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Bem Vindo!

Enfim, colega, encerraram-se aquelas que foram, provavelmente, as férias mais
merecidas da tua vida. As aulas, agora, já estão começando... O momento que vives é
único e, por certo, inúmeras sensações – da euforia à insegurança – fazem parte dos
seus pensamentos. Esse primeiro semestre que te aguarda é, antes de tudo, um período
de adaptação – tanto à nova realidade acadêmica quanto às inúmeras festas que rondam
a Medicina. É natural que dúvidas sejam freqüentes no decorrer dos próximos dias.
Por essa razão, nós do Centro Acadêmico Sarmento Leite (CASL), elaboramos esse
sucinto “Manual do Calouro”, o qual visa auxiliar e facilitar tua interação em aspectos
fundamentais da nossa faculdade. O CASL te parabeniza pela conquista e deseja muito
sucesso nessa  nova e tapa que pr incipia  em tua  vida .

O CASL

O Centro Acadêmico Sarmento Leite iniciou sua história em 1912, em uma reunião
dos acadêmicos de Medicina e de Farmácia no antigo Cine Odeon – ocasião em que foi
fundado o Centro Acadêmico de Medicina e Farmácia. O professor Sarmento Leite, que
nomeia o nosso atual CA, foi o único docente a participar da reunião e reconhecer a
legitimidade da nova agremiação. Dessa forma, somos o primeiro Centro Acadêmico de
Medicina do Brasil, com uma trajetória marcada pelas reivindicações de caráter acadêmico
e por posicionamentos políticos de vanguarda, questionando valores estabelecidos e
propondo mudanças.

O CASL foi um espaço conquistado pelos estudantes, tendo como principal função
representá-los e defender seus direitos – tanto coletivos como individuais – frente a Faculdade
de Medicina e a comunidade em geral. O Centro Acadêmico é também um espaço de
discussão, criação e exercício das capacidades críticas e culturais do estudante. Além
disso, ele promove a integração dos diversos alunos do curso de Medicina e serve de
espaço de recreação.

A organização político-administrativa é totalmente democrática, aberta a qualquer
estudante de Medicina. A direção é anual, sendo escolhidas chapas – normalmente compostas
por presidente, vice, primeiro e segundo tesoureiro e secretário geral – pelo voto secreto,
direto e não obrigatório. Nossa gestão atual é: Glauco Konzen (Presidente), Mariana Magalhães
 (Vice-presidente), Lucas Araújo  (Secretário Geral), Jerônimo Oliveira  (Primeira tesoureira)
e Cristopher Piñeiro (Segundo Tesoureiro), além de uma ampla rede de ajuda, composta por
colegas de diversas ATMs, que estão distribuídos em diferentes secretarias.

O nosso CA tem três sedes. Uma junto ao Centro de Vivências no antigo prédio da
Medicina, o atual ICBS; outra no térreo do HCPA; e a Casa de Sarmento – sede principal
localizada no prédio da FAMED, onde se concentram a maioria das atividades. Como já foi
dito, o CASL é aberto a toda comunidade discente.
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A Faculdade de Medicina – FAMED

A instituição foi fundada em 25 de julho de 1898, tendo surgido a partir da
Escola de Partos da Santa Casa e da Escola de Farmácia de Porto Alegre, e iniciou
suas atividades em 1899, constituindo-se na terceira escola de Medicina do país.

No ano de 1924, após ocupar várias salas em locais diversos pelo centro de
Porto Alegre, inaugurou-se o antigo prédio da Medicina, o qual abriga, atualmente, o
ICBS e o IB e está localizado na Rua Sarmento Leite (nome do patrono da Faculdade
de Medicina do RS). A partir de 1974, quando se deu a inauguração do Hospital de
Clínicas de Porto Alegre, a faculdade transferiu seus departamentos para lá. Hoje em
dia, a nossa faculdade conta com um novo prédio, na Rua Ramiro Barcelos, 2400,
onde se localizam as partes administrativas, além da biblioteca e uma das sedes do
CASL.

O Hospital de Clínicas – HCPA

O HCPA é um hospital escola, o que significa dizer que, além de médicos,
pacientes, familiares e outros funcionários responsáveis pelo bom funcionamento dos
serviços, transitamos nós, alunos, lá dentro. Andar sempre identificado (depois de
pronto o seu crachá), dessa forma, torna-se indispensável.

