos: Determinação dos níveis de expressão do gene aurora kinase B

(AURKB), em trabalhadores rurais expostos aos agrotóxicos
23- Isabela Geres Batista Ramos: Associação entre a renda familiar e a percepção sobre o SUS entre

alunos do ensino médio da Região Sudoeste de Goiás
24- Jéssica dos Santos Fernandes: Comparação do acesso de primeiro contato segundo a percepção
de profissionais de saúde e usuários adultos de um serviço de atenção básica quilombola.

25- Johnatan Reis da Silva: Avaliação do acesso de primeiro contato da atenção básica por pessoas de

um acampamento do interior do estado de Goiás



Iniciação Científica
26- Laura Borges Bandeira: Análises morfológicas dos ovários de fêmeas de gerbilos (Meriones

unguiculatus) senis expostas ao 17 α-etinilestradiol durante o período pré-natal e/ou puberal

27- Lucas Augusto Rodrigues Santana: Detecção de amplificações do gene aurora kinase A (AURKA),

por meio da técnica de FISH), em trabalhadores rurais do município de Jataí-GO

28- Lucas Graciano Bueno: Análise imunoistoquímica de PD-1 em queilites actínicas e carcinomas

orais de trabalhadores rurais do sudoeste goiano expostos à luz solar e agrotóxicos.

29- Lucas Silva Sousa: Associação entre os principais problemas de saúde relatados e renda familiar

em comunidades quilombolas.

30- Luís Henrique da Silva Lima: Estudo do perfil clínico-epidemiológico dos pacientes com lesões
bucais atendidos pelo Ambulatório de Diagnóstico Estomatológico do Sudoeste Goiano (ADESGO) e

Ações de Controle em Saúde.

31- Marcella Fabryze Alves de Queiroz e Silva: Inquérito epidemiológico sobre o impacto dos

agrotóxicos na qualidade de vida de trabalhadores rurais em Jataí/GO
32- Marília Assunção Jorge: Relação do tempo de doença e tempo de tratamento com a qualidade de

vida em pessoas com HIV/AIDS

33- Matheus Rodrigues Honorato: Associação entre o tipo de escola matriculada e a percepção sobre

o SUS em estudantes do ensino médio do Sudoeste Goiano



Iniciação Científica
34- Mathias Rezende Macedo: Análise microscópica dos efeitos da aplicação de fração vascular

estromal no processo de cicatrização de feridas por queimaduras de terceiro grau.

35- Mayane Oliveira Assis: Associação entre anos de escolaridade e percepção sobre o SUS entre

alunos do ensino médio da Região Sudoeste de Goiás
36- Nátaly Caroline Silva e Souza: Análises biométricas e morfométricas dos ovários de gerbilos

(Meriones unguiculatus) fêmeas expostos ao 17 α-etinilestradiol durante o período pré-natal e/ou

puberal

37- Renata Vitorino Borges: Comparação entre a percepção sobre o SUS e a área profissional que

pretendem seguir entre estudantes de ensino médio de Jataí-GO

38- Thalía Rissa Silva: Estudo epidemiológico das principais lesões bucais em portadores de diabetes

39- Thamara Oliveira Costa: Detecção dos perfis de expressão das proteínas AURKA e AURKB em

trabalhadores rurais do sudoeste goiano

40- Vinícius Gonçalves de Souza: Aspectos morfológicos e morfométricos do ovário de gerbilos

(Meriones unguiculatus) fêmeas senis expostos ao 17 α-etinilestradiol durante o período pré-natal e

puberal.

41- Wanderson Sant’Ana de Almeida: Prevalência de câncer de boca em trabalhadores rurais: um

estudo caso-controle



Iniciação Científica
2019/2 – 2020/1
42- Amaro José Alves Júnior: Perfil de expressão do biomarcador PD-1 e de linfócitos TCD4+ e

TCD8+ em amostras teciduais de lesões bucais de pacientes portadores de Lesão de Células Gigantes

43- Gabriella Leite Sampaio: Quantificação e análise das proteínas AURKA e AURKB em

trabalhadores rurais do sudoeste goiano.

44- Irena Kuzmiecz Costa: Qualidade do serviço de saúde pré-natal a partir das perspectivas das

gestantes

45- João Victor Oliveira de Souza: Avaliação dos efeitos do óleo de pequi sobre os aspectos

histopatológicos da próstata ventral masculina e da próstata feminina de gerbilos senis expostos ao

etinilestradiol durante o período pré-natal.

46- Laura Borges Bandeira: Ensino na Saúde: a comunicação e educação como estratégias para

promoção da saúde dos trabalhadores rurais do sudoeste goiano.

47- Leandro Hirata Mendes: Expressão diferencial dos genes aurora kinase A (AURKA) e aurora

kinase B (AURKB) em trabalhadores rurais do município de Jataí-GO

48- Letícia Cristina Oliveira Dias: Vigilância em saúde e fatores de risco associadas à exposição de

agrotóxicos em zona rural de Jataí, Goiás.

49- Luan Romeiro Silva: Acesso de primeiro contato na atenção básica por crianças



Iniciação Científica
50- Lucas Tavares Silva: Avaliação dos efeitos do óleo de pequi sobre os aspectos morfométricos da

próstata ventral masculina de gerbilos senis em condições normais e expostos ao etinilestradiol

durante o período pré-natal.

