


“I. De que serve a bondade 
Se os bons são imediatamente liquidados, 
ou são liquidados aqueles para os quais eles são bons? 
De que serve a liberdade 
Se os livres têm que viver entre os não-livres? 
De que serve a razão
 Se somente a desrazão consegue o
alimento de que todos necessitam? 
II. Em vez de serem apenas bons, esforcem-se 
Para criar um estado de coisas que torne possível a
bondade 
Ou melhor: que a torne supérflua! 
Em vez de serem apenas livres, esforcem-se 
Para criar um estado de coisas que liberte a todos 
E também o amor à liberdade torne supérfluo! 
Em vez de serem apenas razoáveis, esforcem-se 
Para criar um estado de coisas que torne a desrazão de
um indivíduo um
mau negócio.” 
Bertolt Brecht

ediscere  scire   agere   vincere
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Seja bem-vindx! Você agora é estudante da Universidade
Federal de Viçosa,  queremos dar os parabéns pelo seu
ingresso! Comemoramos com você este momento
especial, início de uma nova etapa em sua vida. Aqui, você
dará continuidade à sua formação acadêmica como futuro
profissional e, sobretudo, como cidadão. Com a leitura
deste manual você encontrará as principais orientações
para aproveitar ao máximo tudo o que a UFV e Viçosa tem
aoferecer. São informações sobre a estrutura
administrativa e universitária e sobre a cidade e tudo que
ela tem para oferecer. O Centro Acadêmico de Medicina –
MedCA deseja que você aproveite cada momento da vida
universitária: as atividades teóricas e práticas das
disciplinas, os laboratórios, as atividades de pesquisa e
extensão e também o convívio social e cultural quea aqui
é oferecido. Qualquer dúvida procure algum membro do
MedCA! Estamos a disposição para ajuda-los em tudo!

OLÁ, CALOURX!



O QUE É CENTRO ACADÊMICO?

Os Centros Acadêmicos e os Diretórios Acadêmicos são
entidades reconhecidas pelas leis brasileiras como as
legítimas entidades representativas dos estudantes de
cada curso de nível superior, não só de medicina. Existe
uma razão histórica por alguns serem chamados de CAs e
outros de DAs, mas hoje não há diferença alguma. 
 Entidades estudantis de representação existem no Brasil
desde o século XVII, porém a regulamentação dessas
entidades é recente. Apenas em 1942 são sancionadas leis
que asseguravam e reconheciam essas organizações.
Entretanto, é importante recordar que durante a ditadura
militar o direito de qualquer organização política
estudantil existir foi tolhido e então todas elas foram
extintas.  Hoje, vigora a lei federal nº 7395, de 31 de
Outubro de 1985 que garante a existência de todos os
Centros e Diretórios Acadêmicos e seu livre exercício e
autonomia em suas atividades. 
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       É através dessa lei que se assegura que CA/DAs são as
entidades que verdadeiramente podem representar e
responder pelo conjunto de estudantes de suas
Faculdades e que os mesmos devem exercer sua função
de representar os estudantes de forma democrática.
Além disso, devem estar atentos as demandas desses
estudantes e aos possíveis problemas e conflitos, que
podem ser desde falta de estrutura até financiamento. A
faculdade deve, por sua vez, garantir que os Centros e
Diretórios Acadêmicos ocupem os espaços para exercício
da democracia interna universitária, como, por exemplo,
cadeiras em conselhos, comissões e voz e voto dentro das
decisões e rumos da Universidade. Entretanto, Centros e
Diretórios Acadêmicos fazem parte também de algo maior,
eles não estão isolados dentro da Universidade. O
Movimento Estudantil não é exclusivamente local e para
isso, deve haver articulação dentro da própria
Universidade, com outros cursos e DCE e com outras
Universidades, especialmente aquelas do mesmo Curso.
Para isso, há as Executivas de Curso, que são as entidades
que representam os estudantes de determinado curso. Na
medicina, a DENEM é a entidade que representa as mais
de 200 escolas médicas do país

6



A DENEM
A Direção Executiva Nacional dos Estudantes de
Medicina (DENEM) é a entidade máxima que nos
representa nacional e internacionalmente. Participa da
IFMSA (International Federation of Medical Students’
Associations) representando-nos enquanto estudantes
brasileiros de medicina. A DENEM foi fundada em 02 de
agosto de 1986 durante o XVII Encontro Científico dos
Estudantes de Medicina (ECEM), em Fortaleza-CE. A criação
da DENEM veio da necessidade de ampliar a participação
política dos estudantes de medicina, que já se
organizavam politicamente, mesmo durante a ditadura
militar dentro dos ECEMs e Centros e Diretórios
Acadêmicos. O Brasil vivia, na época, o processo de
redemocratização e de articulação pré-constituinte em
torno da luta por direitos sociais e civis. A DENEM
apresentou importante atuação na luta pela criação do
SUS e pela garantia do direito à saúde no Brasil se
articulando fortemente com o projeto da Reforma
Sanitária Brasileira. 
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Destaca-se em 30 anos de história o caráter radicalmente
democrático e participativo da DENEM de modo a garantir
a intensa participação estudantil e a representatividade
em suas ações e deliberações. De uma forma geral, a
DENEM é reconhecida como uma importante entidade do
movimento estudantil brasileiro e tem contribuído
enormemente para o fortalecimento da luta dos
estudantes, a consolidação dos direitos sociais e a
transformação da sociedade brasileira. Durante a década
de 90 a pauta da educação médica foi sem sombra de
dúvida a mais importante no seio da Executiva. A DENEM
tem por princípios: O Estado de Direito; A Defesa da
Vida; O ensino público e gratuito de qualidade e de
acesso universal; O ensino médico voltado às reais
necessidades da população brasileira; A independência
em relação a movimentos de cunho estritamente
partidário; A Defesa do Sistema Único de Saúde (SUS)
enquanto um sistema público de saúde, gratuito e de
qualidade. Debate suas pautas, as quais podem ser
trazidas por qualquer estudante, democraticamente, de
modo que seus posicionamentos construídos de forma
coletiva. Estes são determinados  em encontros
deliberativos abertos a todos os estudantes de Medicina
do Brasil.  Trata-se de uma instituição suprapartidária,
autofinanciada e aberta a quaisquer esclarecimentos.
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Sul I (SC, RS)
 Sul II (SP, PR) 
 Sudeste I (RJ, ES) 
Sudeste II (MG) 
Centro
Oeste (MT, MS, DF, 