Além de leitos, distribuídos pelos mais diversos andares, existem em seu interior
salas de aula e os departamentos da nossa faculdade. A maioria dos andares segue
uma regra de distribuição de pacientes, a saber alguns:
è 3º andar: Oncopediatria e Internação particular e convênios;
è 4º andar: Internação Psiquiátrica;
è11º andar: Centro Obstétrico
è 12º andar: Centro Cirúrgico
è 13º andar: CTI;

     Não tenha medo, conhece o hospital, mas lembra-te sempre de que aquilo, como
dito, é um hospital. Usa o bom senso e respeita a todos. Dessa forma tu também
serás respeitado e sempre muito bem-vindo.
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O que é ATM?

Tu já deves ter visto essa sigla em diversos locais, principalmente estampada nas pastas
dos estudantes de Medicina. Pois muito bem: “ATM” significa “Associação Turma Médica”,
que é a turma com que tu entras na faculdade e com a qual tu provavelmente irá te formar. Essa
sigla vem sempre acompanhada do semestre no qual ocorrerá a formatura.

Vale lembrar que a Medicina á um dos poucos cursos em que temos a possibilidade de
nos formar com a mesma turma com que iniciamos o curso. Isso porque nossos horários são
mais “certinhos”, por esse motivo, procura estabelecer uma boa convivência com todos os
colegas, pois vocês passarão seis anos juntos.

Apadrinhamento

O apadrinhamento é um ritual comum em quase todos os cursos. Consiste no
estabelecimento de uma relação padrinho–afilhado entre veteranos e calouros.

É bom lembrar que o padrinho não tem como função, única e simplesmente, fornecer
materiais e provas antigas a seu afilhado. Ele deve ser uma espécie de guia, compartilhando
com ele suas experiências dentro da faculdade e fornecendo auxílio quando for necessário. Ele
também pode ajudar na escolha de livros a serem comprados, informar sobre a qualidade de
professores, dizer que cursos valem ou não a pena ser feitos e, claro, manter seu afilhado
informados de todas as festinhas que rolam por aqui...

PROMED E PRÓ-SAÚDE

O Promed, ou Programa de Incentivos às Mudanças Curriculares para Escolas Médicas,
é parte integrante de um novo projeto de educação médica no país que está sendo implementado
pelo Ministério da Saúde e pelas Faculdades de Medicina, especialmente as federais. Os esforços
são no sentido de reorganizar a estrutura da diversas instituições de ensino para ajustá-las às
novas Diretrizes Curriculares, promovendo assim um ensino médico voltado aos cuidados
básicos e primários na área da saúde – tudo isso inserido num contexto muito maior de mudanças
das políticas de saúde pública no Brasil. O Promed foi, no final de 2005, foi substituído pelo
Pró-Saúde, um programa semelhante, que atende às Faculdades de Medicina, Odontologia e
Enfermagem

É de extrema importância a participação e contribuição de cada um de nós nesse processo
de mudanças, assim, convidamos a todos para se informarem sobre o que vem sendo feito e
efetivamente participarem das mudanças.
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Movimento Estudantil

Muito mais do que pensam alguns, o movimento estudantil é – ainda hoje – um dos
maiores agentes modificadores do nosso quadro social e, ao contrário do que muitos nos
fazem acreditar, o fim da ditadura militar não representou também o fim do movimento, mas seu
renascimento.

O movimento estudantil de Medicina é parte atuante nesse quadro. Temos como principais
bandeiras a melhoria da saúde pública, na qualificação do ensino médico e a ética no exercício
da profissão.