51- Luciana Ruivo Dantas: Epidemiologia analítica para estudo da qualidade de vida e prevalência de

distúrbios psiquiátricos menores em trabalhadores rurais do sudoeste goiano

52- Luís Henrique da Silva Lima: Perfil epidemiológico dos pacientes com lesões bucais atendidos no

Hospital das Clínicas do município de Jataí e Ações de Controle em saúde
53- Marcela Costa de Almeida Silva: Atenção à saúde da criança na atenção básica a partir da

percepção das mães.

54- Nátaly Caroline Silva e Souza: A influência do projeto de ensino Mentoring na qualidade de vida

dos acadêmicos de medicina participantes.

55- Niuza Tomaz Marques: Cuidados no parto e no puerpério na atenção básica Segundo a percepção
de puérperas.

56- Otávio Henrique Bentivoglio de Menezes Pereira: Investigação dos efeitos in vitro do óleo
essencial de Eremanthus erythropappus rico em alfa-bisabolol e do alfa-bisabolol isolado sobre a

resposta imune reguladora de camundongos portadores de EAE



Iniciação Científica
57- Thalía Rissa Silva: Comparação e caracterização do perfil de expressão da molécula PD-1 e de

linfócitos TCD4+ e TCD8+ em amostras teciduais de lesões bucais de pacientes com e sem Diabetes

Mellitus tipo 2

58- Vinícius Gonçalves de Souza: Avaliação do perfil clínico, histopatológico e imunológico de

pacientes com lesões bucais atendidos no município de Jataí/Goiás
59- Wallace Antunes Damásio do Nascimento: Epidemiologia analítica para estudo da qualidade de

vida e prevalência de distúrbios psiquiátricos menores em trabalhadores rurais do sudoeste goiano

60- Yasmin de Souza Cardoso: Avaliação de sintomas depressivos em acadêmicos do curso de

medicina em uma instituição pública.

2020/2 – 2021/1
61- Alinne Maria Guimarães: Estudo de caso sobre os mecanismos de controle social promovidos a

partir de uma intervenção educativa sobre direitos à saúde maternal e infantil em uma Unidade

Básica de Saúde de Jataí, Goiás
62- Amanda Rocha Cardoso: Inquérito sobre facilitadores e barreiras para a prática baseada em

evidências pelos profissionais da enfermagem no sudoeste de Goiás
63- Ana Elisa Pereira Braga: Análise dos efeitos imunomoduladores do óleo essencial rico em alfa-

bisabolol em camundongos com encefalomielite experimental autoimune



Iniciação Científica
64- Arícia Mota: Percepção de gestantes sobre o pré-natal realizado na estratégia de saúde da família
em um inícipio goiano.

65- Arthur Victor Vilela Barros: Análise de morte celular (apoptose) em células mononucleares de

sangue periférico (PBMC) de gestantes, com ou sem toxoplasmose, em diferentes períodos de

gestação após a infecção experimental com antígeno de Toxoplasma gondii

66- Beatriz Pereira Vilela: Prática da espiritualidade e a decisão de doar órgãos humanos: Revisão
sistemática da literatura.

67- Breyner Rodrigues da Silva Júnior: Inquérito epidemiológico sobre o impacto da pandemia de

COVID-19 na vida professional da população brasileira

68- Bruno Leotério dos Santos: Avaliação do potencial genotóxico do óleo essencial rico em alfa-

bisabolol e do alfa-bisabolol isolado em camundongos com encefalomielite experimental autoimune

69- Cintia Morais Vieira: A formolização do cadáver e as doenças infectocontagiosas: Revisão
sistemática da literatura.

70- Dhara Rodrigues Cavalcante: Avaliação morfométrica e microscópica da produção de colágeno
na associação das células-tronco mesenquimais derivadas do tecido adipose e laser de baixa potência
no processo de cicatrização de feridas por queimaduras de terceiro grau em ratos

71- Felipe Coutinho Rodrigues: Direitos humanos e saúde da mulher negra: Revisão de Literatura dos

fatores associadas ao câncer de colo uterino no Brasil.



Iniciação Científica
72- Felipe de Andrade Bandeira: Estudo descritivo sobre a adesão às medidas preventivas individuais

para enfrentamento à pandemia de COVID-19 no Brasil.

73- Flávia Ferreira Costa: Avaliação morfométrica e microscópica da produção de colágeno da

associação das células-tronco derivadas do tecido adiposo CD49d+ (ADSC 49 d+) e laser de baixa

potência no processo de cicatrização de feridas por queimaduras de terceiro grau em ratos.

74- Gabriel de Sá Ferreira: Avaliação macroscópica, morfométrica e microscópica da associação das

células-tronco mesenquimais derivadas do tecido adiposo e laser de baixa potência no processo de

reparo de queimaduras induzidas em ratos

75- Isabela Geres Batista Ramos: Avaliação de indicadores de saúde materna e infantil de Aparecida

de Goiânia, Goiás.

76- Isabela Morais Borges: Análise da ocorrência de Toxoplasmose e do impacto da doença em

gestantes atendidas nas Unidades Básicas de Saúde do município de Jataí/GO
77- Izadora Rodrigues da Cunha: Estudo transversal sobre níveis de adesão às medidas preventivas

comunitárias contra a pandemia de COVID-19

78- Jaqueline Batista Araújo: Síntese e avaliação microbiológica dos peptídeos Indolicidina, K-

indolicidina e (Indolicidina)2K

79- Jardel de Almeida Monteiro: Efeitos da exposição ao etinilestradiol e ao óleo de pequi durante a

morfofisiologia da glândula adrenal de gerbilos fêmeas senis



Iniciação Científica
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Eventos



I Encontro de Agentes 
Comunitários de Saúde & 

Estudantes de Medicina

Realizado em 2016, o evento promoveu o trabalho

conjunto de Agentes Comunitários de Saúde e

estudantes de medicina na discussão de conceitos

e desafios para a prevenção e controle do Aedes

aegypti. Esta proposta surgiu da necessidade de

promover educação permanente em saúde.