Nordeste I (SE, BA, AL) 
Nordeste II (PE, PI, CE,

Norte (AM, PA, RR, RO, AP, MA, AC) 

Estruturalmente a DENEM é composta por coordenações e
assessorias. A sede administrativa da DENEM é instalada a
cada ano no Centro ou Diretório Acadêmico da escola a
qual pertence um dos membros da Sede Nacional, que é
composta por:  Coordenação Geral; Coordenação de
Comunicação e Coordenação de Finanças 
Além disso, existe a Coordenação de Relações Exteriores
(CREx) da DENEM, que juntamente com as 8 (oito)
Coordenações Regionais formam a Coordenação Nacional
da DENEM.
 As regionais da DENEM são: 

GO, TO) 

 PB, RN) 

COMO SE ORGANIZA A DENEM?
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Coordenação de Políticas de Saúde (CPS)
Coordenação de Educação em Saúde (COES)
Coordenação de Políticas Educacionais (CPE)
Coordenação de Estágios e Vivências (CEV)
Coordenação Científica (COCien)
Coordenação de Extensão Universitária (CExU)
Coordenação de Cultura (CoCult)
Coordenação de Meio Ambiente (COMA)

A DENEM também possui suas Coordenações de Área, que
compõem o Centro de Estudos e Pesquisas em Educação e
Saúde (CENEPES), responsáveis por
fomentar discussões relacionadas ao seu tema principal.
Elas são:

E as assessorias: Assessoria de Mídias; Assessoria de
Resgate Histórico e Assessoria de Planejamento.

Todas essas coordenações e assessorias compõem a
Gestão da DENEM a cada ano.
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      O Centro Acadêmico de Medicina da UFV – MedCA foi
criado em 2010 e está fazendo 10 anos este ano! Todo
estudante que ingressa no curso de medicina da UFV faz
parte do nosso querido CA, e isso inclui vocês, calouros.
Sua voz e voto nas reuniões abertas têm o mesmo valor da
que qualquer membro do CA ou estudante do curso. A
gestão atual é a “Florescer” e conta com 14 acadêmicos
organizados em 8 coordenações. Para nos conhecer
melhor, enquanto gestão, acesse nosso site:
https://www.medcaufv.com
Além disso, somos responsáveis, também pelos
intercâmbios em âmbito local, através da CLEV
(Coordenação Local de Estágios e Vivências), um ramo da
CEV (Coordenações de Estágios e Vivências) da DENEM! 
A CLEV  está dentro do MedCA e é responsável, em suma,
pela manutenção e coordenação da plataforma pela qual
os estudantes de medicina podem fazer intercâmbios por
meio da DENEM (Diretório Executivo Nacional dos
Estudantes de Medicina) e pela IFMSA (International
Federation of Medical Students’ Associations).

O MEDCA
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Para conseguir o seu tão sonhado intercâmbio você pode
participar de diferentes editais: de intercâmbios
internacionais de prática (SCOPE) ou de pesquisa (SCORE)
médica, intercâmbios nacionais (EN), e para a China em
uma imersão na medicina chinesa (NBChina - que,
infelizmente, corre risco de ser desativado, assim como o
Núcleo Brasil Cuba já foi, por dificuldades políticas entre os
países). Para isso, você soma pontos ao fazer diversas
atividades: ir a semanas acadêmicas, palestras, cursos,
workshops, ser monitor, fazer parte de ligas, de projetos
de extensão, receber alunos intercambistas em sua casa (o
que chamamos e anfitrião) ou ser seu "padrinho", e
claaaaro, fazer parte do nosso queridinho Centro
Acadêmico!! Assim, seus pontos serão rankeados com os
alunos de medicina de todo o Brasil, e você concorrerá
para ir a vários lugares do mundo (temos acordos em
todos os continentes!) e do Brasil (e tem nosso queridinho
edital de sorteio, no qual são sorteadas as vagas ociosas
do edital de pontos, e você viaja mesmo se não tiver
nenhum pontinho!)
Ta esperando o que pra conhecer mais sobre a nossa
CLEV!? Participe da apresentação da CLEV na semana
de recepção de calouros e, em breve, teremos um
instagram pra vocês acompanharem de pertinho tudo que
for novidade na CLEV e para aprender mais sobre ela!!
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A Associação Atlética
Acadêmica Maria Elizabete
Jorge (A.A.A.M.E.J.) é uma
agremiação representativa
dos estudantes de medicina
da Universidade Federal de
Viçosa, fundada em 12 de
Junho de 2010.

