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NOTA DO COLEGIADO DO CURSO DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO/CCBS 

 

O Curso de medicina, ao logo dos seus 62 anos, trabalha para manter um ensino de qualidade com foco na 

formação de médicos que atendam às necessidades da sociedade. Nos últimos anos, porém, nos 

deparamos  com dificuldades para além dos aspectos acadêmicos, entre elas a  de garantir a permanência 

dos alunos no curso, em decorrência de inúmeras fragilidades, como a de alimentação,transporte e de 

moradia.  

No ano de 2018, professores do curso colaboraram financeiramente com a manutenção da alimentação de 

vários alunos da medicina, e esta passou a ser nossa  preocupação maior. Contudo, a reivindicação  do 

refeitório setorial já era uma pauta de discussão desde 2015.  

Cabe ressaltar que o prédio do curso quando foi reformado não teve o planejamento de  um espaço para o 

funcionamento de um refeitório ou minimamente de uma lanchonete com área de vivência.  

Uma pequena lanchonete que há no prédio, funciona em um local improvisado, e nem por isto tem sido 

motivo de reclamações dos alunos, os quais durante anos alimentam-se sem sequer ter espaços 

apropriados para comer, relaxar e conversar entre os turnos. Isto nos entristecia muito e nos incomodava.  

O problema da infraestrutura existe, pois o prédio possui uma estrutura antiga. No  entanto, o problema 

mais grave era a dificuldade dos alunos de acesso ao restaurante universitário em virtude da distância 

entre o prédio do curso e o campus universitário. Isto os impedia muitas vezes de almoçar 

adequadamente.  

Muitas vezes nos deparávamos com alunos passandode um turno para outro sem almoçar, por 

dificuldades de acesso ao restaurante universitário em decorrência da distância.  Coisas desta natureza, 

inaceitáveis atualmente em uma Universidade Pública.  

Assim, a preocupação fundamental era de resolver  a questão da oferta de uma alimentação com 

qualidade e adequada às condições financeiras dos alunos.  

Felizmente, após várias tentativas para encontrar meios de resolver esta questão, a Pró Reitoria de 

Assuntos Estudantis, a Pró Reitoria de Planejamento, a Coordenação do Curso de Medicina e o Centro 

Acadêmico, através da análise de pareceres técnicos, obtiveram a aprovação da Vigilância Sanitária para a 

instalação de um  refeitório no prédio do curso de medicina.  

Os procedimentos técnicos incluem a oferta de um cardápio variado, com supervisão da nutrição; 

solicitação prévia do aluno no início da manhã, transporte do restaurante universitário central  em 

condições adequadas e nos padrões estabelecidos por normas técnicas específicas. 

Como se trata de um refeitório da UFMA, estas refeições também podem ser ofertadas para outros 

usuários  como médicos residentes, médicos do corpo clínico do HUUFMA/EBSERH, professores e alunos 

da UFMA de outros cursos.   

Cabe ressaltar que, a instalação do refeitório, tem sido motivo de satisfação da maioria dos alunos, uma 

vez que permitiu economia de tempo , gastos com transporte e alimentação de origem externa, descanso 

entre o turno matutino e vespertino, pois o curso é integral. A oferta de alimentação segura, de baixo 
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custo, dentro do orçamento  financeiro dos alunos foi a principal conquista. É cobradaapenas uma taxa 

simbólica. 

A Universidade Federal do  Maranhão, apesar das limitações,  teve todo cuidado de organizar as 

instalações,  com avaliação dos espaços e disponibilização de mesas.  

A diretoria do Centro Acadêmico, sensível à essas questões,  não tem medido esforços de avaliar 

rotineiramente todas as fragilidades que são inerentes a todo novo processo e sobretudo de manter a 

Coordenação do Curso informada  sobre as necessidades operacionais.O curso possui uma  servidora 

responsável pela fiscalização interna.  

Recentemente, avaliamos a necessidade de aumentar o  número de mesas, dada a constatação do sucesso 

do empreendimento e a procura por outros servidores da instituição que trabalham em prédios próximos. 

Assim, nos causou estranheza a falta de comunicação e a matéria publicada recentemente na mídia, sobre 

condições inadequadas do refeitório setorial do curso, com a clara intenção de descontruir um processo 

democraticamente construído e aprovado por todos os pares. 

No curso de medicina, a política de respeito aos alunos, a participação efetiva em todas as instâncias 

colegiadas e a representatividade acadêmica com direito a voz e voto tem sido uma tônica e uma 

prioridade.  

Como coordenadora do curso de medicina, almoço inclusive no prédio, na maioria dos dias e mantenho 

disponibilidade presencial e à distância. Os alunos com frequência comparecem à coordenação para expor 

as suas dificuldades e procurar solução, mas existem meios oficialmente disponibilizados pela própria 

Universidade como a Ouvidoria, com os quais os alunos se servem para registrar reclamações.  

Causa-nos perplexidade que esforços institucionais, de altíssima relevância, fruto de reivindicação dos 

próprios alunos, agora sejam submetidos a desconstrução, sem considerar que há um grupo de alunos e 

gestores trabalhando diuturnamente em prol da garantia dos  direitos  estudantis. Em consulta ao Centro 

Acadêmico, não há informações de que denúncias foram apresentadas por alunos. 

A Coordenação do Curso de Medicina, compromete-se, portanto, em fazer o  levantamento deste caso; 

das denúncias que foram realizadas, para apuração da veracidade dos fatos com o objetivo de esclarecer e 

tomar as providencias que forem cabíveis, a fim de evitar que  reflexos negativos possam causar a  

interrupção de uma conquista dos alunos de medicina.  

 

Profa. Dra. Maria do Carmo Lacerda Barbosa 

Presidente do Colegiado do Curso de Medicina 

Coordenadora do Curso de Medicina/CCBS  
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Gráfico de solicitações de refeições do refeitório Faculdade de Medicina - UFMA 

 

 

 

 