I Jornada de Comunicação 
em Saúde (JCS)

Realizada em 2016, a I JCS contou com

apresentações culturais, apresentação de

trabalhos científicos e palestrantes de todo o

Brasil abordando temáticas como a comunicação

com a imprensa, a participação social no SUS, a

atuação de Agentes Comunitários de Saúde, a

comunicação de más notícias e a comunicação na

atuação da equipe multiprofissional.





I Jornada Acadêmica de 
Medicina (JAMED)

Realizada no ano de 2017, a I JAMED foi idealizada

e organizada por discentes, docentes e servidores

do curso de medicina da UFJ. O evento contou com

palestrantes renomados e temáticas diversas,

incluindo: Programa Mais Médicos, uso de drogas,

saúde Mental do estudante de medicina,

neoplasias hematológicas, diagnóstico sombrio,

identidade de gênero, ciência translacional,

infectologia, imagenologia e geriatria.



I Jornada Acadêmica de 
Medicina (JAMED)

Além das palestras, a I JAMED contou com

apresentação de trabalhos com publicação em

anais, apresentações culturais, exposição artística

e atividades beneficentes.





I Mostra de Fotomicrografias Histológicas

A I Mostra de Fotomicrografias Histológicas foi realizada, no ano de 2017, durante a I Jornada

Acadêmica de Medicina. Na ocasião, foram expostas imagens de diferentes tecidos. As imagens foram

capturadas e cedidas pelos alunos do curso de medicina que cursaram ou estavam cursando as

disciplinas de Histologia e Biologia do Desenvolvimento I e II.



I Espaço das Profissões do 
curso de medicina da UFJ

O I Espaço das Profissões do curso de medicina da

UFJ ocorreu no ano de 2017. Na atividade, alunos

do ensino médio das escolas de Jataí conheceram

peças anatômicas sintéticas, sendo introduzidos

aos conhecimentos de anatomia humana. Além

disso, os alunos puderam conhecer conceitos na

área da embriologia humana, histologia e

imagenologia.



II Jornada de Comunicação 
em Saúde (JCS)

Realizada em 2017, a II JCS contou com

apresentações culturais do grupo Med'Atro,

apresentação de trabalhos científicos, palestrantes

de todo o Brasil abordando temáticas como a

comunicação no campo da epidemiologia,

vigilância em saúde, comunicação de risco,

epizootias, gestão e epidemiologia e avaliação em

saúde, além de diversas oficinas.





Curso de Coleta de Sangue 
Venoso e Interpretação do 

Hemograma
Idealizado pelo CEDHIPA, o curso de coleta teve

início em 2018 e já contou com 3 edições. Foram

realizadas atividades teóricas e práticas com foco

na coleta de sangue venoso, avaliação de

condições pré-analíticas interferentes no

hemograma e interpretação do exame. A ação já

contou com a participação de alunos dos cursos de

medicina, enfermagem, fisioterapia e biomedicina.





II Jornada Acadêmica de 
Medicina (JAMED)

Realizada no ano de 2018, a II JAMED oito

minicursos oferecidos pelas Ligas Acadêmicas do

curso de medicina da UFJ, além de palestras com

temáticas diversas, incluindo: Método Clínico,

Síndrome metabólica, Reabilitação em pediatria,

Saúde mental acadêmica, terapia celular e

nutrigenômica. Durante a Jornada ocorreram,

ainda, a VII Jornada de Hipertensão Arterial, o I

Encontro de Ligas Acadêmicas e o I Fórum de

Diabetes.





I Mostra de Saúde Pública
Realizada em 2018, a I Mostra de Saúde Pública foi

realizada pelo curso de medicina da UFJ, em

parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. O

evento contou com apresentações de trabalhos,

mostra de boletins epidemiológicos e palestras

com temáticas diversas incluindo: Organização dos

serviços de saúde, atuação dos profissionais de

saúde, saúde pública nos primeiros 1000 dias e

extensão universitária.



SISSMI
O I Seminário Internacional dos Serviços de Saúde

Materno-Infantil (SISSMI) foi realizo em Jataí, no

ano de 2018, como resultado de uma parceria

entre a Universidade Federal de Goiás - Regional

Jataí, a Universidade Federal do Maranhão e a

University of Southampton (Inglaterra). O evento

contou com a participação de palestrantes

nacionais e internacionais com temáticas

multidisciplinares. Além disso, foi realizada a

primeira capacitação do projeto de pesquisa EU

QUERO, que iniciaria suas atividades no município.



II Espaço das Profissões do curso de medicina 
da UFJ

O II Espaço das Profissões do curso de medicina da UFJ ocorreu no ano de 2018. Na atividade, alunos do

ensino médio das escolas de Jataí conheceram peças anatômicas sintéticas e biológicas e visualizaram

algumas lâminas de histologia e patologia de modo a aplicar a base do conhecimento médico: conhecer o

normal e identificar as alterações patológicas. Os alunos também tiveram um espaço de conversa com

membros da Atlética e do Centro Acadêmico.



