
Manual
doCalouro

MEDICINA - UNEMATDicas de estudo dos veteranos
Aula de Anatomia: http://www.auladeanatomia.com/site/

Neuroanatomia: http://www.columbia.edu/itc/hs/medical/neuroanatomy/neuroanat/

Asclépio - Atlas de Anatomia Humana: http://guiadeanatomia.com/

MOL - Microscopia Online: http://www.icb.usp.br/mol/0iniciomol.html

Anapat Unicamp: http://anatpat.unicamp.br/neupimportal.html

Ausculta Torácica: http://www.virtual.unifesp.br/unifesp/torax/

Futuro da Medicina: http://www.futurodamedicina.com.br/#/

Portal de vídeo-aulas da UFF: http://videoaulas.uff.br/

Teoria da Medicina: https://www.youtube.com/user/teoriadamedicina

Nucleus Medical Media: https://www.youtube.com/user/nucleusanimation

Medicina Resumida: https://www.youtube.com/user/medicinaresumida

Livros em PDF: https://mega.co.nz/#F!FBwFEKBT!fA57IlzAU-1PcWFU9mvmwQ

Renovação de livros da biblioteca

Se você emprestar livros na biblioteca da UNEMAT e quiser renovar a data de devolução, 
não é preciso ir até lá para fazê-lo: acesse http://biblioteca.unemat.br/  e coloque seu login 
e senha para pedir a renovação. É possível fazer o procedimento até três vezes seguidas.

Realização
Centro Acadêmico Livre de Medicina Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcanti
Universidade do Estado de Mato Grosso – Gestão 2014 /2015.

Presidente: Lucas Rossato Chrun / Suplente: Katiele Dalla Vécchia
Vice-Presidente: Alisson Vitor Esidio / Suplente: Soraya Batista de Moraes
Secretária: Juliana Debei Herling / Suplente: Maurício Akira Kimura Nakamura
Tesoureira: Karina Moreira Silva / Suplente: Felipe Monteiro Almeida

  

Integrantes do CALM



Bem-vindo, 

calouro!
É com imensa satisfação que o Centro Acadêmico Livre de Medicina (CALM) Dr. Adolfo 
Bezerra de Menezes Cavalcanti, da Universidade do Estado de Mato Grosso confere a 
você, calouro, as boas-vindas à vida de universitário. O ingresso no ensino superior é um 
passo importante para a promissão de seu futuro. Sem dúvida alguma, os próximos anos 
proporcionarão grandes mudanças em sua vida pessoal e, posteriormente, profissional. É 
ainda, durante a graduação que você construirá conhecimentos essenciais para 
desenvolver sua carreira.

A vida acadêmica possibilitará conhecer pessoas oriundas das mais diversas partes do 
país, o que acarretará num acúmulo de experiências, uma vez que cada estado brasileiro 
possui culturas diferentes. Além de grandes amizades, essas experiências servirão como 
base de discernimento e facilitarão os futuros contatos com os mais diversos tipos de 
pacientes.

É nesse momento ainda que você frequentará as melhores festas, fará as mais incríveis 
descobertas e terá cada vez mais certeza de que a medicina é a mais bela e difícil das 
ciências. E claro, você vai amar cada segundo de estudo. 

A conquista de uma vaga em um curso tão concorrido como é o de medicina aqui no Brasil 
preza motivo de comemorações de maneira inquestionável, ainda mais quando se trata 
de uma vaga de medicina em uma universidade pública. Portanto, não medimos esforços 
para preparar esse manual especialmente para você. Nele você encontrará informações 
sobre a universidade, a DENEM, o centro acadêmico, o curso e algumas outras 
informações sobre a sua nova morada, Cáceres.

Assim, desejamos as boas-vindas a esta universidade e a nossa família de medicina. 
Desejamos ainda uma excelente leitura e o (a) parabenizamos por essa imensa vitória.

CALM
Gestão 2014/2015

Serviços e telefones úteis

HOTÉIS
Hotel Porto Bello: Rod BR 070.Tel: (65) 3224-1437
Riviera Pantanal: Rua General Osório, Centro. Tel: (65) 3223-1177
Village Hotel: Rua São Luís. Tel: (65) 3223-200
Existem outros hotéis também na Av. Sete de Setembro e próximo à rodovia. 

