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Nota Pública de Esclarecimento 

 O Diretório Acadêmico de Medicina da Universidade Federal do Vale do São Francisco – 

DAMUNI- vem a público informar sobre as últimas deliberações da assembleia dos estudantes 

realizada no dia 07 de junho de 2013, que contou com cerca de 200 (duzentos) estudantes que 

estiveram reunidos por 5 (cinco) hora seguidas: 

 Considerando as infrutíferas tentativas de reinvindicações feitas a atual administração da 

UNIVASF, cujo lema de campanha: ‘Plural e democrática’; 

 Considerando a falta de sensibilidade do Pró-reitor de ensino Dr. Leonardo Sampaio aos 

problemas do curso de medicina no que se refere principalmente ao quadro de professores, 

indeferindo o pedido de devolução das vagas cedidas ao Colegiado de Ciências Farmacêuticas 

(CFARM) e negando a contratação de professores substitutos sobe a justificativa de o Colegiado de 

Medicina dispor de professores ociosos, o que sabemos não proceder; 

 Considerando o desrespeito aos nossos preceptores que recebem a nós alunos em aulas 

práticas nos serviços de saúde de Petrolina e Juazeiro, voluntariamente, ao não terem suas 

atividades de docência reconhecidas perante a reitoria, nem mesmo através da certificação do 

CMED. E este último, que é desautorizado e desprestigiado, quando emite estes certificados aos 

seus professores voluntários que posteriormente não negados pela sua própria reitoria; 

 Considerando a morosidade excessiva e o descaso na correção dos diplomas de Medicina 

expedidos pela UNIVASF, devendo esta substituir o termo “bacharel em medicina” pela devida 

titulação específica, que traz como implicação o não reconhecimento do diploma de “bacharel em 

medicina” pelos Conselhos Regionais de Medicina dos estados do Rio de Janeiro e Rio Grande do 

Sul, portanto impedindo o exercício da medicina nestas unidades federativas. Inclusive, conforme 

já solicitado pelos Conselhos Regionais de Medicina de Pernambuco, Conselho Federal de 

Medicina, Colegiado de Medicina da UNIVASF, e o próprio DAMUNI; 

 Considerando o desrespeito do CFARM ao CMED e aos estudantes de medicina, quando 

este se nega a devolver 5 (cinco) vagas pertencentes ao CMED, cedidas para a fundação do 

CFARM, utilizando argumentos infundados, muitos ainda difamam professores do CMED e seus 

alunos, na medíocre tentativa de incitar a inimizade entre os cursos; 

 Considerando a falta de resolutividade da transferência da administração do Hospital de 

Urgências e Traumas, a exclusão do Colegiado de Medicina na transição e na comissão designada 

para isso, fazendo com que esta comissão se baseie em cargos de ‘indicação’; 
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 Considerando a intenção da Reitoria de transferir integralmente a responsabilidade de 

gestão do HUT e da futura Policlínica, que se encontra em completo estado de abandono, para a 

Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, se eximindo da administração e decisão quanto a sua 

função, delegando-a profissionais indicados; 

 Em protesto aos desmandos e desserviços pelos quais os alunos, professores e 

colaboradores do curso de medicina vêm sendo submetidos, paralisaremos nossas atividades no 

dia 11(onze) de junho de 2013 e nos reuniremos na Reitoria da Universidade Federal do Vale do 

São Francisco a fim de sermos ouvidos pelo Excelentíssimo Senhor Reitor e obtermos respostas 

documentadas a estes respeitos, durante todo o dia, com o indicativo de greve a ser deliberada 

caso não sejamos atendidos.  

 Lutamos pelo nosso direito a 05(cinco) professores de dedicação exclusiva, que poderão 

enfim colaborar com nosso curso e a universidade, dedicando-se juntos aos já existentes à 

pesquisa e extensão; 

 Lutamos pelo devido título de médicos, os quais nos foram prometidos quando passamos 

pelos processos seletivos para o curso de medicina e não de bacharelado em medicina, e 

finalmente poder exercer a medicina plenamente nesta Unidade Federativa; 

 Lutamos pelo reconhecimento da autonomia de nosso colegiado, na emissão de 

certificados, e pelo reconhecimento da docência exercida na preceptoria voluntária; 

 Lutamos pela máxima urgência nos processos de gestão do HUT que sofre com a 

ingerência e compromete diretamente a vida da população por ele assistida; 

 Lutamos pela transparência e a garantia dos espaços dos colegiados a fins e dos diretórios 

acadêmicos nas negociações referentes ao HUT e Policlínica; 

 Finalmente, lutamos pelo fim da difamação a nosso respeito por parte de qualquer 

entidade ligada à universidade a fim de atentar contra a moral de nossos colegas de curso e 

nossos professores. 

Petrolina, 09 de junho de 2013. 

Diretório Acadêmico de Medicina da Universidade Federal do Vale do São Francisco - 
Gestão Carcará 2012/2013. 


