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ENSINO

EXTENSÃO

Graduação

Vários projetos articulam a pesquisa, o ensino e a prestação de
serviços à comunidade. Por meio deles, a Faculdade de Medicina
da UFMG está presente nos 853 municípios de Minas Gerais,
com apoio de agências nacionais e internacionais. Alguns
exemplos são o programa de triagem neonatal, conhecido como
teste do pezinho, conduzido pelo Núcleo de Ações e Pesquisa
em Apoio Diagnóstico (Nupad); o Internato Rural, que leva
estudantes de graduação a mais de 30 municípios, o Manuelzão,
que busca melhorar as condições ambientais nos 51 municípios
da bacia do Rio das Velhas; os programas de capacitação do
Núcleo de Educação em Saúde Coletiva (Nescon); as oficinas
de promoção de competência comunicativa e de linguagem e
o programa de triagem auditiva neonatal. Em parceria com o
Hospital das Clínicas, os professores da Faculdade participam
ativamente do atendimento a milhares de pacientes que
demandam serviços especializados, tanto em ambulatórios
como nas unidades de internação.

Medicina – 320 vagas anuais
Fonoaudiologia – 50 vagas anuais
Gestão Gerontológica – 40 vagas anuais, a partir de 2010
Tecnologia em Radiologia e Diagnóstico por Imagem – 40 vagas
anuais, a partir de 2010

Pós-Graduação
Mestrado e Doutorado
Ciências Aplicadas à Saúde do Adulto
Ciências Aplicadas à Cirurgia e à Oftalmologia
Ciências da Saúde: Infectologia e Medicina Tropical
Patologia
Ciências da Saúde: Saúde da Criança e do Adolescente
Saúde da Mulher
Saúde Pública

Especialização

Faculdade de Medicina
Universidade Federal
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Atenção Básica em Saúde da Família
Epidemiologia
Gestão em Serviço de Saúde
Cardiologia Pediátrica
Endocrinologia Pediátrica
Gastroenterologia Pediátrica
Pneumologia Pediátrica
Medicina do Adolescente
Metodologias Avaliativas em Saúde
Saúde do Trabalhador

Aperfeiçoamento
Psicologia Médica

Residência Médica
38 programas do Hospital das Clínicas

Fundada em 1911, a Faculdade de Medicina da Universidade Federal
de Minas Gerais tem como princípio integrar uma sólida base teórica
a uma intensa prática profissional e de pesquisa, aliadas à reflexão
ética e social na formação de médicos e fonoaudiólogos. Além dos 320
formandos anuais de Medicina e 50 de Fonoaudiologia, a Faculdade
de Medicina tem cerca de 420 estudantes de Mestrado e Doutorado e
centenas de alunos em cursos de especialização, presenciais e a distância.

PESQUISA
Entre as áreas que concentram as linhas de pesquisa desenvolvidas
na Faculdade de Medicina estão as de Doenças Infecciosas e
Parasitárias; Patologia Médica e Comparada; Epidemiologia, Gestão
dos Serviços de Saúde e Saúde do Trabalhador; Clínica Médica;
Ginecologia, Medicina Fetal e Obstetrícia; Cirurgia Experimental, do
Aparelho Digestivo e Neurocirurgia; Oftalmologia; Neurociências;
Saúde da Criança e do Adolescente; Nefrologia, Câncer, Hematologia
e Microbiologia do Aparelho Digestivo; e Fonoaudiologia.

ESTRUTURA
Mais de 400 docentes - sendo que 59% são doutores, 21% são
mestres e 20% são especialistas - e mais de 200 funcionários
técnico-administrativos em educação são responsáveis
pela formação dos estudantes e por dezenas de projetos de
pesquisa e de extensão. A tecnologia está presente em projetos
de telessaúde e no laboratório de simulação, entre outras
iniciativas de ensino, pesquisa e extensão.
A Faculdade de Medicina tem cerca de 24.000m² e está instalada
no campus Saúde da UFMG, uma área de 104.000m2 na região
hospitalar de Belo Horizonte, que abriga também a Escola
de Enfermagem e o complexo do Hospital das Clínicas, com
oito edifícios. No campus funcionam ainda serviços de apoio
como biblioteca, restaurante universitário, livraria, farmácia e
bancos. Mais de 15 mil pessoas circulam por dia no campus,
participando de atividades acadêmicas, assistenciais e culturais.

