Notícias da capa

Formatura da 98a turma do curso de medicina da UFSC,
Florianópolis, turma “Profa. Simone Van de Sande Lee”
No dia 12 de julho ocorreu a cerimônia de colação de grau da 98ª turma do curso de medicina da UFSC em Florianópolis, turma
“Professora Simone Van de Sande Lee”. Os oradores da turma, acadêmicos João Luiz Ramos e Pedro Leite Costa Franco narraram
um pouco da jornada que todo estudante vive até chegar ao fim do curso de graduação:
Mudança:
“Pessoas com diferentes histórias, origens, classes sociais, que em sua maioria deixaram para trás familiares e amigos e vieram
para a Ilha em busca dos seus sonhos. (...) Tiveram que se apoiar e aprender umas com as outras.”
Dificuldades:
“provas de embriologia, os roteiros intermináveis de anatomia, as lâminas de
histologia (...) “achávamos que a medicina estava fazendo de tudo para
desistirmos dela”
Apoios:
“a felicidade por poder pagar 1,50 em um prato de comida no restaurante
universitário”
Evolução:
“nos demos conta do nosso significado para o doente e sua família e
descobrimos a partir daí a essência do que é ser médico”
Mais uma mudança:
“[somos] médicos. A nossa profissão não é fácil. Portamos um poder incalculável
sobre o que as pessoas têm de mais precioso, que é a sua saúde. Não
subestimemos o tamanho da responsabilidade que acompanha esse poder.”
A paraninfa, Dra. Diana Oliveira Teixeira, lembrou aos novos colegas que não
devem ficar sozinhos na jornada que se inicia. Há que se ter apoio na família e
nos colegas. E há que se apoiar os próximos:
“Lembrem-se: Sozinhos não remamos muito distante, porém, JUNTOS
conseguimos remar grandes distâncias. Então, não se esqueçam de JUNTOS
Os oradores da turma, Pedro Leite Costa
lutar pelos direitos da classe médica, ofício que tanto nos enche de orgulho e
emoção (e que vem sendo tão pouco compreendido e valorizado). (...) Mesmo Franco e João Luiz Ramos
com todos os percalços, atribulações e estresses que a vida de trabalho os
cause, jamais esqueçam que vocês têm um porto seguro. Seus pais, irmãos, amigos, pessoas queridas... sempre haverá alguém
de braços abertos e com colo quentinho e calmo para acalentá-los. Pessoas (sejam da nossa família de sangue ou de coração),
que sempre torceram e continuam torcendo por vocês.”
A vice-reitora, Professora Alacoque Herdmann, destacou que o trabalho e estudo dos novos médicos deve contribuir para a
sociedade:
“A área das Ciências Médicas é a mais antiga, avançada e consolidada das Ciências da Saúde. (...) Desejamos que sigam
conquistando referência, visibilidade, inserção, reconhecimento e impactos no país. (...) Estejam atentos às modificações que a
incorporação de novos paradigmas produz na relação entre os diversos atores sociais e no contexto da saúde e vida dos cidadãos
e na percepção de seus deveres, direitos e compromissos éticos. (...) O país precisa das vossas aptidões, competências e
habilidades como profissionais médicos (...) pelo desenvolvimento (...), o melhor futuro da humanidade e de nosso planeta!”
“Saudações universitárias!”
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Sobre o “Boletim do Curso de Medicina da UFSC”
Submissões para publicação:
Preferencialmente online através do sistema Open Journals System. Acesso em:
http://ojs.sites.ufsc.br/index.php/medicina (crie seu login e senha para acesso à revista através da página de
cadastro, clicando em “Sobre” e em “Submissões”), ou por e-mail direto ao editor, com os arquivos em anexo.

Diretrizes para Autores
Trabalhos enviados para publicação devem ser montados em arquivo .doc ou .docx, em língua portuguesa,
com a seguinte estrutura:
Página de rosto: indicando a sessão em que pretende publicar o trabalho (veja detalhes das sessões em
"Políticas de Sessão"), título, identificação dos autores em ordem de citação (nome completo, setor de trabalho,
titulação e email de contato), endereço para correspondência do autor responsável pelos contatos.
A declaração de conflitos de interesse dos autores deve aparecer na folha de rosto e será publicada junto ao
trabalho. Incluir fontes de apoio financeiro ao trabalho e citar se os autores possuem vinculação a
empresas/coletivos/partidos que tenham interesse na divulgação das informações do trabalho.
Deve ser anexado um documento .pdf contendo o seguinte texto: "Declaração de concordância - os autores
abaixo assinados declaram que concordam com a publicação do trabalho intitulado (escrever o título do
trabalho) em "Boletim do Curso de Medicina da UFSC" e que aceitam as normas de publicação neste periódico.
Os autores declaram os seguintes conflitos de interesse: (declarar ligação a
empresas/coletivos/partidos/movimentos com interesse na divulgação das informações do trabalho). Cidade,
data - Nome completo, e-mail e assinatura de todos os autores"
Segunda página (esta, em português e em inglês): Resumo com até 250 palavras (estruturado da mesma forma
que o artigo), seguido de três a seis palavras-chave, separadas por ponto-e-vírgula, para indexação (baseadas
no DECs - descritores em ciências da saúde)
Em seguida, o artigo (com o máximo de 3000 palavras). Se artigo original, estruturado em seções (Introdução,
Objetivos, Método, Resultados, Discussão e Conclusões). Artigos de revisão podem ter estrutura Introdução,
Método, Revisão e Conclusões. As seções "artigos", "o que o residente lê" e "cartas" tem estrutura livre e
não exigem resumo. Na seção “infográfico”, aceita-se o trabalho na forma de ilustração, que deve conter todas
as informações relevantes, incluindo nomes dos autores e referências.
Trabalhos envolvendo pesquisa com seres humanos ou animais devem mencionar a aprovação no respectivo
Comitê de Ética em Pesquisa. Ensaios clínicos devem mencionar o registro em órgão competente.
O artigo deve ser escrito em fonte Tymes New Roman, tamanho 12, espaço simples. As referências devem
seguir a norma de Vancouver, conforme divulgadas nas orientações para o Trabalho de Conclusão de Curso
da Medicina (http://www.medicina.ufsc.br/files/2011/11/NORMAS-TCC-MEDUFSC-2011.pdf) e nas orientações
de normatização de trabalhos acadêmicos da Biblioteca Universitária (http://portal.bu.ufsc.br/normalizacao/),
sendo numeradas ao longo do texto em algarismos arábicos sobrescritos.
Figuras e tabelas devem seguir as mesmas normas do TCC da medicina
(http://www.medicina.ufsc.br/files/2011/11/NORMAS-TCC-MEDUFSC-2011.pdf). Tabelas podem ser
incorporadas no mesmo arquivo do texto; figuras podem ser incorporadas no texto, mas também devem ser
encaminhadas como "arquivo suplementar".
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