
Chapa Graziela/Fábio 
Coordenação do Curso de Medicina 

Propostas da Chapa Graziela/Fabio 

Curso de Medicina:  
• Apoiar a criação ou melhoria de laboratórios de ensino (simuladores avançados 

para uso na clínica, cirurgia, ginecologia e pediatria, laboratório de epidemiologia) e 
uso de novas metodologias (team-based learning; problem-based learning,etc.) 

• Apoiar os convênios com instituições de excelência dentro e fora do Brasil 
• Apoiar as ações de pesquisa e extensão através da oferta de workshops 

específicos para os alunos (ex. como um criar banco de dados, elaboração e 
apresentação de banners, como escrever um bom resumo,etc)  

• Divulgação de oportunidades de participação em projetos e de bolsas em pesquisa 
e extensão (Bolsa de Oportunidades) no site do curso de medicina. 

• Fortalecer as ações de cidadania e demais ações afirmativas 
• Apoiar o NDE, fazendo com que este participe mais ativamente ainda da 

fiscalização e resolução de problemas dentro do currículo do curso. Ajudar a 
divulgar entre os alunos o nome do professor regente de cada ano. 

• História do Curso de Medicina da UFSM: buscar, registrar e divulgar os 
depoimentos de professores antigos e documentos históricos que contam a 
trajetória do nosso Curso de Medicina desde a sua fundação. 

Alunos: 
• Melhorar o relacionamento da coordenação com os alunos por meio da 

disponibilidade para diálogo e troca de e-mails 
• Otimizar o fluxo para estágio curricular fora da UFSM 
• Divulgar informações relevantes para a formação e aperfeiçoamento do aluno, 

como o Programa Inglês sem Fronteiras 
• Melhorar o acervo da biblioteca para o curso de medicina. 

Docentes: 
• Facilitar e favorecer a comunicação dos docentes com a coordenação 
• Atender, na medida do possível, as demandas dos docentes  
• Promover a maior interação dos professores dentro do projeto pedagógico do curso 

nas das disciplinas básicas e clínicas (incluindo a atenção primária).