Vale a pena conhecer algumas siglas e nomes representativos do movimento estudantil de
Medicina que te acompanharão por toda viada acdêmica:
DENEM: Direção Executiva Nacional dos Estudantes de Medicina - é a entidade representativa
dos estudantes de Medicina do Brasil. Sua estrutura organizacional é composta por coordenação
nacional, assessoria – as duas eleitas anualmente no ECEM – e coordenações regionais –
compostas pelos CA’s e DA’s de cada região. É importante ressaltar que a DENEM é reconhecida
pelos Ministérios da Saúde e Educação, pelas nossas Secretarias Estadual e Municipal de
Saúde e pelas entidades médicas como órgão representativo oficial dos estudantes de Medicina
do país.
REGIONAL SUL-I: É a Coordenação regional ao qual pertencem os estados de SC e RS e,
consequentemente, nosso Centro Acadêmico.
CENEPES: Centro Nacional de Estudos e Pesquisa em Saúde - é composto por sete assessorias
da DENEM e organiza seminários nacionais de estudos sobre questões importantes para os
estudantes a cada ano.
ECEM: Encontro Científico dos Estudantes de Medicina - é um dos fóruns de discussão do
movimento estudantil mais antigos do país. O primeiro foi realizado em 1969, em Fortaleza, e a
denominação do encontro foi a forma que os estudantes da época encontraram para driblar o
governo e se encontrarem sem repressão. É o fórum máximo deliberativo da DENEM, onde é
eleita sua nova gestão e são votados os assuntos mais polêmicos da comunidade. Além disso,
conta com uma rica programação científica e cultural.
EREM: Encontro Regional dos Estudantes de Medicina - é o fórum de discussão dos estudantes
no nível das Regionais (no nosso caso, da Regional Sul-I), tem caráter deliberativo em relação
aos alunos daquela região e elege o representante da Regional para a DENEM. Este  ano
semestre ocorrerá em Porto Alegre e será organizado pelo nosso Centro Acadêmico.
COBREM: Congresso Brasileiro dos Estudantes de Medicina, planeja as atividades da DENEM,
integrando os Diretórios e Centros Acadêmicos do Brasil inteiro.
ABEM: Associação Brasileira de Educação Médica, formada por professores, alunos e
profissionais que se interessam pelo tema. Realiza anualmente o COBEM - Congresso Braisleiro
de Educação Médica e cada regional realiza também seu congresso regional. Pertencemos à
regional sul-1 da ABEM (RS apenas).
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Iniciação Científica, Estágios e Extensão

No decorrer do curso, tu terás a oportunidade de ampliar teus conhecimentos através de
projetos de pesquisa, extensões, estágios não-curriculares, etc. Todas essas atividades são de
grande importância para a vida acadêmica, tanto em relação à experiência adquirida quanto em
relação ao currículo.

Com os projetos de pesquisa, tu poderás estudar mais a fundo os temas pelos quais tens
mais interesse. Eles podem, inclusive, auxiliar-te na escolha da tua carreira. Na extensão, tu
terás a oportunidade única de entrar em contato com a comunidade e dar a ela algum retorno
por tudo que a universidade pública te proporcionou. É uma maneira de todos nós, alunos,
compreendermos melhor a função social da Medicina.

Um exemplo de atividade interessante é o curso de sutura no Hospital Cristo Redentor.
A Secretaria de Iniciação Científica desta gestão tem como principais metas a reativação

da Revista Científica do CASL e a organização da Semana Acadêmica (SAMED) 2006, bem
como promoção de cursos, palestras e debates sobre temas científicos.

A Semana Acadêmica, que ocorreu em junho, contou com palestras, eventos culturais e
uma Mostra de Exposição Científica, com exposição de mais de 30 trabalhos no saguão do
Hospital.

Contato Secretaria de Iniciação Científica: casl_cientifica@yahoo.com.br

Secretaria de Extensão – CASL

A extensão universitária vem, nos últimos anos, ganhando destaque no cenário universitário
brasileiro, em que pese sua indefinição ou falta de clareza nas várias formas de suas relações.
As ações de extensão do CASL, articuladas pela secretária de Extensão, são desenvolvidas
sob a forma de Programas, Projetos, Cursos e Eventos.

As ações seguem os seguintes princípios:
* necessária e obrigatória articulação da extensão com o ensino e a pesquisa;
* respeito a pluralidade estudantil;
* relação bilateral com a comunidade externa, com produção resultante do confronto com a
realidade;
* atuação social articulada em um contexto formativo.
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Prédios

ICBS: 12101 – Instituto de Ciências Básicas da Saúde - é o antigo prédio da Medicina, fica na
volta da Rua Sarmento Leite, no Campus Centro.  Existe um Centro de Vivências de todos os cursos
que têm aula nesse prédio. Fica no segundo andar e é bem freqüentado pelos alunos do nosso curso.
A porta do andar térreo só é aberta em dia de prova para os alunos saírem.