RESTAURANTES
Juba Supermercados: além de vocês poderem fazer suas compras lá, em horário de 
almoço é um dos melhores lugares da cidade pra comer, inclusive aos domingos. 
Restaurante Vitória Régia: comida caseira. Tel: (65) 3223-8649
Dito Bendito: aceita cartão da Atlética Maldita (20% de desconto). Assim, quem se associar 
pode receber esse desconto. Localiza-se na Praça Barão.
Restaurante Dinâmico: próximo ao Hotel Riviera. Com muitas variedades e um preço 
acessível. Rua General Osório, 608 – Centro. Tel: (65)3223-4314
Restaurante Equilíbrio: em frente à UNEMAT Cavalhada. Tel:(65) 3223-1177
Restaurante Bandeijão: em frente à UNEMAT. Vende PF com dois tipos por dia. 
PF do Beto: no quarteirão da frente da UNEMAT. Não passa cartão. Costuma sair 
rapidinho, bom para os dias de muita fome e pouco tempo. 

JANTAR
Na Praça Barão há um restaurante de comida japonesa, duas sorveterias e o restaurante 
Casarão. Bem em frente à UNEMAT Cavalhada há os melhores espetinhos da cidade. No 
mesmo quarteirão da frente da UNEMAT existe a Padaria Pão & Cia, um dos melhores 
lugares da cidade pra fazer um lanche rápido. Quase ao lado da UNEMAT Cavalhada há o 
Alligator, que tem um boliche nos fundos. Na frente há a sorveteria.

LOCOMOÇÃO
TÁXI: em Cáceres é caro. A sugestão é dividir com um grupo fechado quando começarem 
as aulas. Segue o nome e número de taxistas que fazem preços mais acessíveis. 
Pedro: (65)9625-1766 / Sebastião:(65)9607-3503 / Ponto de Táxi:3223-4595

HABITAÇÃO
Imobiliária SITE: (65) 3223-2025. Site: http://www.siteimobiliaria.com.br/
Imobiliária Direcional: (65) 3223-7943 / 9905-2253. Site:  http://direcionalmt.com.br
Imobiliária Pantanal: (65) 3223-0805 / 9914-9895. 

Famosas nas cidades são as "vilas", com kitnets para estudantes. Seguem algumas:
Seu Walter: Dá pra ir à pé pra UNEMAT Cavalhada. Tel: (65) 9915-0243
Joacir:  Fica na Travessa Cururu, ao lado da UNEMAT Cavalhada: Tel:  (65) 9963.0878
Getúlio Vargas: Tel: (65) 9914.3444



Normatização acadêmica

É um conjunto de normas que regem a vida acadêmica do estudante dentro da UNEMAT. 
Dentre todos os itens que consta nesse documento, selecionamos e listamos alguns 
desses itens que são de importante conhecimento neste primeiro momento.

Matrícula inicial: é a primeira matrícula realizada quando um aluno ingressa na 
universidade. Para sua realização é necessário a apresentação dos documentos descritos 
no edital de ingresso 2015.1 divulgado pela Assessoria de Gestão de Concursos e 
Vestibulares-COVEST (disponível no site da UNEMAT) dentro do prazo determinado. Após 
10 dias letivos a contar da realização da matrícula inicial, você ou seu representante legal 
deverá fazer a confirmação de matrícula; caso contrário terá sua matrícula cancelada.

Renovação da matrícula: feita a partir do segundo período (segundo semestre), via online, 
pelo próprio estudante que deverá se inscrever por disciplina. A não efetivação da 
renovação da matrícula acarretará na desvinculação da UNEMAT.

Aproveitamento de estudos: se você já iniciou algum outro curso de graduação, mesmo 
que não o tenha concluído, e neste tiver cursado alguma disciplina compatível com as do 
curso de medicina, você poderá solicitar (dentro do prazo estipulado no calendário 
acadêmico) aproveitamento de estudos, o qual consiste na dispensa (parcial ou total) de 
tal disciplina. Para a solicitação de aproveitamento de estudos você precisará encaminhar 
a documentação à Coordenação do Curso, via requerimento.

Avaliação de desempenho: feita por meio de notas que variam numa escala de 0 a 10. Para 
ser considerado aprovado em cada uma das disciplinas, o estudante deverá obter, na 
média, nota de valor igual ou superior a 7. Caso você não atinja a nota semestral no valor de 
7 porém sua nota seja maior do que 5, você será submetido a uma prova de exame final em 
cada disciplina. Será ainda considerado reprovado na disciplina o aluno que obtiver 
frequência inferior a 75% de presença nas aulas e demais atividades acadêmicas 
programadas.