A AAAMEJ

Nossas cores são o Preto e o Roxo e as carregamos em
todos nossos mantos e produtos. Produzimos canecas,
tirantes, camisas, uniformes de jogo e muitos outros
itens especiais para que os estudantes carreguem
nossas cores em qualquer lugar!  Nosso mascote é o
Caveirão! Um dos maiores ícones de Viçosa e presente
em todos os eventos da atlética; em todos os momentos
fizemos história, o Caveirão esteve lá. Nosso nome pode
deixar muitos curiosos (não era para ser AAAMED?).
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O primeiro nome de nossa Atlética foi Associação Atlética
Acadêmica Medicina UFV (A.A.A.M.U.), porém, como forma
de homenagear a cidade de Viçosa e instaurar em nosso
nome o espírito de uma campeã, foi alterado para
Associação Atlética Acadêmica Maria Elizabete Jorge. Essa
mulher tem em sua história uma verdadeira batalha; era
lavadeira de roupas em Viçosa, mas começou a treinar
Levantamento de Peso Olímpico já adulta e aos 43 anos
representou o Brasil nas Olimpíadas de Sydney. Uma
história que carregamos com orgulho e que inspira nossos
times.

ESPORTES

A.A.A.M.E.J. é a máxima entidade esportiva de
representação dos alunos do curso de medicina da UFV.
Portanto, é responsável pela organização de todas as
atividades recreativas relacionadas ao esporte para os
estudantes de medicina. Oferecemos treinos, amistosos,
campeonatos e integrações durante todo o ano. Nossos
times funcionam como uma segunda família para quem
está longe de casa, uma grande família! 
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Sempre tem lugar para mais um em nossas modalidades,
buscamos atletas comprometidos e esforçados e não
apenas habilidosos. Assim, a atlética da medicina é
responsável por organizar o time de todas as principais
modalidades esportivas do desporto universitário. São 13
modalidades esportivas tanto para gênero masculino
quanto feminino

Futsal
Basquete
Handebol
Voleibol
Tênis de quadra
Tênis de mesa
Sinuca

São elas:
Natação
Atletismo
Judô
Peteca
Xadrez
Pebolim

Também temos o futebol de campo, entretanto, apenas no
naipe masculino, e o cheerleadering, que é um projeto
para retornar à AAAMEJ.
Em parceria com o Departamento de Educação Física da
UFV, nossos treinos são realizados pelo menos uma vez
por semana e acompanhado de treinadores do curso de
Educação Física. 
A Associação Atlética acadêmica Maria Elizabete Jorge se
organiza anualmente para produção e participação de
cinco competições universitárias:
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Prova do Catálogo (conjunto de amistosos realizados
entre as Atléticas da UFV tradicionalmente na data da
Confirmação de Matrícula dos Calouros da UFV);
Doutoríadas (iniciada em 2017, é uma competição
direta entre a A.A.A.M.E.J. e a Atlética do Direito da UFV);
Interturmas (competição entre as turmas de medicina
da UFV, além da participação de um time formado por
professores, funcionários e servidores do
Departamento de Medicina e Enfermagem da UFV,
inclusive o atual campeão);
Intermed Minas (principal competição entre Atléticas
de Medicina de Minas Gerais, possui 24 participantes, e
envolve 32 modalidades esportivas divididas em quatro
dias de competição);
Interatléticas UFV (competição entre as nove atléticas
do campus UFV – Viçosa);

O Intermed é o nosso principal torneio! (já vai juntando
seu dinheirinho). É o principal evento de Atléticas de
Medicina de Minas Gerais, conta com 24 Atléticas
participantes divididas em série Prata e Ouro com
possibilidade de ascensão e rebaixamento. O evento já
está em sua vigésima sétima edição e abarca todas as
grandes universidades federais do estado – UFMG, UFJF,
UFOP, UFU, UFTM e UFLA. A Atlética de Medicina da UFV
realizou sua terceira participação no evento em 2019, 
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levando uma delegação de 120 estudantes e obtendo
resultados extremamente relevantes em todas as
modalidades, o que resultou na conquista do terceiro
lugar na classificação geral da Série Prata. Para que se
obtenha o acesso para Série Ouro é necessário
rendimento semelhante ou melhor na edição de 2020. E
para isso contamos sempre com o apoio de nossos
calouros! Além disso, o evento conta com 3 festas
noturnas e 4 festas diurnas para animar a galera após os
jogos.

A primeira bateria de
Viçosa! A Bateria
Viciosa é nossa
charanga, composta
apenas de estudantes
do curso de medicina
que treinam toda 

NOSSA BATERIA

semana para realizar apresentações em eventos da
Universidade, além do Desafio de Baterias do Intermed
Minas!
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Também participam de ensaios abertos e projetos sociais
relacionados a música. O som da nossa torcida passa
pelos Surdos e Caixas da Viciosa!.

Fundada em 2019, a
Tarja Preta surgiu
como uma instituição
autônoma dentro da
torcida preta e roxa!
Onde houver uma
caveira jogando, a Tarja 

NOSSA TORCIDA

Preta estará lá para apoiar e cantar! Ser Caveira é bom de
mais e a Tarja sabe disso melhor do que ninguém. Todos
são bem vindos à torcida mais apaixonada de Viçosa!

NOSSA ASSOCIAÇÃO
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Mas como participar efetivamente das atividades da
Atlética? 

