
Discurso de posse na diretoria da Faculdade de 

Medicina 

 

Hoje é um dia muito importante para mim e para o Prof. 

Humberto José Alves, pois estamos assumindo a direção 

da Faculdade de Medicina, que completou 103 anos em 05 

de março deste ano. Agradecemos aos alunos, técnicos 

administrativos em educação e professores pela expressiva 

votação que recebemos durante a consulta à comunidade.  

Aos membros da Egrégia Congregação, por ter 

referendado os nossos nomes por ocasião da formação da 

lista tríplice. Muito obrigado a todos por nos confiar a 

direção da Faculdade de Medicina para os próximos quatro 

anos.  

 Na minha trajetória nesta instituição, desde 1971, quando 

ingressei na graduação, contei com a participação e 

amizade de expressivo número de pessoas dos três 

segmentos. É impossível enumerar todos, mas peço 

permissão para citar três a partir de uma linha do tempo 

que mostra a maneira como chegamos a este momento. 

Agradeço ao Prof. Cláudio de Souza, pelas carinhosas 

palavras e por ter sido ele o principal responsável pelo meu 

ingresso na atividade administrativa desta instituição. Em 



1994, ele me convidou para ser subchefe do Departamento 

de Cirurgia e, em seguida, insistiu para que eu me 

candidatasse a chefe. E assim começou toda esta 

trajetória. 

Agradeço ao Prof. Alcino Lázaro, por ser meu professor em 

todos os sentidos desde 1974. Foi ele quem me estimulou 

a participar do Programa de Pós-Graduação em Cirurgia, 

programa este que coordenei no período de 2002 a 2006. 

Na Coordenação deste Programa, recebi a colaboração 

valiosa do Prof. Francisco Penna e, nesse período, tivemos 

uma grande aproximação, que culminou com o convite que 

ele me fez para formar uma chapa e concorrer à diretoria 

desta Faculdade em 2005. Fomos eleitos e reeleitos. E 

hoje, completamos o mandato de oito anos.  

Em resumo, essa foi a trajetória que me trouxe à condição 

de 20º diretor da Faculdade de Medicina, que transcorreu 

de maneira natural e sem a obstinação e vaidade de 

ocupar este cargo. 

Prof. Francisco José Penna, foi uma honra ter sido o seu 

vice durante esses oito anos. Obrigado por tudo que 

realizou em prol da Faculdade de Medicina, pelos 

ensinamentos e, sobretudo, pela maneira como conseguiu 

realizar uma grande administração de uma instituição 

pública de ensino.  



Esses ensinamentos serão muito úteis para que eu e o 

Prof. Humberto possamos dar prosseguimento a esse 

exuberante trabalho. Envidaremos todos os esforços para 

manter o crescimento que nossa instituição experimenta.  

Desejamos muitas felicidades nos novos projetos pessoais 

e institucionais. Saiba que sua presença na Faculdade será 

sempre muito bem-vinda. Gostaríamos de continuar 

contanto com seu apoio, sua experiência e visão 

administrativa no decorrer dos próximos quatro anos.  

 E agora, José? Sai um grande parceiro chamado 

Francisco José e entra outro, chamado Humberto José...... 

e, assim, começamos uma nova fase..... 

Gostaria de expressar, de maneira resumida e simplificada, 

o tamanho da nossa responsabilidade.  

A Faculdade de Medicina conta com aproximadamente 50 

laboratórios de pesquisa e com cerca de 500 processos 

administrativos ativos, incluindo instrumentos de convênios, 

contratos e termos de cooperação. Apoiaremos o 

crescimento ainda mais incrementado dessas atividades, 

ou seja, da pesquisa e da extensão.  

Entretanto, numa instituição de ensino, o grande 

desenvolvimento desses dois pilares faz sentido se houver 

intensa participação da graduação e da pós-graduação. 



Afinal, o principal papel de uma instituição de ensino não é 

ser um centro de pesquisa e extensão de excelência, mas 

usufruir da excelência desses dois pilares como forte 

propulsor para conseguir a excelência no ensino. Não 

pouparemos esforços junto à comunidade para atingir este 

objetivo. 

Reafirmamos que todos os projetos de pesquisa e 

extensão serão muito bem-vindos, desde que, de alguma 

forma, estejam contemplando o ensino. Ao insistir sobre 

questões básicas não significa que não estaremos atentos 

a outros projetos, como aquisição de novas tecnologias e 

internacionalização dessa instituição. Sem dúvida, nesse 

momento, o ensino requer atenção especial.  

