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Quadro docente e matriz curricular:   
os alunos e a federalização da FMTM

Ama esta casa, pensa nela como se fora outra 

casa de teus pais.

— RANDOLFO BORGES JÚNIOR

Procurei transigir quando me pareceu 

oportuno e justo. Lutei sempre pelos meus 

pontos de vista, quando julgava que eram 

benéficos à Faculdade. Se muitas vezes 

venci, muitas também fui vencido. Nunca 

traí os meus elevados ideais, a minha fé nos 

destinos superiores da Escola que, juntos, 

nós todos fundamos e mantivemos. 

— MOZART FURTADO NUNES

Tudo farei que estiver ao meu alcance para 

federalizar esta escola, pois ela é a menina 

dos meus olhos. 

— JUSCELINO KUBITSCHEK
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A tradicional missa do cadáver desconhecido 

projeta uma grande mensagem: totaliza os 

mortos, revitaliza o espírito profissional, 

aguça a responsabilidade dos homens. Que 

a lição dos mortos não seja inútil aos vivos.

— MONSENHOR JUVENAL ARDUINI

Para lidar com a Anatomia é preciso disci-

plina, respeito, responsabilidade e assiduida-

de, além do mais importante que é gostar. 

— O L AV O  D E  A N D R A D E

Realizadas as investigações sobre a criação da Faculdade de 
Medicina do Triângulo Mineiro (FMTM), cabe enfocar agora o processo 
de recrutamento dos primeiros professores, a organização curricular, as 
alterações provocadas pelas condições concretas de implantação do curso 
de Medicina, conhecer ainda o perfil dos alunos do período enfocado 
na pesquisa aqui descrita e, por fim, as batalhas travadas pelo diretor 
da FMTM, por professores, alunos e demais autoridades em prol de sua 
federalização. 

3.1 Estratégias de recrutamento dos primeiros professores
A apresentação do trabalho empreendido pelo diretor da FMTM 

em busca dos primeiros médicos especializados para assumir a docência 
na Faculdade se vale de seu relato integrante de documento constante nos 
arquivos da FMTM de 1997. Também as atas das reuniões da congregação 
da Faculdade trouxeram informações importantes sobre a constituição 
completa do corpo docente do curso de Medicina no decorrer da sua 
implantação.

Em meados da década de 1950 não havia em Uberaba médicos 
especializados para ocupar todas as cadeiras previstas no currículo do 
curso de Medicina. De fato, os professores – relacionados no Anexo II – 
assinaram um termo de compromisso, mas quando as aulas iniciaram, em 
1954, alguns deixaram de assumir suas cadeiras, apresentando justificativas 
aceitáveis pelo diretor. 
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A cadeira – ou cátedra – era definida como unidade operativa 
de ensino entregue à responsabilidade de um professor denominado 
catedrático. De acordo com Veiga (2007), o Estatuto das Universidades 
Brasileiras definiu que o corpo docente de faculdades e universidades 
seria composto por professores catedráticos, os titulares das cadeiras.1 
No B rasil, os privilégios do professor catedrático adquiriram feição 
histórica, apresentando-se tal regime como núcleo central das instituições 
universitárias. Além disso, a ideia de cátedra contida naquele estatuto 
ganhou força nas constituições federais de 1934 e 1946. A Carta de 1946, 
em seu artigo 168, disciplinava que:

A legislação do ensino adotará os seguintes princípios: VI – para o 

provimento das cátedras, no ensino secundário oficial e no superior oficial 

ou livre, exigir-se-á concurso de títulos e provas. Aos professores, admitidos 

por concurso de títulos e provas, será assegurada a vitaliciedade; VII – é 

garantida a liberdade de cátedra. (Brasil, 1946).

Embora a Constituição prescrevesse concurso de provas e títulos 
para contratar professores, o Ministério da Educação e Cultura (MEC) 
abriu precedente para que todos os indicados para a FMTM fossem 
considerados contratados ou interinos, até a realização de concursos 
públicos. O provimento para o cargo de professor catedrático sem concurso 
estava previsto na Carta Magna como exceção, ou seja, q uando se tratasse 
de “profissional insigne que tenha realizado invento ou descoberta de alta 
relevância, ou tenha publicado obra doutrinária de excepcional valor” e 
aprovado por dois terços da congregação (Brasil, 1946). 