Anexo I da Reitoria: 12106 – é o prédio onde funciona o protocolo e uma boa parte da
burocracia da Universidade, no Campus Centro, fica ao lado do Bar do Antônio. Agora foi interligado
com o atual prédio do Banco do Brasil. O acesso pode ser pela porta do prédio do BB, ou então
outra duas no prédio realmente. (Onde faz a carteirinha da UFRGS).

HCPA e FAMED: não precisa dizer onde fica, né?!? Todo mundo já sabe.
Ciclo Básico (Instituto de Psicologia): também no Campus da Saúde, no mesmo prédio do

RU. Várias aulas são ali. No primeiro semestre, a Bioquímica, mas também muitas outras ao longo
do curso. O Departamento de Medicina Social também fica ali sediado.

A AAAXXS

A Associação Atlética Acadêmica 20 de Setembro (AAAXXS), fundada em 20/09/
2004, foi idealizada por um grupo de alunos que sentia falta de atividades esportivas na
Faculdade de Medicina. Nasceu com o intuito de mudar o panorama sedentário e
indivualista do nosso dia-a-dia, bem como fazer renascer e revigorar o esporte em nossa
faculdade. A Atlética, através de uma estrutura de funcionamento organizada, não tem
fins lucrativos, e sim de fortalecimento da instituição para que cada vez mais seus ideais
possam ser levados adiante. Funciona através do esforço dos acadêmicos que acreditam
na melhoria das condições de ensino e lazer proporcionados pela FAMED. Desta
maneira, a AAAXXS tem como algumas de suas ações: buscar técnicos competentes para
o treinamento de atletas, realizar treinos periodicamente das mais diversas modalidades,
organizar torneios e campeonatos entre as ATMs, participar nos campeonatos da UFRGS,
estruturar juntamente com as outras faculdades de medicina da região metropolitana o
INTERMED Metropolitano (COPAMED), garantir presença e boa participação nas
grandes competições universitárias como INTERMED SUL, PRAIAMED e os Jogos
Universitários Brasileiros (JUBS), promover momentos de confraternização social entre
os alunos, como happy hours, churrascos, jogos beneficentes, festas... E os resultados já
estão aparecendo, como a brilhante 2º colocação da UFRGS no Intermed 2005 e 3° em
2006, sendo pela terceira  vez  a  faculdade gaúcha  mais bem colocada nos jogos.
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Almoço

Para quem não poderá ir para casa almoçar, existem alternativas:
RU’s: no centro, na Avenida João Pessoa, e no Campus Saúde. É só perguntar que todo
mundo sabe indicar. Para utilizar os serviços do restaurante universitário é necessário o cartão
da UFRGS ou o comprovante de matrícula.
Bar do Antônio: no Campus Centro, a comida é boa, mas não muito barata.

Truco

O truco é o jogo oficial dos intervalos de aula, e mesmo que tu aches que não vai jogar,
acredite, mudarás de idéia. E todos os dias dirá: amanhã não jogarei e não conseguirás. As
disciplinas de Truco I e II são ministradas em qualquer lugar, no CASL, nos bares e nas salas
de aula. O mais importante é saber que: se joga com o baralho espanhol, sem as cartas 8 e 9. As
cartas têm um valor diferente do convencional, sendo assim dispostas, do valor mais alto para
o mais baixo: ás de espada, ás de paus (bastião), 7 de espada, 7 de ouro, 3, 2, ás de ouro e
copas, 12, 11, 10, 7 de copas e paus, 6, 5, 4. Com o decorrer dos dias você vai aprender o que
significa invido, flor, e sentir o vício do truco.

Bibliotecas

Todos os alunos têm acesso a toda e qualquer biblioteca da UFRGS, independente do
campus em que ela se encontra. A biblioteca do Colégio Aplicação também se encontra a nossa
disposição. Aquelas que serão mais utilizadas por ti, no entanto, serão a do ICBS e a da
FAMED.