E por falar em ensino na Faculdade de Medicina, julgamos 

pertinente apresentar alguns números: são três cursos de 

graduação - curso de Medicina, com cerca de 1.920 alunos; 

curso de Fonoaudiologia, com cerca de 250 alunos; e curso 

de tecnologia em Radiologia, com quase 300 alunos; são 

10 programas de pós-graduação stricto sensu com 

aproximadamente 700 alunos; e vários cursos de 

especialização com mais de 1.500 alunos. Para cumprir 

com todas essas atividades, contamos com cerca de 200 

técnicos administrativos em educação e mais de 400 

professores. 



 

O Professor Humberto e eu queremos renovar o 

compromisso da Faculdade de Medicina com a sociedade, 

que é o da formação de recursos humanos de alta 

qualidade, para atuar no ensino, na pesquisa, extensão e 

assistência. 

Manteremos o compromisso com nossos parceiros Hospital 

das Clínicas, Hospital Universitário Risoleta Tolentino 

Neves, Ministérios da Saúde e da Educação, Secretarias 

de Saúde Municipal e Estadual, com as Prefeituras no 

interior de Minas Gerais, por meio das atividades-fins que 

desenvolvemos com cada uma dessas instituições. E 

estamos ávidos para atrairmos mais parceiros, desde que 

sejam de interesse, também, da nossa instituição. 

Gostaríamos de propor, apoiar e participar de novos 

projetos com o poder público nas esferas federal, estadual 

e municipal. 

Julgo que o momento é oportuno para informar que 

concluímos a reestruturação do curso médico. Essa 

reestruturação atendeu às diretrizes curriculares 

elaboradas pelos Ministérios da Saúde e Educação, que 

visa formar profissionais eficientes para atuar na atenção 

primária e atender, principalmente, a população de baixa 

renda.  



Entretanto, para a implantação desse currículo, que terá 

início no segundo semestre de 2014, e para que essa 

reforma tenha êxito, entre outras questões, será necessária 

a ampliação dos cenários de ensino. Estamos na 

expectativa de que poderemos contar com o apoio das 

autoridades aqui presentes.  

Magnífico Reitor, Prof. Jaime, e Magnífica Vice-Reitora, 

Profª Sandra, gostaríamos de contar com o apoio desse 

reitorado para o desenvolvimento da Faculdade de 

Medicina e, consequentemente, da UFMG. Por outro lado, 

estejam certos de que poderão contar com o apoio 

incondicional desta diretoria em todas as questões 

relevantes e de interesse para a UFMG. 

Durante esta gestão, o Prof. Humberto e eu queremos 

trabalhar junto com os técnicos administrativos em 

educação, discentes e docentes, pois acreditamos que a 

administração da Faculdade será mais exitosa se houver 

harmonia entre as pessoas e entre esses três segmentos.  

Encaramos esse desafio de dirigir a Faculdade de Medicina 

como uma missão. A nossa expectativa é de que ao final 

do mandato, em 2018, entregaremos a Faculdade ainda 

melhor do que ela se encontra hoje.  

 



Agradeço, também em nome do Prof. Humberto, a 

presença das autoridades que compõem esta mesa e das 

demais autoridades aqui presentes. 

Nas pessoas do Prof. Marcelo Eller e da Sra. Evelin, um 

agradecimento muito especial aos professores e técnicos 

administrativos em educação do Departamento de Cirurgia, 

que é o meu departamento de origem. 

Na pessoa da Sra. Arlete, agradeço a todos os técnicos 

administrativos em educação. 

Na pessoa da Sra. Maria José, agradeço a todas as 

pessoas que foram importantes para que eu chegasse até 

aqui. 

Nas pessoas do Maurílio e da Profa. Cecília, agradeço a 

todos os nossos colaboradores que são fundamentais na 

administração desta instituição. 

 Na pessoa da Sra. Maria Auxiliadora Alves, mãe do Prof. 

Humberto, agradeço a presença dos seus familiares e 

amigos. 

Na pessoa da Raquel, agradeço a presença de todos os 

meus familiares e amigos.  

Eu e o Prof. Humberto José Alves, nos sentimos muito 

honrados com presença de todos. Muito obrigado e boa 

noite. 