Faltas:  a justificativa de faltas será aceita nos seguintes casos: exercício de representação 
estudantil nos órgãos colegiados, durante os horários das aulas;  participação em eventos 
científicos com apresentação de trabalho; convocação para cumprimento de serviços 
obrigatórios por lei; problemas de saúde do acadêmico ou seu dependente;  e falecimento 
de familiares. As justificativas deverão apresentar documentos comprobatórios ao 
docente responsável pela disciplina, num prazo máximo de 5 dias úteis, após a ocorrência 
dos casos e ainda apresentadas a Supervisão de Apoio Acadêmico no prazo máximo de 5 
dias úteis, a contar da ocorrência dos casos.

Confira a íntegra da resolução que define a Normatização Acadêmica: 
http://www.unemat.br/legislacao/index.php?id_res=2649

O curso de Medicina
O curso de medicina da UNEMAT foi criado em 2012 e teve sua primeira turma ingressa no 
segundo semestre do mesmo ano. O processo seletivo ocorre a cada seis meses, sendo 
que as turmas de meio de ano realizam processo seletivo tradicional (vestibular) 
enquanto as turmas de início de ano ingressam pelo Sistema de Seleção Unificada (SiSU) 
que utiliza a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) como forma de avaliação.
 
Enquanto que na maioria das universidades do país os cursos de medicina são 
apresentados ao aluno de forma tradicional, ou seja, com o professor dando aulas 
dentro de uma sala de aula, na UNEMAT usufrui-se de uma metodologia ativa chamada 
“Problem Based  Learning” (PBL), que em tradução para o português significa 
“Aprendizagem Baseada em Problemas”. No PBL o aprendizado é centrado no aluno, ou 
seja, ele é o responsável pelo próprio aprendizado (estudando por meio de livros, 
artigos, sites relacionados aos temas discutidos etc.), pois nessa metodologia o 
professor deixa de ser o principal transmissor de informações e torna-se um guia 
(chamado de tutor) nas discussões entre os alunos que ocorrem duas vezes por semana 
em reuniões (as chamadas “tutorias”) dentro da sala de aula.

As disciplinas que o aluno tem no primeiro semestre são: Introdução ao Estudo da 
Medicina, Concepção e Formação do Ser Humano, Metabolismo, Interação Em Saúde 
Comunitária I (IESC), Habilidades Profissionais I e Língua Portuguesa. A disciplina IESC 
coloca o estudante em contato com o paciente nas primeiras semanas de aula.

O curso de medicina da UNEMAT é um dos poucos cursos (do gênero) gratuitos do 
estado de Mato Grosso, que, além desta universidade, conta apenas com mais uma 
única universidade pública, a Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), a qual 
oferece medicina em três cidades: Cuiabá, Rondonópolis e Sinop. Até o final de 2014 a 
UNEMAT contava com cinco turmas e aproximadamente 140 graduandos em medicina.



A DENEM foi fundada em 1986, durante o durante o XVII Encontro Científico dos 
Estudantes de Medicina (ECEM), em Fortaleza. Na época, o país vivia seu processo de 
redemocratização, pré-constituinte e pós militar, e, especificamente na área da saúde um 
momento de importante da Reforma Sanitária na organização da VIII Conferência 
Nacional de Saúde e criação do SUS. A criação da DENEM veio da necessidade de os 
estudantes de medicina, que já se organizavam politicamente, mesmo durante a ditadura 
militar dentro dos ECEMs e Centros e Diretórios Acadêmicos, terem ampliada sua 
participação política.

A DENEM se organiza em três esferas: Coordenações Locais, Coordenação Nacional e 
Coordenações de Área. A Coordenação Nacional é formada pela Sede Administrativa 
(Coordenação Geral, Coordenação de Comunicação e Coordenação de Finanças), 
Coordenações Regionais e Coordenação de Relações Exteriores. Além disso, há o Centro 
de Estudos e Pesquisas em Educação e Saúde (CENEPES) que é um órgão ligado às 
Coordenações de Área (Coordenação Científica, Coordenação de Cultura, Coordenação 
de Educação e Saúde, Coordenação de Extensão Universitária, Coordenação de Meio 
Ambiente, Coordenação de Políticas Educacionais, Coordenação de Políticas de Saúde e 
Coordenação de Estágios e Vivências). O CENEPES realiza estudos e pesquisas nessas 
áreas, além de produzir materiais de capacitação para as Coordenações Locais.