III Jornada de Comunicação 
em Saúde (JCS)

Realizada em 2018, a III JCS foi realizada de forma

integrada com o I Fórum de Saúde Única. O evento

contou com apresentações culturais, apresentação

de trabalhos científicos e palestrantes de todo o

Brasil que discursaram sobre temáticas como o

conceito de saúde única, zoonoses, imunizações,

integração ensino-serviço-comunidade, projetos

de extensão universitária e gestão em saúde.







III Jornada Acadêmica de 
Medicina (JAMED)

Realizada em 2019, a III JAMED contou com

apresentações culturais, minicursos desenvolvidos

pelas ligas acadêmicas durante o II ELAc, ,

realização do II Fórum de Diabetes, apresentação

de trabalhos científicos com publicação em anais e

palestras diversas com grandes nomes da ciência e

da medicina, abordando temáticas como cuidados

paliativos, Zika vírus, esclerose múltipla, direito

médico, tuberculose, Burnout, suicídio, ciência na

graduação e oncologia.









III Espaço das Profissões do 
curso de medicina da UFJ

O III Espaço das Profissões do curso de medicina

da UFJ ocorreu no ano de 2019. Na atividade,

alunos do ensino médio das escolas de Jataí

conheceram o laboratório de anatomia do novo

prédio da medicina, tendo contato com modelos

anatômicos e lâminas histológicas. Além disso, os

alunos das escolas dialogaram com alunos do curso

de medicina quanto à rotina do curso e as

perspectivas dentro da Universidade.



Colação de Grau 
da 1ª turma

No dia 27 de abril de 2020, por meio de ferramentas de

conectividade digital, ocorreu a colação de grau da 1ª

turma do curso de medicina da Universidade federal de

Jataí. Na ocasião, 26 alunos colaram grau.



Centro Acadêmico



Fundação e objetivos

Criado em 22 de abril de 2015, o Centro Acadêmico de Medicina de Jataí (CAMEJ) é a entidade

representativa dos estudantes de medicina da UFJ. O CAMEJ desenvolve atividades focadas nos três

pilares universitários (ensino, pesquisa e extensão), atividades administrativas e de representação dos

estudantes frente às Instituições locais, regionais e nacionais e fornece apoio aos acadêmicos do curso.



Equipe

Parte da equipe da gestão 2018.



Equipe

Parte da equipe da gestão 2019.



Equipe

Equipe da gestão 2020.



Campanhas

Campanha "Ho ho" roupas, realizada no ano de 2017 para a arrecadação de roupas, calçados e

cobertores.



Campanhas

Campanha "Abril Azul", realizada

em 2018, em parceria com o

Grupo de Autismo de Jataí (GAJ).



Campanhas

Campanha "Abril Azul", realizada em 2018, em parceria com o Grupo de Autismo de Jataí (GAJ).



Campanhas

Doação do valor arrecadado durante o I Show de Talentos para a Casa da Criança Amor e Arte.



Campanhas

Campanha "QuarentenArte",

realizada em 2020 para estimular

as práticas artísticas durante a

pandemia.



Eventos

Cine-debate realizado em 2017.



Evento

Realizado em 2018, o I Show de Talentos foi

organizado pelo Centro Acadêmico do curso de

Medicina de Jataí (CAMEJ). Na ocasião, foram

realizadas apresentações culturais de música,

dança, poesia e artes cênicas. Toda a renda

arrecadada foi doada para a Casa da Criança Amor

e Arte, instituição filantrópica do município que

atua no atendimento à crianças e adolescentes em

vulnerabilidade socioeconômica por meio de

atividades educativas e culturais.





Eventos

Apresentação da Direção

Executiva Nacional dos

Estudantes de Medicina,

entidade representativa dos

estudantes de medicina do Brasil,

realizada no ano de 2019.



Eventos

2º Mini-Encontro Regional dos

Estudantes de Medicina do

Sudoeste Goiano, realizado em

parceria com a DENEM, no ano

de 2019.



Evento

Realizado em 2019, o I Med in Roça foi organizado

pelo CAMEJ. No clima de festa junina, o evento

contou com comidas típicas, brincadeiras e

apresentações culturais.



Evento

Realizado em 2019, o II Show de Talentos foi

organizado pelo Centro Acadêmico do curso de

Medicina de Jataí (CAMEJ). Na ocasião, foram

realizadas apresentações culturais de música,

dança, poesia e artes cênicas. Toda a renda

arrecadada foi doada para a Casa da Criança Amor

e Arte,





Eventos

Realizado em 2019, o I Workshop de Práticas

Médicas contou com a parceria das Ligas

Acadêmicas para a promoção de minicursos

práticos nas mais diversas áreas da medicina.





Eventos

Apresentação do CAMEJ e da Peçonhenta para os calouros ingressantes em 2020.



Eventos

Versão online do Med in Roça,

realizado em 2020, com

apresentações virtuais e

competição de fantasias.



Eventos

Café com prosa realizado em

parceria com a CLEV e com a

DENEM para discutir as

implicações do aumento das

vagas dos cursos de medicina.



Ligas Acadêmicas



Conselho de Ligas 
Acadêmicas

O Conselho de Ligas

Acadêmicas do curso de

medicina da UFJ (COLIJA) é o

órgão que regulamenta e

fiscaliza as atividades das ligas

acadêmicas.