As atividades da atlética cercam o ambiente do estudante
de medicina da UFV durante todo o curso. Para estar por
dentro e não perder nada, seja um Associado! Nosso Sócio
Caveira, com mais de 130 associados em 2019 conta com
um clube de vantagens enorme na cidade de Viçosa. A
partir do pagamento de uma anuidade, o estudante tem
direito a treinar qualquer esporte oferecido pela
A.A.A.M.E.J, participar com descontos de todos os eventos
organizados pela atlética (inclusive Intermed), ter
descontos em mais de 20 estabelecimentos parceiros na
cidade e pagar mais barato nos produtinhos preto e roxo!
Ao se tornar um associado, o estudante ajuda a financiar
as atividades esportivas do seu curso e o bem estar físico e
emocional de seus companheiros.  Seja pra ser um atleta,
sair do sedentarismo ou pra se divertir e cuidar da saúde
mental, a AAAMEJ está de portas abertas pra todos os
calouros. Saiba mais em @aaamej.ufv no instagram. Venha
fazer parte dessa história com a gente! SER CAVEIRA É
BOM DEMAIS!
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SOBRE A CIDADE

Viçosa – Belo Horizonte 226 km (3 horas e 30 min)
Viçosa -  Brasilia 950 km (11 horas e 30 min)
Viçosa – Florestal 278 km (4 horas)
Viçosa – Montes Claros 640 km (8 horas)
Viçosa – Rio Paranaíba 537 km (7 horas)
Viçosa – Rio de Janeiro 340 km (5 horas)
Viçosa – São Paulo 654 km (8 horas)
Viçosa – Salvador 1.338 km (16 horas e 30 min)
Viçosa – Vitória 411 km (5 horas e 30 min)

Situada na Zona da Mata mineira, com 72 mil habitantes e
uma população flutuante de cerca de 20 mil pessoas, está
localizada a 226 km de Belo Horizonte. É uma típica cidade
universitária, com vocação para o setor de serviços. Conta
com comércio diversificado, dois hospitais, cinema e
ampla opção de linhas rodoviárias.

Local, distância e tempo de viagem 
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A UFV
A Universidade Federal de
Viçosa originou-se da Escola
Superior de Agricultura e
Veterinária (ESAV), criada pelo
Decreto 6.053, de 30 de março
de 1922, do então Presidente
do Estado de Minas Gerais,
Arthur da Silva Bernardes. A
Universidade Federal de Viçosa
vem acumulando, desde sua
fundação, larga experiência e
tradição em ensino, pesquisa e
extensão, que formam a base
de sua filosofia de trabalho. 

Desde seus primórdios, a UFV
se preocupa em promover a
integração vertical do ensino. 

Nesse sentido, trabalha de maneira efetiva, mantendo,
atualmente, além dos cursos de graduação e pós-
graduação, o Colégio Universitário (Ensino Médio Geral), 
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a Central de Ensino e
Desenvolvimento Agrário
de Florestal (Ensino Médio
Técnico e Médio Geral), a
Escola Estadual Effie Rolfs
(Ensino Fundamental e
Médio Geral), o Laboratório 

SERVIÇOS

 de Desenvolvimento Humano (4 a 6 anos) e, ainda, a
Creche, que atende a crianças de 3 meses a 6 anos.

Para quem estuda na UFV ou está apenas de visita, o
campus Viçosa oferece uma estrutura importante de
serviços. Há livraria, papelarias, copiadoras,
supermercado, farmácia, lanchonetes, restaurantes, hotel
e agências dos bancos do Brasil, Caixa Econômica Federal
e Itaú. Também está disponível uma rede wireless para
acesso à internet. No campus, ficam localizadas ainda as
moradias estudantis e a Divisão de Saúde, que oferece
assistência médica, nutricional e psicológica a estudantes,
professores e técnicos administrativos da UFV.
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Recepção Clínica Médica – 3612-1850/3612-1851
Recepção Pediatria/Ginecologia – 3612-1852
Recepção Odontologia – 3612-1853
Recepção Nutrição/Fonoaudiologia – 3612-1854

Na DSA, são oferecidos atendimentos médico e
odontológico, além de exames clínicos, a estudantes,
técnicos e professores.
Horário de funcionamento:
7:00 às 17:00 horas de Segunda a Sexta Feira
Horário de agendamento de consultas:
As consultas são agendadas de um dia para o dia seguinte
7h – Pessoalmente na recepção do setor
7h30 – Por telefone (caso as vagas não tenham sido
preenchidas)
Telefones:

Faz-se necessário chegar 15 minutos antes da consulta,
para no setor de enfermagem, fazer a aferição dos sinais
vitais

DIVISÃO DE SAÚDE (DSA)
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Horário atendimentos médicos:

Dr. Rodolfo – Cardiologista
Segunda Feira – 13:00 às 15:00 horas
Quarta Feira – 7:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00
Sexta feira – 7:00 às 12:00
 
Dra. Tânia – Clínica Geral/Oncologista
Segunda à sexta de 7:00 às 12:00 e 14:00 às 17:00 horas

Dra. Anna Lígia – Clínica Geral/Endocrinologista
Segunda a Sexta de 13:00às 17:00
 
Dr. Alex – Clinico Geral/Infectologista
Segunda, Quarta e Sexta de 7:00 às 11:00 horas
Terça e Quinta de 7:30 às 11:30 horas
 
Dra. Aline – Médica da Família
Segunda à Sexta Feira  de 8:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00
horas
 