CALM
O Centro Acadêmico Livre de Medicina (CALM) é uma entidade representativa dos 
estudantes de Medicina da Universidade do Estado de Mato Grosso, cujas finalidades são, 
entre outras: promover o diálogo entre os corpos discente, docente e de técnicos 
administrativos da UNEMAT, idealizando sua união na busca e luta por soluções para os 
problemas que lhes sejam comuns; representar e defender os interesses e direitos de seus 
associados individual e coletivamente perante os poderes públicos constituídos sejam 
eles federais, estaduais, municipais ou autárquicos, bem como perante qualquer pessoa 
física ou jurídica; estimular o aperfeiçoamento social, político, técnico, cognitivo e cultural 
de seus associados; defender o Sistema Único de Saúde enquanto um sistema de saúde 
público, gratuito e de qualidade e lutar pelo ensino público, gratuito, laico e de qualidade.

Os associados são todos aqueles alunos matriculados no curso de medicina da UNEMAT, 
sendo que a associação é automática a partir do momento e vigência da matrícula.

Trote
Trote em universidades é uma prática recorrente em todo início de semestre, 
independentemente da existência ou não de normas que proíbam ou permitam esse tipo 
de atitude. É importante que você, calouro, saiba quais são as regras na UNEMAT:
Ÿ Não é permitido a manifestação de trote na Universidade do Estado de Mato Grosso. 
Ÿ Na UNEMAT, qualquer tipo de manifestação estudantil que cause agressão física, 

moral ou outro constrangimento, dentro ou fora da universidade, não é tolerada. 
Ÿ  A prática desses atos é considerada falta grave atribuindo, ao feitor, de penalidades a 

suspensão ou expulsão, que são previstas na Normatização Acadêmica.
Essas normas estão definidas em resolução pelo Conselho Universitário (CONSUNI) da 
UNEMAT. Em caso dedúvida, reclamações ou ainda caso você sinta-se constrangido ou 
reprimido em alguma situação, o CALM coloca-se à disposição para ajudá-los.

Bolsas e auxílios
A UNEMAT oferece diversas modalidades de bolsas a todos os acadêmicos, inclusive aos 
de medicina. Para obter mais informações e ter acesso aos editais dos processos seletivos, 
acesse: http://www.novoportal.unemat.br/?pg=universidade&conteudo=3

Os destaques são: Programa Formação de Células Cooperativas - FOCCO, Bolsa Tutoria, 
Programa de Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC, Programa de Bolsas de Iniciação 
Científica - PROBIC - CNPq, Bolsa extensão, Bolsa cultura, Bolsa apoio, Auxílio moradia de 
R$ 250 por 12 meses, Auxílio alimentação de R$ 180 por 12 meses, Auxílio financeiro para 
publicar e/ou apresentar trabalhos em eventos e Bolsa estagiário.

Ligas acadêmicas
São grupos de alunos que se organizam para discutir e aprofundar conhecimentos sobre 
um determinado assunto na área da saúde. São ministradas aulas teóricas por alunos e/ou 
professores, organizadas atividades de pesquisa e extensão, além de cursos e simpósios, 
também são oferecidas oportunidades de estágios em unidades de saúde públicas e 
privadas. Desde 2015, as ligas acadêmicas na UNEMAT são regulamentadas pelo Conselho 
de Ligas (Colig), uma coordenação do CALM composta de cinco integrantes da atual 
gestão, que avaliam a abertura de novas ligas, o funcionamento de ligas já existentes e 
emite certificados.  De acordo com o regimento do Colig, calouros não podem participar 
do processo seletivo das ligas, mas podem participar de aulas abertas, eventos ou cursos 
promovidos por qualquer liga, e assim, conhecer melhor cada uma delas antes de decidir 
de qual quer participar.  Para saber quais são as ligas em atividade hoje, acesse a página do 
Colig no facebook que tudo é divulgado lá: facebook.com/coligunemat



A UNEMAT e o campus de Cáceres
Criado como “Instituto de Ensino Superior de Cáceres” no ano de 1978, vinculada à 
Secretaria Municipal de Educação e à Assistência Social do município de Cáceres e 
passando por alterações de nome como “Fundação Centro Universitário de Cáceres” 
(em 1985, vinculada à Secretaria de Educação e Cultura do Estado de Mato Grosso), 
“Fundação Centro de ensino Superior de Cáceres” (em 1989),  “Fundação de Ensino 
Superior de Mato Grosso” (em 1992), o nome “Universidade do Estado de Mato Grosso” 
somente foi designado no ano de 1993.

