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O novo mundo de 2020
Juramento; colação de grau com diploma digital; discurso de orador, paraninfa e reitor; homenagens e comemoração. A
centésima turma do curso de graduação em medicina da UFSC, campus Florianópolis, teve a primeira cerimônia de
colação de grau online da história da UFSC. Nossa história que se faz em tempo real.
Fonte: https://noticias.ufsc.br/2020/04/formatura-on-line-de-novos-medicos-e-solenidade-inedita-na-ufsc/
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Editorial
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Neste primeiro editorial do ano de 2020, marcado pela
pandemia COVID-19, vamos recordar passagens do
editorial da edição de dezembro de 2019:

Artigo
Reunião conjunta da Liga Acadêmica de Medicina
Interna e da Associação Amigos do HU: “O que
você sabe sobre o infarto do miocárdio?”

“não [se] previa que a maior mudança no mundo de
2020 seria a disseminação, ao alcance de todos, do papel
de difusor nas comunicações de massa”
“nosso objetivo é que, desde cedo, nossos alunos treinem
as habilidades necessárias para serem produtores e
difusores de informações verdadeiras em sua profissão”
“Mas esta habilidade, sozinha, não diferencia o bom do
mau. O compromisso com a verdade dos fatos e com o
bem do paciente são valores eternos de nossa profissão,
independentemente dos meios utilizados em cada época
da Medicina”
A pandemia só reforçou as mensagens de dezembro.
Habilidades essenciais aos nossos alunos são ler e
interpretar estudos científicos, bem como escrever seus
próprios trabalhos com compromisso com a lógica e a
verdade. Também são habilidades fundamentais
pesquisar e selecionar estudos confiáveis. Mais ainda:
produzir seus próprios dados, interpretá-los e chegar a
conclusões verdadeiras.
Vamos começar de novo, com os trabalhos desta edição
do “Boletim”!

Prof. Fabricio de Souza Neves (Editor)
Departamento de Clínica Médica, Centro de Ciências da
Saúde, Universidade Federal de Santa Catarina
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