Dr. Bruno – Clínico Geral
Segunda Feira 7:00 às 12:00 e 13:00 às 16:00 horas
Terça Feira 7:00 às 11:00 horas
Sexta Feira 7:00 às 11:00 horas
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Dr. Victor – Ortopedista
Segunda Feira  7:00 às 8:00; 11:00 às 12:00;  13:00 às
14:00; 16:00 às 17:00
Terça Feira 12:00 às 17:00 horas
Quarta Feira 7:00 às 8:00 horas
Quarta Feira à tarde com alunos 14:00 às 16:00 horas
Quinta Feira 12:00 às 17:00 horas
Sexta Feira 7:00 às 8:00 horas

Dra. Débora – Preceptora do DEM/Clinica
Segunda Feira com Alunos 13:30 às 15:00 horas
 
Dr. Edimar – Clinico Geral/Cirurgião
Terça Feira com Alunos 8:00 às 11:00
Quarta Feira 8:00 às 11:00 horas
 
Dr. Marcelo  /  Residentes  – Preceptor DEM/Médico da
Família
Segunda/Terça/Quinta 7:00 às 11:00 e 13:00 às 17:00
Quarta e Sexta Feira 7:00 às 11:00 horas (sexta feira com
alunos)
 
Dra. Tauana – Ginecologista
Segunda e Terça Feira 8:00 às 13:00 horas
Quarta feira 11:00 às 15:00 horas
Sexta Feira 7:00 às 12:20 horas
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Documento de Identidade
Pedido Médico
Carteirinha (Identificação de Servidor ou Estudante da
UFV)

Dra. Angélica – Pediatra
Segunda à Quinta Feira de 7:00 às 12:00 horas
 
Horário atendimentos odontológicos:
Dra Ceres: Segunda a Sexta Feira-7:00 às 13:00 Horas
Dra. Liliane: Segunda, Quarta e Sexta Feira-13:00 às 17:00
horas; Terça e Quinta Feira:7:00 às 12:00 Horas / 13:00 às
17:00 horas
Dr.Paulo: Segunda a Sexta Feira-7:00 às 13:00 Horas

Os horários de atendimento podem sofrer mudança sem
aviso prévio.

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA - LACDSA
É o nosso laboratório da Divisão de Saúde, ele está
estruturado para atender 100 pessoas diariamente e
realizar mais de dois mil tipos de exames de diferentes
áreas! Vocês irão conhecê-lo no primeiro ano do curso e
fazer um relatório sobre a visita.
Horário de Funcionamento: 
Segunda a Sexta-feira, das 7h às 17h Telefone  3612-1855
Documentos necessários:
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A divisão psicossocial é o centro de referência em saúde
mental da UFV. Oferece serviços de tratamento e
acompanhamento por meio dos atendimentos
psicológicos e psiquiátricos; serviço de acolhimento e
orientação realizado pelo assistente social e serviços
preventivos por meio de campanhas educativas. A DVP
realiza também palestras, minicursos, workshops e
oficinas orientados para área de saúde mental.
Consulte o Mural fixado na DVP para saber as atividades
oferecidas e a quantidade de vagas para atendimento.

DIVISÃO PSICOSSOCIAL

A divisão psicossocial atualmente funciona nas Casas 28
e 29 da Villa Giannetti - UFV
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Horário de Funcionamento:
Segunda a Sexta-Feira: 07h às 19h de forma ininterrupta
Agendamento:  
As consultas são agendadas para o mesmo dia.
7h – Pessoalmente na DVP
8h – Por telefone (caso as vagas não tenham sido
preenchidas) - (31) 3612-1930

EQUIPE DVP:
Coordenador  da Divisão Psicossocial: Pedro Baratti
Lima
Telefone: (31) 3612 – 1933 – E-mail: pedro.baratti@ufv.b 
Assistente Social: Wilde Arthur Cardoso Dias
E-mail: wilde.dias@ufv.br
Apoio Administrativo
Marcelo Rocha de Almeida(secretaria)
Telefone: (31) 3612-1933 E-mail: marceloalmeida@ufv.br
André Luiz Rodrigues (recepção)
Telefone: (31) 3612-1930 
ANDRÉ É VETERANO DE VOCÊS, QUALQUER DÚVIDA,
PERGUNTEM PRA ELE!
REDES SOCIAIS: @divisãopsicossocialufv
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No térreo do edifício, funcionam as salas de estudo e de
reserva. Está também o auditório (170 lugares), utilizado
para palestras e atividades acadêmicas. No mesmo
pavimento, mas do lado externo, está instalada a Livraria
UFV. No primeiro pavimento, funcionam a Biblioteca
Depositária da ONU, o setor de Multimídia, a Mapoteca, o
SBICafé; Seleção e Aquisição e o Laboratório de Pesquisa
Histórica (Lampeh). No segundo, está a seção de
empréstimo e, no terceiro, a de periódicos.

BIBLIOTECA CENTRAL (BBT)
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No subsolo, estão a Associação dos Estudantes de Pós-
Graduação (APG), os Centros Acadêmicos (CAs) dos cursos
de graduação e a antiga sala do Diretório Central dos
Estudantes (DCE), a qual foi desocupada por forças
maiores.  Conta, no primeiro pavimento, com o mais
equipado auditório do Campus Viçosa: o Espaço
Acadêmico-Cultural Fernando Sabino, com 700 lugares,
que recebe espetáculos artísticos e eventos institucionais.
Neste andar, conta ainda com o mezzanino, onde são
realizadas exposições diversas. No Segundo pavimento,
estão sediadas a Auditoria Interna, Procuradoria Jurídica e
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PGP).