Liga Acadêmica de 
Anestesiologia e Dor (LAAD)

Coordenador: Prof. Dr. Alexandre Fabrício Martucci

Período de execução: 2017 - atual



Liga Acadêmica de 
Anestesiologia e Dor

Fundada em 2017, a Liga Acadêmica de

Anestesiologia e Dor desenvolveu atividades de

ensino, incluindo aulas expositivo-dialogadas,

discussão de casos clínicos, cursos práticos e

acompanhamento das rotinas ambulatorial e

cirúrgica, pesquisa, com produção de resumos para

congressos e participação de eventos, e extensão,

sobretudo por meio de discussões de filmes e

atividades relacionadas à área.





Liga Acadêmica de 
Cirurgia (LAC)

Coordenador: Prof. Esp. Guilherme Braga Silva

Período de execução: 2017 - atual



Liga Acadêmica de Cirurgia
Fundada em 2017, a Liga Acadêmica de Cirurgia

desenvolveu atividades de ensino, com aulas

teóricas e práticas e promoção de cursos de sutura,

extensão, com palestras e ações educativas para a

comunidade, e pesquisa, com participação em

eventos e apresentação de resumos em

congressos.









Liga Acadêmica de 
Cardiologia (LaCardio)

Coordenador: Prof. Me. Rodolfo Cintra e Cintra

Período de execução: 2017 - atual



Liga Acadêmica de 
Cardiologia

Fundada em 2017, a Liga Acadêmica Cardiologia

desenvolveu atividades de ensino, incluindo aulas

teóricas, práticas ambulatoriais e hospitalares e

cursos práticos, pesquisa, com participação e

organização de eventos e apresentação de

trabalhos em congressos, e extensão, com ações na

comunidade, incluindo o Dia D da Hipertensão

Arterial.









Liga Acadêmica de 
Clínica Médica (LACM)

Coordenador: Profa. Ma. Márcia Carolina Mazzaro

Período de execução: 2017 - atual



Liga Acadêmica de Clínica 
Médica

Fundada em 2017, a Liga Acadêmica de Clínica

Médica (LACM) desenvolveu atividades de ensino,

incluindo aulas teóricas, práticas ambulatoriais,

discussão de casos clínicos e cursos práticos,

extensão, com diversas ações educativas voltadas

para a comunidade, e pesquisa, com participação

em eventos e apresentação de trabalhos em

congressos.





Liga Acadêmica de 
Emergência e Trauma (LAET)

Coordenador: Prof. Esp. Pedro Vinícius Leite de Sousa

Período de execução: 2017 - atual



Liga Acadêmica de 
Emergência e Trauma

Fundada em 2017, a Liga Acadêmica de

Emergência e Trauma desenvolveu atividades de

ensino, incluindo aulas teóricas, discussão de casos

clínicos, práticas no atendimento de Emergência e

cursos práticos, extensão, com palestras voltadas

para a comunidade, e pesquisa, com apresentação

de trabalhos em congressos e participação em

eventos.



Liga Acadêmica de Ginecologia
e Obstetrícia (LAGOB)

Coordenador: Profa. Ma. Simone Caetano Morale de Oliveira

Período de execução: 2017 - atual



Liga Acadêmica de 
Ginecologia e Obstetrícia

Fundada em 2017, a Liga Acadêmica de

Ginecologia e Obstetrícia (LAGOB) desenvolveu

atividades de ensino, incluindo aulas teóricas,

discussão de casos clínicos, atividades práticas

clínicas e cirúrgicas e cursos práticos, pesquisa,

com apresentação de trabalhos e participação e

organização de eventos, e extensão, com palestras

voltadas para a comunidade e produção de

materiais educativos.





Liga Acadêmica de Epidemiologia
e Saúde Coletiva (LESC)

Coordenador: Profa. Dra. Edlaine Faria de Moura Villela

Período de execução: 2017 - atual



Liga Acadêmica de 
Epidemiologia e Saúde 

Coletiva
Fundada em 2017, a Liga Acadêmica de Saúde

Coletiva e Epidemiologia (LESC) desenvolveu

atividades de ensino, como aulas teóricas,

discussão de artigos e cursos, pesquisa, com

participação em projetos, apresentação de

trabalhos e participação e organização de eventos,

e extensão, com palestras e produção de materiais

para a comunidade.





Liga Acadêmica de 
Oncologia Clínica (Oncoliga)

Coordenador: Profa. Ma. Adriana Queiroz Arantes Rocha

Período de execução: 2017 - atual



Liga Acadêmica de 
Oncologia Clínica

Fundada em 2017, a Liga Acadêmica de Oncologia

Clínica (ONCOLIGA) desenvolveu atividades de

ensino, incluindo aulas teóricas, discussão de casos

clínicos, atividades práticas em ambulatório e

cursos práticos, pesquisa, incluindo a produção de

resumos e artigos científicos, e extensão, com

atividades educativas voltadas para a comunidade

externa e interna. .







Liga Acadêmica de Medicina da 
Família e Comunidade (LAMFAC)

Coordenador: Profa. Esp. Danielly Christine de Espíndula Vargas Leite

Período de execução: 2018 - atual



Liga Acadêmica de Medicina 
da Família e Comunidade

Fundada em 2018, a Liga Acadêmica de Medicina

da Família e Comunidade desenvolveu atividades

de ensino, incluindo aulas teóricas, discussões de

caso clínico, aulas práticas em Unidades Básicas de

Saúde e cursos, pesquisa, incluindo apresentação

de trabalhos, participação e organização de

eventos e participação em projetos de pesquisa, e

extensão, com diversas ações com a comunidade.







