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I. Notícias da capa

AGENDA
26/fevereiro: Início do semestre letivo da graduação
(1a a 8a fase do curso)
28/março: Escolha do Reitor da UFSC

VOTE!
Neves FS…………………………………………...1

VOTE!

II. Artigos originais

Na quarta-feira, dia 28 de março, acontecerá a votação
em toda a Universidade para a escolha do Reitor da
UFSC. Trata-se de importante atividade de cidadania
universitária, para a qual todos são chamados a participar:
alunos, professores e servidores administrativos.
Procure conhecer muito bem sobre os candidatos ao
cargo. Conheça a história dessa eleição.

RELIGIOSIDADE / ESPIRITUALIDADE E
ADESÃO
AO
TRATAMENTO
EM
PACIENTES
COM
HIPERTENSÃO
ARTERIAL SISTÊMICA
Heinisch RH, Stange LJ..……………......……….2

E, então, VOTE!
A universidade e o Brasil passam por momento político
importante. Os caminhos que o país tomará dependem,
entre outros fatores, do voto nas urnas.
E só existe uma maneira de fazer com que o país seja
parecido conosco:

III. Cartas dos leitores

Precisa que nós, eu e você, cidadãos comuns, votemos
nos candidatos cujo comportamento e ideias sejam
semelhantes aos nossos. Se não votarmos, podemos
cegamente confiar na escolha de quem irá votar?

Fritzen M…………………….........………………...8

O voto mais necessário para a UFSC e para o Brasil é
exatamente o seu, pessoa comum, que deseja
simplesmente uma escola e um país saudáveis, para
estudar, trabalhar e crescer livre e em paz. É com o seu
voto que o país seguirá este rumo.

Acesse o “Boletim” em:
http://ojs.sites.ufsc.br/index.php/medicina e submeta seu
trabalho para publicação.
Artigos originais de pesquisa e cartas dos leitores para o
debate científico são bem-vindos!
Cópias de todas as edições estão disponíveis também em:
http://medicina.ufsc.br/?page_id=784 (página do curso).

Então, VOTE!
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