
Histórico do Curso

O curso de Medicina da UFJ foi criado pelo Projeto de Expansão dos cursos de 
Medicina do Governo Federal, Portaria SESu nº 105 de 05 de junho de 2012, que dispõe 
sobre a expansão de vagas em cursos de Medicina e criação de novos cursos de 
Medicina nas Universidades Federais, numa ação conjunta entre o Ministério da 
Educação e Ministério da Saúde. Neste contexto, a UFJ, antiga UFG - Regional Jataí, 
destaca-se na região do sudoeste goiano, tendo o primeiro curso federal de medicina da 
região.

Dois anos após trabalhos intensos, o curso de Medicina da UFJ iniciou suas 
atividades letivas em 11 de agosto de 2014, a partir de sua aula inaugural. Nesta 
ocasião, participaram autoridades locais, universitárias e políticas, além de 30 ingressos 
que formaram a primeira turma, com aulas iniciadas no mesmo semestre.

Desde então, o curso se expandiu, com o ingresso anual de 60 novos alunos de 
diferentes regiões do país, com predomínio da região centro-oeste e sudeste, alcançando 
a marca de 335 alunos ativos no semestre letivo de 2021.1. Neste ínterim, a participação 
da comunidade acadêmica se estabeleceu de forma longitudinal, fundamental e coesa, 
seja por meio dos representantes de turma, do Centro Acadêmico de Medicina 
(CAMEJ) ou pela Associação Atlética Acadêmica Serafim de Carvalho (A.A.A.S.C.), 
cooperando com o acompanhamento, a consolidação e a atualização ininterrupta dos 
processos metodológicos de ensino e desafios administrativos.

Até o fim do primeiro semestre de 2019, as atividades letivas ocorriam nas 
instalações ampliadas da unidade Riachuelo que possuía, dedicados ao curso, oito salas 
de aula, quatro consultórios, dois laboratórios de pesquisa, um laboratório 
morfofuncional e um laboratório de práticas médicas. Foi então que, em 12 de agosto de 
2019, as aulas do curso de Medicina iniciaram nas mais novas instalações, 
possibilitando que a máxima capacidade em número de alunos e seu excelente potencial 
de ensino-aprendizagem fossem alcançados. As novas instalações, contam não só com 
os tantos outros laboratórios que um curso de Medicina necessita dedicados a si, mas 
também com um ambiente confortável e funcional, trazendo a sensação inequívoca de 
pertencimento que tanto foi cultivada desde a criação do curso.

Em 27 de abril de 2020, a primeira turma do curso de Medicina da UFJ, 
honrosamente,  formou-se, dando fim ao primeiro ciclo de nossas conquistas e início ao 
período das mais intensas reflexões sobre como se fazer valer ainda mais de nosso 
potencial