Decorrida a primeira nomeação (os dez anos iniciais), o professor 
catedrático poderia se recandidatar ao cargo – neste caso, passaria por 
concurso de títulos. Se reconduzido, adquiriria garantias de vitaliciedade 
e inamovibilidade (Brasil, 1946, art. 58–59). Infere-se que o diretor 
da instituição se valeu de ssa brecha da legislação para compor o corpo 
docente. Cada cátedra disporia dos equipame ntos mínimos necessários 
à efetivação e ao desenvolvimento do curso, a exemplo de laboratórios 
equipados, biblioteca, instrumentos etc. 

Como já registrado, a insuficiência de médicos na cidade com perfil 
e experiência para assumir a docência impôs a necessidade de buscar 

1 A cadeira teve origem nos cursos superiores do período imperial e correspondia a uma ou 
mais disciplinas assumidas por um professor, cuja nomeação se dava por concurso público.
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professores nos grandes centros urbanos. Com tal responsabilidade que 
lhe foi delegada, o diretor assim se manifestou:

Quando aceitei a incumbência de organizar e dirigir a Faculdade, impus 

uma condição: carta branca para constituir o corpo docente e liberdade 

de ação. Condição aceita. A responsabilidade era e é toda minha. Um 

dos médicos mais antigos de Uberaba, eu me sentia com conhecimentos 

relativamente a todos os colegas e tinha a pretensão de conhecer-lhes as 

aptidões e tendências. Comecei o meu trabalho de convites. Não considerei 

amizades, simpatias ou antipatias. Não tinha nem tomei conhecimento de 

cores políticas. Admito que tenha cometido muitos erros; sempre, porém, 

imbuído da maior vontade de acertar. (FMTM, 1997, p. 9).

Para esse fim, o diretor fez viagens para as capitais mais próximas, 
especialmente Rio de Janeiro, Belo Horizonte e São Paulo. Constatou-se 
que, nesse processo de procura por professores para a FMTM, a indicação 
de médicos com suposta “capacidade técnica e intelectual” para o trabalho 
de ensinar foi favorecida, de forma geral, pelos mestres catedráticos das 
faculdades de Medicina daquelas cidades. A primeira viagem foi a Belo 
Horizonte, em busca de docente para a cadeira de Histologia. De acordo 
com a informação encontrada nos documentos, com a ajuda do professor 
Luigi Bagliolo, da Faculdade de Medicina de Minas Gerais, foi indicado 
o professor Edmundo Chapadeiro. Para assumir a cadeira de Anatomia, 
foi contratad o Olavo Soares de Andrade. Além disso, o diretor convencera 
seu irmão, Allyrio Furtado Nunes, a se mudar de Goiânia para Uberaba 
e assumir a cadeira de Química. Esses professores permaneceram na 
faculdade até se aposentarem. Salles Jesuino aceitou o convite para integrar 
o grupo das cadeiras básicas e assumiu a cadeira de Fisiologia até 1958, 
quando esta se agrupou à cadeira de Anatomia. 

Liberato J. A. Di Dio, professor da Faculdade de Medicina de Belo 
Horizonte e médico influente na área, foi encarregado, pelo professor 
Renato Locchi, da Faculdade de Medicina de São Paulo, a contribuir 
para a FMTM. Destacou-se como colaborador na instalação da faculdade 
uberabense. Graças ao seu empenho vieram, do Rio do Janeiro, César 
Pinto, Francisco Mauro Guerra Terra e Pedro Falcão, porém somente 
Francisco Mauro assumiu a cadeira de Neurocirurgia; os demais não 
constam nas relações de docentes da FMTM. Por sua indicação, de São 



A criação da Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro      127

Paulo veio Homero Pinto Valada, para ser titular da cadeira de Clínica 
Psiquiátrica. Na mesma época, de Belo Horizonte, o diretor da FMTM 
trouxe Josefino Aleixo, para a cadeira de Clínica Dermatológica e 
Sifilográfica. Da cidade vizinha de Uberlândia, Eduardo Velloso Viana 
aceitou o convite para assumir a cadeira de Oftalmologia. Para titular 
da cadeira de Otorrinolaringologia, foi convidado Aziz Miguel Hueb, 
médico na cidade. Por fim, o diretor convenceu o então colega uberabense 
Edelweiss Teixeira, inspetor de ensino do MEC, a se juntar ao grupo 
de desbravadores do ensino médico em Uberaba e assumir a cadeira 
de Higiene. “As aulas de Filosofia, acrescidas ao currículo obrigatório, 
foram ministradas pelo Exmo. Sr. Prof. Cônego Juvenal Arduini, com a 
maior normalidade” (FMTM, 1955). Essa cadeira tratava dos aspectos de 
formação filosófica e humanista do currículo.