Para retirar livros em qualquer biblioteca, precisas do teu cartão de identificação da
UFRGS. A senha, que podes alterar, é a tua data de nascimento. Caso atrases alguma devolução,
deverás pagar uma multa de R$1,00 por dia, contando fins-de-semana (na FAMED) ou de
R$1,00 por hora (no ICBS). Não te esquece que, em caso de atraso, além de pagar multas, tu
podes prejudicar alguém que tenha reservado o livro e precise muito dele!

Infelizmente, as novas bibliotecas têm alguns inconvenientes. No ICBS, a maioria dos
livros está sempre retirada ou reservada, principalmente em época de provas, já que muitos
cursos têm aula nesse campus. Por isso, procura não deixar o estudo para uma semana antes
da prova! Na biblioteca da FAMED, podemos ficar com os livros por três dias (no ICBS são 7
dias), e ela fecha às 18h. UMA GRANDE NOVIDADE é que a Faculdade comprou, no
início de 2006, aproximadamente 1100 livros, só para a graduação e que já estão à disposição
para todos.
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Atividades Extra-Classe
Selecionamos atividades que acontecem na UFRGS, no HCPA, e na FAMED que podem

contribuir para a formação acadêmica, cultural e política do estudante.
CHURRAMED:  Evento consagrado há 3 semestres, já virou tradição na faculdade. Trata-se
de um momento de confraternização no qual é ofericido um churrasco aos calouros que são
apresentados à faculdade, onde é realizado um teatro com imitação dos professores. É claro
que a presença de todos é obrigatórioa...
SARAU: No CASL, com periodicidade incerta, é uma reunião na qual as pessoas podem
declamar poesia, discutir textos ou cantar. Sempre rola uns comes e bebes.
PRATA DA CASA: É uma mostra cultural que ocorre no Anfiteatro do HCPA no horário do
meio-dia, também sem periodicidade certa. Está aberta a qualquer manifestação artística dos
alunos, como artes plásticas, fotografia, literatura e já contou com professores e funcionários.
Marca, também, o final das atividades da Semana Acadêmica da Medicina (SAMED).
HAPPY HOUR: é um momento de descontração, durante a semana, sem periodicidade definida.
O primeiro costuma ser de recepção aos calouros.
FESTA DOS 100 DIAS: À fantasia, é organizada pelos formandos e ocorre uma por semestre
a, mais ou menos, 100 dias da formatura.
CERVEJADA: Marca o fim das atividades dos formandos. É uma das festas mais esperadas
no semestre.
FRENTE A FRENTE COM SARMENTO: não há periodicidade estabelecida, é um debate
com convidados sobre temas polêmicos de abrangência universitária ou geral.
GRUPO DO PROF. ABECHE (ALETHÉA) : Acontece nas quartas-feiras, quinzenalmente,
no 11º andar no HCPA, ao meio dia, no Departamento de Ginecologia e Obstetrícia. A cada
encontro um tema é proposto: pode ser um livro marcante, uma poesia, um filme, uma história
infantil. A idéia é proporcionar um momento no qual cada pessoa possa falar de si, das suas
idéias e não apenas de assuntos relacionados à medicina.
GRAND ROUND (HCPA): Acontece nas três primeiras quartas-feiras do mês, às 11 horas e
com uma hora de duração. No anfiteatro do segundo andar do HCPA. Normalmente um tema é
abordado, com dois enfoques defendidos. O público em geral são médicos e doutorandos,
mas os calouros também podem ir, nem sempre vão entender tudo, mas é bem interessante. No
HCPA tem cartazes informando o tema (são uns vermelhinhos). Informações:
www.hcpa.ufrgs.br/siteroot/tv_hcpa/_site/_htm]/_vivo/index.htm].
ANATOMOCLÍNICA (HCPA): Acontece na última quarta-feira do mês, no mesmo horário e
local do Grand Round e é a discussão de um caso clínico por profissionais convidados. No
HCPA tem cartazes informando o tema.

Fotocópia (Xerox)
O xerox do ICBS é o que mais utilizamos, alguns professores deixam suas pastas lá,

custa R$0,10. Próximo ao Campus Centro tem o xerox do DCE, que fica em cima do RU na
João Pessoa, e é R$0,06. E na FAMED é só atravessar a rua  (que todos vão acabar conhecendo).
Tem, ainda, o xerox da biblioteca, onde cada um faz a sua cópia, por R$0,10.
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Centro Acadêmico Sarmento Leite