Atualmente, a UNEMAT conta com 13 campi situados nas cidades de Alta Floresta, Alto 
Araguaia, Barra do Bugres, Cáceres, Colider, Diamantino, Juara, Luciara, Nova Mutum, 
Nova Xavantina, Pontes e Lacerda, Sinop e Tangará da Serra. Conta ainda com 10 núcleos 
pedagógicos, 18 polos educa-cionais de ensino à distância e 60 cursos presenciais dos 
quais são atendidos cerca de 21 mil acadêmicos.

Cáceres possui 13 cursos de graduação, sendo 5 bacharelados (Agronomia, Ciências 
Contábeis, Direito, Enfermagem e Medicina) e 8 licenciaturas (Ciências Biológicas, 
Computação, Educação Física, Geografia, História, Letras, Matemática e Pedagogia). 
Conta também com 3 pós-graduações (Mestrado em Educação, Ciências Ambientais e 
Linguística). Os cursos distribuem-se em dois campi, o Jane Vanini, no bairro Cavalhada, e 
a Cidade Universitária, ainda em construção. As atividades do nosso curso alternam-se 
entre os dois campus. 

A UNEMAT desenvolve ações 
pioneiras para atender às demandas 
específicas do Estado. Por meio da 
Diretoria de Educação Indígena a 
UNEMAT passou a ofertar a partir de 
2001 cursos de l icenciaturas 
específicos e diferenciados para 
mais de 30 etnias. O ensino a 
distância passou a ser ofertado pela 
Universidade do Estado de Mato 
grosso em 2001, com objetivo inicial 
de formar professores da rede 
pública nos cursos de Pedagogia e 
Educação Infantil. A partir de 2010 a 
instituição integrou o Sistema 
Universidade Aberta do Brasil (UAB) 
passando a ofertar cursos que 
beneficiam toda a comunidade, 
além de pós-graduações.

Atlética Maldita
A Associação Atlética Acadêmica Dr. Antônio Fontes – 
A.A.A.D.A.F. (carinhosamente chamada de Atlética 
MALDITA) é a representante desportiva e social dos 
acadêmicos de Medicina da UNEMAT. Fundada em 2013, é 
representada pelas cores vermelha e amarela e tem como 
mascote  pantera. A AAADAF promove treinos esportivos, 
bateria, festas e competições esportivas. 

Os maiores eventos externos no universo da Medicina, em nossa região, são os 
INTERMEDs (Mato Grosso e Centro-Oeste). O primeiro, do qual somos uma das Atléticas 
fundadoras, acontecerá nos dias 4, 5 e 6 de junho deste ano, em Cuiabá - MT. O segundo, 
maior e mais tradicional, acontecerá na cidade de Palmas – TO no final de outubro. 

A Atlética MALDITA fornece também descontos aos seus associados em vários 
estabelecimentos da cidade, através da apresentação da carteirinha de associado. Desta 
forma, precisamos de cada associado para conseguir cada vez mais benefícios e também 
para a promoção da prática esportiva e social do curso. 

A associação se dá por meio do pagamento de uma semestralidade, a qual está inclusa a 
carteirinha que, além dos benefícios já citados, garante também descontos em todas as 
atividades e produtos da MALDITA.

Queremos dizer a vocês, calouros do curso de Medicina da UNEMAT, que esse é um curso 
novo, mas que, estamos juntos construindo uma história, uma paixão, uma tradição, e 
todos são bem-vindos. A Atlética MALDITA está aberta a vocês, participem, treinem, 
defendam essas cores, suas cores, NOSSAS CORES! A diretoria está sempre aberta a 
pessoas que estejam dispostas a contribuir para que possamos crescer cada vez mais! 
Sejam muito bem-vindos aos melhores 6 anos de suas vidas! 

“A medicina é o meu norte, sou ATLÉTICA MALDITA até a morte!!!” 
Atenciosamente,

Lohan Campos – Presidente da Atlética Maldita

Coordenação do Curso de Medicina
Tel.: (65) 3221-0518



A greve de 2014
Antes de escolher a Unemat, você deve ter pesquisado e visto que fizemos uma greve 
estudantil no segundo semestre de 2014. Vamos te explicar o que aconteceu.

Logo que a primeira turma ingressou, apareceram os problemas. Por ser um curso novo, 
não havia professores. As aulas demoraram duas semanas para começar, até que 
ocorresse o processo seletivo. As aulas eram apenas teóricas, já que não havia corpos para 
estudo de anatomia, lâminas ou microscópios para aulas de histologia e manequins para 
práticas de habilidades médicas. Além disso, não havia salas de aula destinadas para a 
medicina, já que estas deveriam estar na Cidade Universitária, que ainda está inacabada. 
Foi complicado para a turma 1 terminar o primeiro semestre.