Liga Acadêmica de 
Pediatria de Jataí (LAPEJ)

Coordenador: Profa. Esp. Denise da Costa Carvalho

Período de execução: 2018 - 2019



Liga Acadêmica de Pediatria
Fundada em 2018, a Liga Acadêmica de Pediatria

desenvolveu atividades de ensino, com aulas

teóricas, atividades práticas, cursos e discussão de

casos clínicos, pesquisa, com apresentação de

trabalhos e participação em eventos, e extensão,

com ações educativas, recreativas e solidárias

voltadas para a comunidade jataiense.





Liga Acadêmica de 
Anatomia Clínica (LAAC)

Coordenador: Profa. Dra. Bárbara de Lima Lucas

Período de execução: 2019 - atual



Liga Acadêmica de 
Anatomia Clínica

Fundada em 2019, a Liga Acadêmica de Anatomia

Clínica (LAAC) desenvolveu atividades teóricas

com foco na anatomia básica e aplicada à prática

médica, atividades práticas de dissecação e sutura

e produção de resumos para congressos.





Liga Acadêmica de 
Endocrinologia Clínica (LAEC)

Coordenador: Profa. Ma. Márcia Carolina Mazzaro

Período de execução: 2019 - atual



Liga Acadêmica de 
Endocrinologia Clínica

Fundada em 2019, a Liga Acadêmica de

Endocrinologia Clínica (LAEC) desenvolveu

atividades de ensino, incluindo aulas teóricas,

discussão de casos clínicos e prática no

ambulatório de diabetes, pesquisa, com

participação e organização de eventos, e extensão,

com palestras e produção de material para a

comunidade.



Liga Acadêmica de Medicina do 
Esporte e Nutrição de Jataí (LAMENJ)

Coordenador: Prof. Me. Luiz Carlos Bandeira Santos Júnior

Período de execução: 2019 - atual



Liga Acadêmica de Medicina 
do Esporte e Nutrição

Fundada em 2019, a Liga Acadêmica de Medicina

do Esporte e Nutrição (LAMENJ) desenvolveu

atividades de ensino, incluindo aulas teóricas e

discussão de casos clínicos, e participou

ativamente em eventos e atividades do curso

desde a sua fundação.



Liga Acadêmica de 
Saúde Mental (LSM)

Coordenador: Profa. Esp. Fernando Meneguini

Período de execução: 2019 - atual



Liga Acadêmica de Saúde 
Mental

Fundada em 2019, a Liga Acadêmica de Saúde

Mental desenvolveu atividades de ensino,

incluindo aulas teóricas e rodas de conversa,

pesquisa, com participação e organização de

eventos, e extensão, com atividades educativas e

assistenciais voltadas para a saúde mental do

acadêmico e da comunidade.





Liga Acadêmica de Telemedicina e 
Telessaúde (MEDTECH)

Coordenador: Profa. Dra. Júlia de Miranda Moraes

Período de execução: 2019 - atual



Liga Acadêmica de 
Telemedicina e Telessaúde

Fundada em 2019, a Liga Acadêmica de

Telemedicina e Telessaúde (MEDTECH)

desenvolveu atividades de ensino, incluindo aulas

teóricas, rodas de conversa e ciclos de capacitação,

pesquisa, com participação e organização de

eventos, e extensão, com atividades voltadas para

a comunidade externa e interna da UFJ.









Liga Acadêmica de 
Genética Médica (LAGEM)

Coordenador: Prof. Dr. Fábio Morato de Oliveira

Período de execução: 2020 - atual



Liga Acadêmica de Genética 
Médica

Fundada em 2020, a Liga Acadêmica de Genética

Médica iniciou recentemente suas atividades,

tendo promovido campanhas no Instagram com

temáticas diversas e participado na organização de

eventos na área. A proposta da Liga é a integração

de conteúdos da Genética no contexto do cuidado

integrado e do SUS.



Liga Acadêmica de Saúde
e Espiritualidade (LAESP)

Coordenador: Prof. Esp. Juliano Oliveira Rocha

Período de execução: 2020 - atual



Liga Acadêmica 
de Saúde e 

Espiritualidade
Fundada em 2020, a Liga

Acadêmica de Saúde e

Espiritualidade surge com a

proposta de integração de

conceitos em saúde,

espiritualidade e cuidado

holístico por meio de discussões

teóricas e vivências nos cenários

de prática.



Intercâmbios



Intercâmbios Internacionais
Durante o curso de graduação, alunos do curso de

medicina participaram de intercâmbios

internacionais organizados pela DENEM. Os países

visitados incluíram: Bósnia, Espanha, Argentina e

Turquia.













Intercâmbios Nacionais
Além dos intercâmbios internacionais, os alunos

do curso de medicina participaram, ainda, de

diversos intercâmbios nacionais. Os participantes

conheceram as áreas clínicas e cirúrgicas, a

depender da seleção da DENEM, em diferentes

Estados do Brasil.







Atlética



Fundação e objetivos

A Associação Atlética Acadêmica Serafim de Carvalho (A. A. A. S. C.), fundada em 10 de dezembro de

2014, é a instituição que representa o curso de Medicina da UFJ, promovendo a integração de seus

acadêmicos através da prática de esportes e divulgação de eventos. Conhecida como "Peçonhenta",

nome dado também à nossa Bateria, a Atlética é representada pelo Escorpião, tonalizada nas cores

vinho, verde e dourado.



