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NOTÍCIAS DA CAPA

Em

29 de novembro ocorreu o processo de escolha de
coordenador e subcoordenador do Curso de Medicina. Puderam
votar todos os alunos, professores e servidores técnicoadministrativos do curso e a chapa única constituída pelo Professor
Aroldo Prohmann de Carvalho (coordenador do curso) e Simone
Van de Sande Lee (subcoordenadora do curso) foi eleita para um
mandato de dois anos.
Em seu texto de apresentação, o Prof. Aroldo destacou que
“Obtivemos importantes avanços nos últimos anos o que culminou
com a recente avaliação máxima do MEC, resultado de um esforço
conjunto (...) A continuidade da reestruturação do currículo, o
fortalecimento do NDE, uma maior aproximação entre os
professores, renovação dos convênios com as Secretarias Estadual
e Municipal de Saúde, com uma definição clara e oficial dos
cenários de atividades práticas dos nossos alunos, tanto no
internato como pré-internato, estímulo à formação continuada dos
professores - estas são algumas das ações que pensamos em dar
continuidade, agradecendo pela confiança em nós depositada.”

No dia 7 de dezembro ocorrerá a cerimônia de colação de grau da
97ª turma de formandos do Curso de Medicina da UFSC –
Florianópolis, “Turma Prof. Jorge Dias de Matos”, que tem como
paraninfo o Prof. Rogério Paulo Moritz, como patrono o Prof.
Edevard José de Araújo, e como homenageados o Prof. Hugo
Alejandro Arce, a Profa. Simone Van de Sande Lee e o TécnicoAdministrativo Lucas Indalêncio de Campos.

Foi publicado o tradicional “Guia do Estudante” da Editora Abril,
que avalia os cursos superiores brasileiros, atribuindo a
classificação “4 estrelas” ao Curso de Medicina da UFSC.

Despede-se da função de subcoordenador de curso o Prof. Evaldo
dos Santos, que a exerceu nos últimos dois mandatos, merecedor
dos cumprimentos de toda a comunidade acadêmica da
Medicina/UFSC pelo brilhantismo e dedicação com que serviu ao
Curso.

No dia 28 de novembro ocorreu a visita do presidente da EBSERH
(Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares), Dr. Kleber de Melo
Morais, ao Hospital Universitário Prof. Polydoro Ernani de São
Thiago. Na oportunidade foram inauguradas as novas instalações
do Serviço de Anatomia Patológica e do Núcleo Desenvolver (ligado
ao Serviço de Pediatria, que presta atendimento e faz pesquisas na
área educacional acolhendo crianças com dificuldades de
aprendizado na rede pública de ensino). Também foram
apresentadas as novas instalações das enfermarias Clínica Médica
2 e Clínica Cirúrgica 2, e foi anunciada a aquisição de um novo
tomógrafo e um novo angiógrafo para o Hospital.

Na

semana iniciada em 19 de novembro ocorreram as
apresentações dos Trabalhos de Conclusão de Curso da Medicina
do semestre 2018.2, com a maioria das atividades no auditório do
Bloco Didático-Pedagógico. Alguns dos trabalhos serão publicados
nas próximas edições deste “Boletim”.

Prof. Roberto Heinisch e o acadêmico Bruno Capella dando início à
apresentação de Trabalho de Conclusão de Curso
Entrada do Hospital Universitário Prof. Polydoro Ernani de São
Thiago (HU-UFSC)
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