Diante do exposto, pode-se entender que os critérios de 
admissão dos professores foram informais e personalizados, baseados 
na recomendação de médicos e/ou professores influentes, ou seja, sem 
concurso público, sem entrevistas e s em análise de currículo. O convívio 
de Mozart Furtado com seus mestres do Rio de Janeiro proporcionou-lhe 
uma visão ampliada da necessidade de garantir que alguns docentes se 
dedicassem ao curso em tempo integral. Em primeiro lugar, porque seria 
difícil contratar professores auxiliares, por falta de recursos financeiros; em 
segundo, porque se dedicariam não só às aulas, mas também à realização 
de pesquisas de relevância para a projeção e notoriedade de uma faculdade 
de Medicina localizada no interior do país.

Como se pode deduzir dos contatos realizados durante as viagens 
do diretor, na década de 1950 havia poucos professores especializados 
com disponibilidade e vontade de se dedicar à docência integralmente e 
de mudar de domicílio. Ainda assim, sabe-se que Edmundo Chapadeiro, 
Olavo Soares de Andrade e Allyrio Furtado Nunes assumiram suas cadeiras 
em dedicação integral; depois se somou a eles Mauritano Rodrigues 
Ferreira. Há registros de que a criação desse regime docente de dedicação 
integral, de fato, projetou a FMTM entre as faculdades de Medicina do país. 
Também abriu caminhos para que a Fundação Rockefeller,2 dos Estados 

2 A Rockefeller é uma fundação filantrópica, criada em 1913 por John D. Rockefeller, que 
ajuda países do mundo todo a solucionar problemas de saúde pública e distribuição de 
alimentos. Segundo seu fundador, suas conquistas foram “a profissionalização da saúde 
pública, o desenvolvimento da vacina da febre amarela, a ‘revolução verde’ na agricultura 
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Unidos, na pessoa de seu diretor na América do Sul, Robert Briggs Watson, 
realizasse investimentos financeiros na construção e no aparelhamento de 
laboratórios das cadeiras básicas. Sobre isso, Mozart Furtado esclareceu:

Sim, meus senhores, ninguém de boa fé poderá deixar de compreender 

que o alicerce, a estrutura da nossa Escola repousa na existência do 

Tempo Integral. São estes quatro homens que sustentam o edifício que 

estamos construindo e são eles que representam a bandeira estendida, 

sobre a qual são lançadas, não a título de esmolas, mas como contribuição 

justa e merecida às dotações financeiras, que nos tem permitido avançar, 

melhorando nosso equipamento, planejar e construir novas acomodações. 

[...] o diretor da Fundação Rockefeller veio visitar a FMTM, e aí está, nos 

nossos laboratórios, o resultado de sua visita, fruto do Tempo Integral. 

(FMTM, 1997, p. 12–3).

Na visão de Teixeira (2005), fatos como esses caracterizaram a 
existência das escolas superiores profissionais com ensino universitário de 
excelência. Não por acaso, quando, em 1920, aglutinaram-se essas escolas 
sob o regime de universidade, só as de Medicina estavam em condições 
reais de participar dess e projeto. 

A ata da primeira reunião da congregação da FMTM, realizada no 
dia 25 de maio de 1954, registrou a participação dos conselheiros José 
Humberto Rodrigues da Cunha, Rubem Jácomo, Victor Mascarenhas, 
Cacildo Rodrigues da Cunha, Paulo Pontes, Juvenal Arduini, Olavo 
Soares de Andrade, Jorge Furtado, José de Paiva Abreu, Jorge Abrahão 
Azor, Eurípedes Garcia, Hélio Angotti, Jorge Antônio Frange, José 
Soares Bilharinho e Mozart Furtado. Nessa ata foi registrada a 
preocupação do diretor em dar ciência aos presentes sobre o andamento 
das contratações de docen tes para as cadeiras básicas:

o senhor Diretor fez uma rápida exposição dos seus trabalhos junto as 

autoridades do Ensino Superior. Falou sobre a colaboração que sempre 

contou por parte do Exmo. Sr. Dr. Jurandyr Zodi, D. D. Diretor do Ensino 

Superior, dos ilustres membros do Conselho Nacional de Educação, do 

Dr. Alaor Prata, grande amigo de Uberaba. Realçou também a decidida 

da América Latina, da Ásia e da Índia e a formação de parcerias público-privadas para o 
desenvolvimento de novas vacinas” (Nascimento; Lemos, 2007).
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cooperação que vem encontrando por parte dos Exmos. Srs. Profs. Drs. 