Com isso, um grupo de alunos, no início de 2013, antes que a segunda turma chegasse, 
conversou com a Coordenação, com a Reitoria e até mesmo com deputados estaduais 
para tentar melhorar a situação, afinal, como ser médico sem nunca ter visto um cadáver? 
Assim, no primeiro semestre de 2013 chegaram as peças anatômicas sintéticas, 
manequins para prática em habilidades e microscópios. Todos os materiais foram 
alocados na Cidade Universitária, em salas improvisadas no Bloco II, originalmente 
destinado ao curso de Educação Física. 

Um problema grave, porém, persistia: não havia professores efetivados, aqueles que 
entram na Universidade por meio de concurso público. Com isso, todo início de semestre 
havia falta de professor para alguma disciplina, pois não havia profissional suficiente e/ou 
interessado para o processo seletivo. Não havia até o fim de 2013 professor responsável 
pela disciplina de Patologia. No fim de 2013 aconteceu o concurso para professores, que 
foram nomeados no início de 2014. 

Agora, já havia uma maior regularidade no corpo docente no início dos semestres. 
Porém, como você deve imaginar, muitos problemas ainda existiam. O maior deles, que 
mais incomodavam os alunos, era o Projeto Pedagógico de Curso (PPC). O PPC funciona 
como um manual que diz tudo o que deve ser visto no curso, em cada semestre e em cada 
disciplina. O nosso problema era que o PPC vigente era muito contraditório e por isso, 
não estava sendo cumprido pelos professores. Havia trechos do PPC, por exemplo, que 
diziam que a Unemat era uma universidade privada e que ficava no Distrito Federal; 
também de acordo com esse projeto um aluno de segundo semestre deveria estar apto 
para realizar um parto normal.

Existiam pouquíssimos livros específicos para o nosso curso na biblioteca, abaixo do 
mínimo recomendado pelo MEC. Devido a nossa metodologia, que consiste em pesquisa, 
essa escassez prejudicava muito os alunos, principalmente aqueles que não tinham 
condições de adquirir qualquer livro – você verá que os livros são extremamente caros.   

Em agosto de 2014, quando a primeira turma começava o quinto semestre, ocorreu o 
estopim: surgiu a disciplina de práticas ambulatoriais, em que os alunos deveriam 
acompanhar os médicos nos ambulatórios. Mas, como atuar no ambulatório de 
ortopedia sem ter tido aula de anatomia de ossos e músculos? Como ir para o 
ambulatório de pediatria sem ter tido prática de semiologia pediátrica? A primeira turma 
se reuniu e pediu uma Assembleia ao CALM, com todos os alunos. Nesta assembleia, os 
alunos de todas as turmas expuseram suas dificuldades e todos concordaram que a 
situação precisava melhorar. No dia 13 de agosto de 2014 os alunos deflagraram greve. 

Foram 75 dias de conversas, manifestações e negociações. Fomos duas vezes à Cuiabá, 
falamos com o Governador, nos reunimos diversas vezes com a Reitoria para tentar 
solucionar os problemas, fizemos até uma Sessão de Conciliação no Fórum. Vários 
compromissos foram firmados pela Unemat, a fim de melhorar o nosso ensino. No dia 27 
de outubro, após a Reitoria enviar uma convocação exigindo o retorno das aulas, a 
assembleia estudantil decidiu por terminar a greve e retornar às aulas, no dia 28.

Durante a greve, conseguimos a vinda de um cadáver para o campus. Conseguimos 
também o Projeto Pedagógico fosse refeito. Alguns títulos da bibliografia básica 
também chegaram na biblioteca. Os alunos conseguiram ser vacinados  contra H1N1.  O 
wi-fi da Cidade Universitária já funciona. A licitação para a construção dos laboratórios foi 
feita. As carteirinhas de identificação estudantil para entrada regular no Hospital 
Regional foram entregues. O laboratório de anatomia foi unificado.
 
Muito ainda tem que ser feito, mas muito melhorou. O CALM convida você, calouro, para 
vestir a camisa da Unemat e lutar para que o nosso curso seja referência de qualidade. 

 Quer saber mais sobre tudo que aconteceu durante a greve?
 Acesse: www.sosmedicinaunemat.blogspot.com.br