CENTRO DE VIVÊNCIA/ 
FERNANDO SABINO/MU
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Subsolo: Asben; Associação dos técnicos de Nível Superior
da UFV (Atens); Comissão Interna de Supervisão do Plano
de Cargos e Carreira dos Servidores Técnico-
Administrativos em Educação; Comissão Interna de
Técnicos Administrativos (Cista); Divisão de Produção;
Núcleo Interdisciplinar de Estudos do Gênero (Nieg);
Ouvidoria; Seção de Sindicâncias e Processos
Administrativos; Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) e
Sala para carteira de estudantes.
1º Pavimento: Diretoria dos Centros de Ciências (CCA,
CCE, CCB, CCH). Diretoria de Relações Internacionais e
Interinstitucionais (DRI); Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-
Graduação e Registro Escolar.

EDIFÍCIO ARTHUR BERNARDES
("BERNARDÃO")
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2º Pavimento: Pró-reitorias de Administração; Ensino;
Assuntos Comunitários; Planejamento e Orçamento, e
Extensão e Cultura; Secretaria de Órgãos Colegiados (SOC),
CPPD e o Salão Nobre, onde acontecem eventos
acadêmico-institucionais

PRÉDIOS DE AULA

Pavilhão de Aulas I (PVA): Inaugurado em 1974, trata-se
de prédio com dois pavimentos e salas de aula de
diferentes tamanhos.
Pavilhão de Aulas II (PVB): Inaugurado no final da década
de 1990, é um prédio de três andares ocupado apenas por
salas  de aulas.
ECS – Centro de Ciências Biológicas: No térreo, funcionam
os departamentos de Biologia Animal, Biologia Geral e
Microbiologia. Nos demais pavimentos, estão salas de
aulas, laboratório e gabinetes de professores.

32



O Departamento de Medicina e Enfermagem (DEM) foi
criado em 2010 e integra o Centro de Ciências Biológicas e
da Saúde (CCB) da Universidade Federal de Viçosa. As
instalações do Departamento de Medicina e Enfermagem
– DEM, possui aproximadamente 6.000 metros quadrados
de área útil e uma estrutura composta por cinco
pavimentos, os quais abrigam os gabinetes dos docentes,
salas de aula, sala de reuniões, recepções,auditório,
almoxarifados, laboratórios, gabinetes dos coordenadores
dos cursos de graduação e residência médica e suas
respectivas secretarias, gabinete da chefia do DEM e
secretaria de expediente.

DEPARTAMENTO DE MEDICINA 
E ENFERMAGEM (DEM)
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DISCIPLINAS DO 1º PERÍODO
1 Crédito = 1 hora-aula

MED101 - Bases Morfofuncionais da Medicina 1: 
Números de créditos: 16
Nas bases não tão básicas assim você vai ver anatomia,
fisiologia, histologia e embriologia (essa talvez você não
veja tanto assim). Você vai perceber que Gray's Anatomy é
um baita de um livrão que você nunca vai ler (mas talvez,
como Shonda Rhymes, te faça chorar). A maioria das aulas
teóricas acontecem no Departamento de Medicina e
Enfermagem, assim como as práticas que são realizadas
no Laboratório de Morfofisiologia Humana. As aulas
teóricas e  práticas de Histologia são realizadas no ECS.

MED131 - Laboratório Aplicado à Clínica 1 (LAC 1): 
Número de créditos: 2
Essa é a disciplina introdutória de um conjunto que te
acompanhará durante boa parte do curso. Nela você
aprenderá as bases do trabalho em laboratório, os
principais cuidados na coleta de materiais biológicos, vai
aprender a tirar sangue dos colegas se  mandar e-mail
anônimo e, entre outras coisas, vai perceber que sempre
lavou as mãos de maneira errada (ou não).
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MED181: Habilidades Médicas 1: 
Número de Créditos: 3
Aqui é onde você treina sua medicina para colocar em
ação em PPTS. A disciplina é voltada para comunicação
clínica e abertura de consultas, além de procedimentos
base para vida médica, como aferição de pressão e
algumas manobras de massagem cardiorrespiratória. As
aulas ocorrem no DEM, na sala de aula (teóricas) e no LH
(práticas) 

MED191 - Prática Profissional e Trabalho em Saúde
(PPTS1) 
Aqui aprendemos a amar e a defender o SUS! Essa é a
matéria que mais te torna médico, nela você vai lidar com
os usuários do SUS na prática e, até o final do ano, estará
conduzindo consultas dentro das USF.

MED193 - Ética, bioética e Saúde Pública:
Número de créditos: 3
Tem umas discussões massa, é legal, é lindo, é amor, mas
tem que ler coisa toda semana (mas sério, é muito legal). E
você ainda fica por dentro do que há de melhor na sexta e
na sétima artes.
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ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL

SERVIÇOS DE BOLSA UFV

Alojamento interno + acesso grátis ao RU; 
Acesso grátis ao RU (sem alojamento); 
Oferta de trabalho em alguns setores da UFV
(destinado principalmente para mulheres que são
moradoras do alojamento).

