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do 

CURSO DE MEDICINA 

Agosto 2015 

Em 2015 completam-se 50 anos da primeira formatura de Medicina 

realizada pela UFSC. Data será lembrada durante a I Semana 

Acadêmica de Medicina, com a presença de formandos da 1ª 

turma, de 1965. 

50 anos da primeira turma 

de formandos da Medicina 

da UFSC 
I SEMANA ACADÊMICA 

Evento de caráter científico 

voltado aos alunos da 

Medicina, organizado pelo 

CALIMED com a atuação do 

Prof. Edelton Morato, 

ocorrerá de 27 a 29 de 

agosto, no Hotel Quinta da 

Bica D'Água, CCS e no HU. 

Maiores informações junto ao 

CALIMED. Inscrições gratuitas 

via internet: 

https://docs.google.com/for

ms/d/17tx5fJHZKHtLi-

lZbinIbNxM15Jyh4jMfk8PuRPg

a70/viewform 

(link disponível na página 

www.medicina.ufsc.br) 

Coordenador: Prof. Fabricio de Souza Neves 

Subcoordenador: Prof. Evaldo dos Santos 

Chefe de Expediente: Lucas Indalêncio de Campos 
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AGENDA 

TCC (Trabalho de Conclusão 

de Curso): Por que começar 

cedo - e como? 
Poucas experiências poderão ser tão enriquecedoras para a 

formação do acadêmico em Medicina quanto a prática da 

pesquisa.  Dicas para iniciar já nas primeiras fases do curso estão 

nesse boletim (página 2) 

 A vida do Prof. Ernesto Damerau 

Na madrugada de 19 de agosto, o Prof. Ernesto Francisco Damerau partiu 

desta vida. O sentimento do Curso de Medicina da UFSC é de pesar pela sua 

ausência. Mas, estranhamente, também sentimos algo perto de uma alegria, 

por termos sido testemunhas de uma vida que se cumpriu plenamente. E 

registramos nossa gratidão por podermos contar com seu exemplo, hoje e 

sempre. 

https://docs.google.com/forms/d/17tx5fJHZKHtLi-lZbinIbNxM15Jyh4jMfk8PuRPga70/viewform
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https://docs.google.com/forms/d/17tx5fJHZKHtLi-lZbinIbNxM15Jyh4jMfk8PuRPga70/viewform
https://docs.google.com/forms/d/17tx5fJHZKHtLi-lZbinIbNxM15Jyh4jMfk8PuRPga70/viewform


 

“Como aprender o 
que é novo?” 

Pesquisa e TCC para o 

Curso de Medicina 

Nas aulas do Curso de Medicina, 

um aluno pode aprender muito 

sobre o estado atual do 

conhecimento médico.  

Mas este conhecimento, mesmo 

que pudesse ser aprendido em sua 

totalidade, seria suficiente para 

resolver todos os problemas de 

saúde encontrados hoje? 

Na verdade, há muitos problemas 

sem solução. E mesmo quando há, 

será que a solução encontrada 

em outros países e culturas é 

mesmo válida para os problemas 

locais? E será que estamos 

atentos, identificando quais são 

realmente os problemas que 

causam sofrimento à nossa 

população, no nosso tempo? 

Apenas fazendo sua própria 

pesquisa a Universidade 

contribuirá para apontar as 

questões que necessitam de 

trabalho aqui e agora, e buscar as 

novas soluções necessárias. 

Os alunos são parte importante 

neste papel. E a prática da 

pesquisa pode ser a experiência 

mais proveitosa em sua formação: 

Como aprender o que é novo? 

Como descobrir o que é verdade? 

Fazendo pesquisa. 

Contribuições ao Boletim podem ser encaminhadas à Coordenadoria do Curso por medicina@contato.ufsc.br 

 

 

Para começar: 

Procure um orientador desde as primeiras fases do 

curso.  

Entre em contato e marque encontro com os 

professores que atuem em áreas de seu interesse. Desta 

relação pode surgir uma boa parceira de trabalho. E 

começar cedo dará também a chance de tentar 

outras áreas de trabalho depois. 

Estude sobre pesquisa.  

O projeto pedagógico do curso, disponível no site 

(www.medicina.ufsc), mostra nas páginas 114-115 as 

bibliografias de leitura recomendada para produção 

do TCC. Procure fortalecer-se neste conhecimento 

também desde cedo, estudando por conta própria e 

discutindo com o orientador.  Formalmente, há o 

conteúdo “Metodologia Científica” na primeira fase e 

há a disciplina optativa “Metodologia da 

Pesquisa/TCC”. 

 

Lorem Ipsum 

ORIENTADORES DE TCC 

Professores de todos os 

departamentos da UFSC que 

integram o currículo do curso 

podem ser orientadores de 

Trabalhos de Conclusão de Curso 

(TCC). Uma lista dos professores do 

curso, em que suas áreas de 

atuação e pesquisa estão 

descritas, está disponível no site do 

curso (www.medicina.ufsc.br). 

Além dos professores, também 

médicos do HU, de outros hospitais 

em que haja atividades 

curriculares do curso e da Rede 

Docente Assistencial da Prefeitura 

podem ser orientadores de TCC, 

quando em co-orientação atue 

um professor. Novas listas com 

estes profissionais poderão ser 

divulgadas à medida que surgirem. 

Charles Best era estudante de Medicina quando trabalhou como auxiliar do Prof. 
Federick Banting, principalmente durante as férias de verão, nos primeiros 
trabalhos que usaram extratos de pâncreas para tratar diabetes, que 
terminaram com a descoberta da insulina (fonte da ilustração: 
http://canadainthe20sand30s.wikispaces.com/Discovery+of+Insulin) 

http://www.medicina.ufsc/
http://www.medicina.ufsc.br/