INTERMED DF 2015

INTERMED é como são chamadas as competições entre escolas de Medicina em todo o país. A

Peçonhenta participa do INTERMED DF, que conta com a participação de alunos dos cursos de medicina

do Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais. Os alunos participaram dos eventos culturais, das

apresentações da bateria e/ou das modalidades esportivas.



INTERMED DF 
2016



JOREM 2016

O JOREM (Jogos Regionais de Medicina) é um evento regional que conta com a participação de atléticas

de medicina de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, estimulando a participação dos alunos em

ventos culturais e nas mais diversas modalidades esportivas.



COPAMED 2016

O COPAMED é um evento idealizado pela atlética peçonhenta para promover a interação entre as

turmas. São desenvolvidas diversas modalidades esportivas para estimular a competitividade e a prática

de atividades físicas.



INTERMED DF 
2017



JOREM 2017



JOREM 2018



INTERMED DF 
2019



JOREM 2019



COPAMED 2019



CERIMÔNIAS DO 
JALECO



Turma 01

A cerimônia do jaleco é um evento que simboliza o início da graduação de medicina. Na solenidade,

docentes do curso e profissionais convidados discursam sobre a realidade do curso de medicina e da

UFJ. Os novos ingressantes recebem, em um momento formal, um jaleco com seu nome e se

comprometem a cumprirem suas obrigações com respeito e responsabilidade. A solenidade é marcante

para discentes e familiares e para os docentes do curso.



Turma 02



Turma 03



Turma 04



Turma 05



Turma 06



Turma 07



Turma 08



Turma 09



Turma 10



Turma 11



Turma 12



O curso de medicina 
durante a pandemia



Durante a pandemia, docentes e discentes do curso de medicina atuaram ativamente em diversas atividades,

incluindo o desenvolvimento de projetos e ações de extensão, participação e organização de eventos e

capacitações, desenvolvimento de projetos de ensino e seguimento nos projetos de pesquisa.



Canal Medicina UFJ

O canal foi criado, no ano de 2020, para atuar na

divulgação científica e na promoção da saúde. O

espaço é utilizado por docentes e discentes do

curso em atividades de extensão, eventos de ligas

acadêmicas e atividades administrativas.

Atualmente, o canal conta com mais de 1300

inscritos.























EpiServ

Durante a pandemia, o EpiServ desenvolveu

boletins diários sobre a infecção pelo coronavírus

no Brasil.



ICPCovid

O International Citizen Project Covid-19

(ICPCovid) coleta informações entre

determinados intervalos de tempo para identificar

mudanças de comportamento e indicadores de

adesão às medidas de distanciamento social. O

projeto de pesquisa também desenvolveu

atividades de extensão e publicou resultados

parciais para conscientizar a população.







Treinamento de Habilidades na 
técnica de sequência rápida de 

intubação orotraqueal em 
paciente com COVID-19

Criado em 2020, o projeto foi realizado pela

equipe do Laboratório de Habilidades Médicas e

por professores do curso. Foi oferecida

capacitação para os profissionais de saúde do

município quanto à intubação orotraqueal em

pacientes com COVID-19.



Durante a quarentena #fizarte

Criado em 2020, a ação foi realizada pela equipe

do projeto Medicina e Arte e promoveu a criação e

divulgação de conteúdo lúdico para a educação em

saúde e promoção da saúde física e mental.



Central Humanizada COVID-19

A Central Humanizada COVID-19 foi criada, em março de 2020, a partir de uma parceria entre

docentes e discentes do curso de Medicina da Universidade Federal de Jataí com a Secretaria Municipal

de Saúde. Foi realizado treinamento específico para o manejo dos casos de infecção suspeita e/ou

confirmada pelo novo coronavírus para permitir que estes atuem na orientação e encaminhamento dos

munícipes. Através das ligações telefônicas, os discentes disseminaram informações quanto à infecção

pelo coronavírus e auxiliaram no fluxo dos atendimentos no município.



Participação no I Desafio de Inovação da UFJ

Discentes e docentes do curso de medicina participaram do I Desafio de Inovação da UFJ. 5 grupos

foram finalistas, sendo que o grupo “Atlas de medicina” conquistou o 2º lugar no desafio.



Atlética Peçonhenta durante a pandemia

Ação: Escorpião treina até em casa.

Objetivo: estimular a prática de atividades físicas durante a pandemia.



Atlética Peçonhenta durante a pandemia

Ação: Campanha mundial #BlackLivesMatter

Objetivo: conscientizar a população quanto às implicações do racismo e combater tais atitudes.



Atlética Peçonhenta durante a pandemia

Ação: Semana do Orgulho LGBTQI+

Objetivo: conscientização sobre gênero e sexualidade e valorização da diversidade



Atlética Peçonhenta durante a pandemia

Ação: Copa e-MED

Objetivo: Promoção da prática de jogos online como modalidade esportiva e estímulo à interação entre

as turmas



Atlética Peçonhenta durante a pandemia

Ação: Julho Amarelo

Objetivo: Conscientização e promoção da saúde no contexto das hepatites virais



Atlética Peçonhenta durante a pandemia

Ação: Agosto dourado

Objetivo: Conscientização e promoção da saúde no contexto do aleitamento materno



Atlética Peçonhenta durante a pandemia

Ação: JOREM versão online

Objetivo: Participação nas modalidades esportivas do e-JOREM e interação entre acadêmicos dos

cursos de medicina da região.