O Serviço de Bolsa é o serviço em que os assistentes
sociais realizam as avaliações socioeconômicas para a
concessão de auxílios, bolsas e serviços da Assistência
Estudantil. .São 6 benefícios destinados para os alunos
de graduação em vulnerabilidade socioeconômica
comprovada e regularmente matriculados em cursos
presenciais,   sendo eles o Serviço Moradia, Serviço
Alimentação, Auxílio-Creche/Pré-escola, Bolsa de
Aprendizagem e Aprimoramento Profissional, Auxílio-
emergencial e Auxílio-alimentação,   mas que se
resumem basicamente em:
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Ao longo do ano, a UFV tem prazos para que o
estudante manifeste interesse e apresente a
documentação necessária para ter acesso ao programa
de assistência estudantil.
Para mais informações, consulte o site:
https://www.servicodebolsa.ufv.br/ ou procure
algum membro do Centro Acadêmico de Medicina para
te ajudar (algum veterano saberá indicar um membro!). 

Em casos de emergência a UFV oferece alojamento
provisório aos estudantes que estão sem local definido
para morar ou à espera de resultados. Vale ressaltar
que todo o programa de assistência estudantil é
destinado somente para aqueles que se encontram em
situação de vulnerabilidade socioeconômica.

O Serviço de Bolsa está localizado no Ed. Arthur
Bernardes, s/n - andar térreo
do Campus Universitário de Viçosa.
E-mail: sbo@ufv.br
Telefone: (31) 3612- 1813
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A Divisão de Assistência Estudantil (DAE) é a
responsável por administrar as Unidades de Moradia
Estudantil para matriculados em situação de
vulnerabilidade econômica. São 5 prédios de
alojamentos com vagas limitadas, totalizando 1.102
vagas. 
Endereço: Edifício Bello Lisboa (Alojamento Velho)
Recepção
Telefone: (31) 3612-1825/1826 – email: dae@ufv.br
Chefe da Divisão de Assistência Estudantil
Nilo Sérgio da Paixão
Telefone: (31) 3612-1827 – email: nspaixao@ufv.br
Assistente Social
Marina da Cunha Carvalho
Telefone: (31) 3612-1831- email: marinacarvalho@ufv.br
Chefe das Unidades de Moraria Estudantil
Fabiano Lourenço Veríssimo
Telefone: (31) 3612-1828 – email: fabianolv@ufv.br

DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA 
ESTUDANTIL (DAE)
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Chefe das Unidades de Moraria Estudantil
Fabiano Lourenço Veríssimo
Telefone: (31) 3612-1828 – email: fabianolv@ufv.br
Chefe da Unidade de Moradia Estudantil –
Masculino
Antônio Carlos da Silveira
Telefone: (31) 3612-1842/1843
Chefe da Unidade de Moradia Estudantil Feminino
João Íris da Cruz
Telefone: (31) 3612-1844
Chefe do Serviço de Manutenção
José de Oliveira Neto
Telefone: (31) 3612-1829 – email: j.oliveira@ufv.br
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LAZER E CULTURA
OS CAMINHOS DA NOITE

Leão - um dos bares mais antigos de Viçosa, famoso por
sua torta de frango e esporádicos showzinhos.
Teddie's - bem ao lado do Leão, faz o estilo
underground: pequeno, abafado, palco livre que vai do
rock & roll ao mpb e pinga barata!
Libertas Cachaçaria ou Bar do Marcelo - ainda na
mesma rua, antes de chegar ao Leão. Com samba, MPB
e bolero, faz o tipinho alternativo e tranquilo. Ah, e
ainda promove noites de “microfone aberto”.
Galpão - um pouco longe, mas nada que uma
caminhada ou um ônibus para o Silvestre não resolva. É
uma casa de shows que abriga desde o sertanejo até o
rock e o blues.
Seu Zé – Rock Bar – Localizado na PH Rolfs, próximo às 4
pilastras, é o lugar certo pra quem som ao vivo com rock
e outros estilos. Tem chopp artesanal e ótimas comidas.
Rita - a avenida Santa Rita concentra bares e trailers que
colocam suas mesas na calçada e reúnem a
galera num clima descontraído que é a cara de Viçosa.
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Capelão - na frente do cemitério, tem um dono gentil e
simpático que sempre cativa os clientes! Boa opção se
você quer pizza, cerveja, sinuca e futebol (contra-
indicado para cruzeirenses).
Fazendinha – se você gosta de música sertaneja vai
estar sempre batendo ponto nessa casa de shows.
Também há diversos pubs, festas em repúblicas,
calouradas, festas da lama e da espuma, o Mais Louco
que o Batman, a Nicoloco, a histórica Marcha Nico
Lopes, o Vijazz & Blues Festival... Você vai descobrindo
com o tempo suas opções de diversão

Vá para as festas acompanhadx e não ande sozinhx
enquanto ainda não conhecer a cidade! 
Não compartilhe materiais injetáveis e não use
drogas que não souber a procedência e/ou quando
não estiver bem consigo mesmo. Se usar drogas,
avise alguém de confiança para que fique de olho em
você. SE MANTENHA HIDRATADX SEMPRE!!!!
Aproveite com responsabilidade! Não dirija após
consumo de álcool/drogas!
USE CAMISINHA!! Além de ser um excelente método
contraceptivo, é a única proteção contra ISTs
(infecções sexualmente transmissíveis)!!!!

