
Semanalmente, o Centro de Comunicação Social (CCS) 

envia por correio eletrônico informativos com notícias 

relevantes para a comunidade em geral. Para assiná-los 

gratuitamente acesse a página da Faculdade de Medicina, 

clique no ícone Informativo e preencha a ficha cadastral. 

Mensalmente, a Faculdade publica o boletim impresso 

Saúde Informa. Distribuído gratuitamente, o jornal 

aborda assuntos de saúde, acadêmicas e administrativas, 

teses e pesquisas.

INFORMATIVOS

Painéis sobre eventos, cursos, congressos, editais e 

classificados estão dispostos no andar térreo e no 1º 

andar do prédio principal da Faculdade. Eventos podem 

ser divulgados mediante entrega de cartaz e autorização 

do Centro de Comunicação Social. Para publicar nos 

classificados, vagas de moradia, venda de material 

didático, vagas de estágio, entre outros, é preciso enviar 

as ofertas pela intranet ou entregue pessoalmente na 

CCS (sala 55).

PAINÉIS INFORMATIVOS

É um programa de rádio sobre saúde produzido pelo CCS 

da Faculdade de Medicina. Ele é transmitido de segunda 

a sexta pela rádio UFMG Educativa, 104,5 FM, e por 

outras 95 rádios em Minas Gerais, Ceará, Espírito Santo, 

Maranhão, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e Tocantins, 

além de South Yarmouth, Massachusetts (EUA). Também 

pode ser ouvido pelo site da faculdade.

SAÚDE COM CIÊNCIA

Permitem aos alunos e professores resolverem demandas 

simples,  sem necessidade de auxílio do Centro de 

Informática em Saúde (Cins). Neles estão disponíveis 

os serviços de consulta de salas, limpeza de pen-drives 

e a configuração para o uso da rede wi-fi da UFMG. 

Os terminais estão instalados na porta da Unidade e 

próximos às escadas do 1º ao 3º andar.

TERMINAIS DE AUTOATENDIMENTO

FIQUE POR DENTRO DAS NOTÍCIAS

Assine o Boletim Eletrônico para receber informações 

sobre eventos, vagas, bolsas e pesquisas divulgadas 

pelo Centro de Comunicação Social da Faculdade de 

Medicina direto em seu e-mail.

medicina.ufmg.br/boletimeletronico
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medicina.ufmg.br

medicinaufmgoficial

medicinaufmg
saudecomciencia

damc.ufmg@gmail.com

Saúde com Ciência
(31) 98576-0326

damcradiologiaufmg

TELEFONES ÚTEIS

SITES ÚTEIS E REDES SOCIAIS

ACESSE: medicina.ufmg.br/calouros

https://medicina.ufmg.br/boletimeletronico/
https://site.medicina.ufmg.br/inicial/
https://pt-br.facebook.com/medicinaufmgoficial/
https://twitter.com/medicinaufmg
https://twitter.com/saudecomciencia
https://www.instagram.com/damcradiologiaufmg/


SEJA BEM-VINDO À FACULDADE
DE MEDICINA DA UFMG

Essa é uma das principais instituições federais de ensino 
superior do país, sempre comprometida em formar os 
melhores profissionais na área de saúde do Brasil. A seguir, 
algumas orientações que facilitarão seu dia a dia na Faculdade 
de Medicina.

Para acessar e circular nas dependências da Faculdade, 
obrigatoriamente, todo aluno deverá usar o crachá de 
identificação estudantil. Os novos alunos serão informados 
quando os crachás estiverem disponíveis na Seção de 
Infraestrutura Operacional.

Identificação Estudantil

A Biblioteca J. Baeta Vianna, do campus Saúde, é aberta a 
todos os alunos de graduação e pós-graduação da UFMG. Nela 
estão disponíveis as principais obras de diversas disciplinas, 
bem como consultas a periódicos e ao portal da Capes. A 
Biblioteca funciona de segunda a sexta-feira das 7h às 21h30 
e aos sábados das 8h às 12h.

Biblioteca

Todos os dias das 11h às 14h, o almoço é servido no 
Restaurante Universitário da Faculdade. Estudantes assistidos 
pela Fump no nível I têm refeição gratuita. Alunos dos níveis 
II e III pagam R$ 1,00, classificados no nível IV-A pagam 
R$2,00 e IV-B R$ 2,90. Estudantes da UFMG que não possuem 
classificação da Fump pagam R$ 5,60 pela refeição.

Restaurante Universitário

Atividades no Campus Pampulha

Boas vindas aos calouros do curso 
pelos representantes:

Diretoria da FM-UFMG, FUMP, 
Departamento de Anatomia e Imagem, 
Superintendente Administrativo, CCS, 
NAPEM, Biblioteca do Campus Saúde 
e Coordenador do Curso Superior de 
Tecnologia em Radiologia. 

Representante da Escuta Acadêmica
Apresentação “Assessoria da Escuta 
Acadêmica”.

AAASUFMG, LACARD

DAMC 

25/02 | Segunda-Feira

26/02 | Terça-Feira
Faculdade de Medicina

19:00 às 19:45 

19:45 às 20:15

20:15 às 21:00

21:00 às 21:30