Atlética Peçonhenta durante a pandemia

Ação: Setembro amarelo

Objetivo: Conscientização e prevenção do suicídio



Atlética Peçonhenta durante a pandemia

Ação: Setembro vermelho

Objetivo: Conscientização e promoção da saúde no contexto das doenças cardiovasculares



As Ligas Acadêmicas durante a pandemia

Ação: Congresso Interligas de Ciência e Saúde

Objetivo: Promover a discussão de temáticas diversas com palestrantes nacionais e internacionais

convidados pelas Ligas Acadêmicas.



As Ligas Acadêmicas durante a pandemia

Ação: ONCOLIGA contra o coronavírus



As Ligas Acadêmicas durante a pandemia

Ação: Campanha de conscientização sobre a depressão pós-parto.



As Ligas Acadêmicas durante a pandemia

Ação: Campanha de conscientização sobre o aleitamento materno



As Ligas Acadêmicas durante a pandemia

Ação: Educação em saúde quanto às dúvidas mais frequentes relacionadas à saúde da mulher



As Ligas Acadêmicas durante a pandemia

Ação: Campanha para conscientização sobre o rastreio do câncer de mama



As Ligas Acadêmicas durante a pandemia

Ação: Campanha sobre a assistência ao parto durante a pandemia de COVID-19



As Ligas Acadêmicas durante a pandemia

Ação: Campanha sobre a gestação durante a pandemia da COVID-19



As Ligas Acadêmicas durante a pandemia

Ação: Campanha do setembro amarelo para prevenção do suícidio



As Ligas Acadêmicas durante a pandemia

Ação: Campanha sobre toxoplasmose congênita



As Ligas Acadêmicas durante a pandemia

Ação: Campanha sobre toxoplasmose congênita



As Ligas Acadêmicas durante a pandemia

Ação: Campanha contra o coronavírus



As Ligas Acadêmicas durante a pandemia

Ação: Campanha contra o coronavírus

Cursos online promovidos pela Liga Acadêmica de Medicina da Família e Comunidade



As Ligas Acadêmicas durante a pandemia

Ação: Campanha da LAMFAC contra o coronavírus



As Ligas Acadêmicas durante a pandemia

Ação: Campanha de promoção da saúde mental nos pacientes portadores de Diabetes Mellitus



As Ligas Acadêmicas durante a pandemia

Ação: Campanha de promoção da saúde mental nos pacientes com doenças da tireoide



As Ligas Acadêmicas durante a pandemia

Ação: Campanha de vídeos sobre a infecção pelo coronavirus e doenças endócrinas



As Ligas Acadêmicas durante a pandemia

Ação: Educação em saúde sobre técnicas cirúrgicas e instrumentação



As Ligas Acadêmicas durante a pandemia

Ação: Campanha do Setembro Amarelo da liga de cirurgia



As Ligas Acadêmicas durante a pandemia

Ação: Conscientização e promoção da saúde no contexto do câncer de colon e reto



As Ligas Acadêmicas durante a pandemia

Ação: Campanha da Liga de Emergência e Trauma sobre o setembro amarelo



As Ligas Acadêmicas durante a pandemia

Ação: Campanha da Liga de Cardiologia sobre o uso de medicamentos anti-hipertensivos e a COVID-19



As Ligas Acadêmicas durante a pandemia

Ação: Campanha da Liga de Cardiologia sobre o alterações cardiovasculares e a COVID-19



As Ligas Acadêmicas durante a pandemia

Ação: Campanha de conscientização e promoção da saúde no contexto da fibrose cística



As Ligas Acadêmicas durante a pandemia

Ação: Campanha de conscientização e promoção da saúde no contexto do autismo



As Ligas Acadêmicas durante a pandemia

Ação: Campanha de conscientização e promoção da saúde no contexto da syndrome de Down



As Ligas Acadêmicas durante a pandemia

Ação: Campanha sobre saúde mental e espiritualidade



As Ligas Acadêmicas durante a pandemia

Ação: Campanha de promoção da alimentação saudável durante a pandemia



As Ligas Acadêmicas
durante a pandemia

Manual publicado pelo Centro Acadêmico de

Medicina de Jataí (CAMEJ) em parceria com o

COLIJA e as Ligas Acadêmicas.

Link:

https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/464/o/MA

NUAL_INFORMATIVO_-_COVID-

19.pdf?1591619771



As Ligas Acadêmicas
durante a pandemia

Manual publicado pela Liga Acadêmica de

Anatomia Clínica (LAAC).

Link:

https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/464/o/Pro

movendo_a_Mudan%C3%A7a_-

_Motivos_para_se_exercitar_em_casa.pdf?15974

08060



As Ligas Acadêmicas
durante a pandemia

Cartilha publicada pela Liga Acadêmica de

Oncologia Clínica (ONCOLIGA).

Link:

https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/464/o/

ONCOLIGA_COVID_19_FINAL.pdf



As Ligas Acadêmicas
durante a pandemia

Informativo publicado pela Liga Acadêmica de

Medicina da Família e Comunidade

(LAMFAC).

Link:

https://drive.google.com/file/d/17LNrznB1Gq

pE3JdnEwrPQeC-YvWQ85io/view