ORIENTAÇÃOES  PARA AS FESTAS
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DÚVIDAS FREQUENTES
1. Quanto custa morar em Viçosa?
Confortavelmente você consegue morar muito perto (5
min. a pé) da entrada do campus em quarto individual
por cerca de R$ 500,00. Essa bagatela incluindo contas
como luz, condomínio e internet. Ainda existe a opção de
morar um pouco mais afastado (15 min. no máximo) por
R$ 300,00 ou R$ 350,00. Certamente, se você quiser um
pouco mais de conforto, pode alugar um apartamento
maior para dividir com apenas uma pessoa, morar
sozinho e até mesmo virar mensalista em um hotel.
Nisso, o preço pode ir de R$ 700,00 a R$ 1000,00. Tudo
depende do quanto você pode e está disposto a gastar.
Só não more no bloco 180 do Mundial Azul, pois lá tem
fantasma. Há muitas repúblicas em Viçosa caso você não
tenha encontrado alguém para dividir um apto e também
não queira morar sozinho. No Facebook, existem os
grupos “República de Viçosa” e “Repúblicas da UFV”, onde
você encontra repúblicas com vagas. Pela universidade
também há anúncios de locais com vagas nos murais que
existem no DCE Barzinho e PVB Tem também esse vídeo
com ótimas informações:
https://www.youtube.com/watch?
v=UM11HN7o6Yc&t=17s
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Morar em uma cidade nova é muito complicado e,
pensando nisso, elaboramos uma lista de sugestões de
imobiliárias que alguns veteranos tiveram boas
experiências. Lembrando que são apenas sugestões e
que se alguma imobiliária não estiver na lista não
significa que não tenha boas opções de moradia. Vale
sempre pesquisar e ver o que é mais adequado para
vocês!
Imobiliária Habitar
Av. P H Rolfs, 358 - 01 - Centro, Viçosa - MG, 36570-000
 (31) 3891-4547
Imobiliária Nativa
Tv. Sagrados Corações, 106, Centro, Viçosa - MG, 36570-
065
(31) 3891-2930
Imobiliária Pereira
Av. Santa Rita, 06 - loja 01 Centro, Viçosa - MG, 36570-000
(31) 3891-3892
Imobiliária Invest
Av. P H Rolfs, 51 - 05 - Centro, Viçosa - MG, 36570-000
(31) 3892-5060
Imobiliária Pimentel
Av. P H Rolfs, 375 - Bela Vista, Viçosa - MG, 36570-000
(31) 3891-6680
Imobiliária Conservar
R. dos Estudantes, 270 - loja 01 - Centro, Viçosa - MG,
36570-000
(31) 3891-0920
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2. Qual o preço da refeição na UFV?
Para utilizar dos serviços de alimentação da UFV, é
necessário colocar crédito na sua carteirinha, a qual será
usada para pagar as refeições pelo código de barras que
possui. O MU (Espaço MultiUso) fica atrás do Centro de
Vivência e é onde o café da manhã é servido todos os
dias por R$ 0,95. Os clássicos RUs (Restaurante
Universitário 1 e Restaurante Universitário 2) e oferecem
almoço, lanche da tarde e jantar para os estudantes por
apenas R$ 1,90. Para recarregar sua carteirinha é só
acessar o site https://www2.dti.ufv.br/tiquete/index.php e
emitir seu boleto. Além disso, existem outras opções
também acessíveis. No centro da cidade há saborosos
restaurantes Self-Service sem balança como DuBom,
Oliveira, Bom de Garfo etc por R$ 6,50 até R$ 9,00. Se
quiser uma opção mais barata e saudável procure a
Vitamina Silva, você não vai se arrepender.

3. E como vou me locomover?
Locomover-se em Viçosa também não é caro. Além de
facilmente conseguir ir a pé à maior parte dos lugares
aos quais você precisará ir durante seu dia a dia você
poderá pegar carona com os amigos motoristas ou no
famoso ponto de carona da universidade, que é
sensacional. Você se sentirá em um país de primeiro
mundo com a educação e disposição das pessoas que 
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param pra você mesmo não te conhecendo. A passagem
do ônibus circular custa R$ 2,75 e ao contrário dos
grandes centros você irá precisar pegar apenas um
ônibus na maioria das vezes para chegar ao seu destino.
Os horários podem ser consultados pelo aplicativo
“Bigou” ou diretamente com a empresa União pelo
telefone (31) 3891-2080. Ano passado chegou em Viçosa
o Livre, aplicativo semelhante ao Uber (das 4p até o DEM
dá aproximadamente R$ 8,00). 

4. O que é o SAPIENS?
SAPIENS é o sistema via web de acompanhamento das
notas, faltas, rendimentos e matrícula dos alunos. Um
verdadeiro teste das funções cardíacas a cada
atualização.

5. O que é PVAnet?
O PVANet é o ambiente virtual de aprendizado (AVA)
desenvolvido e utilizado pela UFV. Cada disciplina tem o
seu espaço, que funciona como uma homepage, para
que o professor possa disponibilizar aos alunos
conteúdos, ambientes interativos (fóruns, chat, entrega
de trabalhos, e-mail) e sistema de avaliação do
aprendizado.
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6. Como consulto os livros disponíveis na BBT? 
Os títulos disponíveis podem ser consultados pelo site
https://pergamum.ufv.br/biblioteca/index.php. Por ele
você ainda consegue reservar livros e renovar os
empréstimos num só clique. Para acessar o sistema use o
número de matrícula (sem uso do “ES”) como login e a
senha cadastrada no sistema (disponível na aba
Biblioteca do SAPIENS).

:

Pra acessar o Wi-Fi da UFV
você deve se conectar na
rede "WIFI-UFV2“. O login é
seu CPF e a senha é a
mesma que você acessa o
SAPIENS e outros sistemas
da UFV. O restante das
configurações deve ficar
como na imagem ao lado.
Para se conectar em outros
sistemas operacionais
confira as instruções no site
https://wifinova.wifi.ufv.br/.

7. A UFV tem Wi-Fi! Como acessar?
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