Renato Locchi, de São Paulo e Luigi Bogliolo e Liberato Di Dio, de Belo 

Horizonte. (FMTM, 1954a, p. 1).

Texto assinado pelo ex-aluno Nelson de Assis e publicado na Revista 

do Centro Acadêmico Gaspar Vianna, por ocasião do 10º aniversário, em 
1964, traz a relação dos primeiros professores do período 1954-1960:

1954 – Anatomia – Hélio Angotti (1º mês); Olavo Soares Andrade. 

Histologia e Embriologia – Rubem Jacomo (1º mês); Edmundo 

Chapadeiro. Filosofia – Pe. Juvenal Arduini. 1955 – Anatomia – Hélio 

Angotti (1º mês); Olavo Soares Andrade. Histologia e embriologia 

– pEdmundo Chapadeiro. Filosofia – Pe. Juvenal Arduini. Química 

Topográfica – Allyrio Furtado Nunes. Física Biológica – Jorge Abrahão 

Azôr. Anatomia Topográfica – Hélio Angotti. Fisiologia – Sales Jesuíno de 

Souza. [Em] 1956. Acrescentam-se aos professores de 1955: Microbiologia 

– Jorge H. M. Furtado. Farmacologia – José S.  Bilharinho. Parasitologia – 

Ézio de Martino. Clínica Propedeûtica Médica – Randolfo Borges Júnior. 

[Em] 1957 Permanecem os mesmos professores de 1955/56 e acrescentam-

se os das novas cadeiras do currículo: Patologia Geral – Antonio S. Freitas 

Júnior. Clínica Médica I – Mozart Furtado Nunes. Clínica Cirúrgica I – 

Hélio Angotti. Anatomia Topográfica – Adib Domingos Jatene. Anatomia 

e Fisiologia Patológicas – Edmundo Chapadeiro. Clínica Dermatológica e 

Sifilográfica – Josefino Aleixo. Técnica Operatória e Cirurgia Experimental 

– Eurípedes Garcia. Clínica Propedêutica Cirúrgica – Hélio Luiz da Costa. 

[Em] 1958 [ocorre] Alteração no currículo do curso: cadeiras mudam 

de nome e acrescentam-se várias cadeiras clínicas. Anatomia Sistemática 

– Olavo Soares Andrade. Anatomia Topográfica – Olavo Soares Andrade 

Histologia e Embriologia – Luigi Olivieri. Inglês – Hirilandes G. Moraes 

Psicologia Médica – Pe. Juvenal Arduini. Bioquímica – Allyrio Furtado 

Nunes. Biofísica – Jorge Abrão Azôr. Fisiologia e Farmacologia – Mauritano 

Rodrigues Ferreira. Parasitologia e Higiene – César F. Pinto. Microbiologia 

e Embriologia – Jorge Henrique Marquez Furtado. Clínica Propedêutica 

Médica – Randolfo Borges Júnior Patologia Geral e Especial – Edmundo 

Chapadeiro. Técnica Operatória e Cirurgia Experimental – Eurípedes 

Garcia. Clínica de Doenças Infecciosas e Parasitárias – Romes Cecílio Clínica 

Propedêutica Cirúrgica – Hélio Luiz da Costa. Clínica Dermatológica e 
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Sifilográfica – Josefino Aleixo. Clínica Cirúrgica I – Hélio Angotti. Clínica 

Médica I – Mozart Furtado Nunes. Urologia – José de Paiva Abreu. 

Clínica Cirúrgica II – Carlos Smith. Clínica Médica II – Alfredo Sebastião 

Sabino de Freitas. Clínica Obstétrica – Fausto da Cunha Oliveira. Medicina 

Legal – Lauro Savastano Fontoura. Clínica Pediátrica e Puericultura – 

Humberto de Oliveira Ferreira. Terapêutica Clínica – Antonio Sabino 

de Freitas; Clínica Psiquiátrica e Clínica Neurológica – Homero Pinto 

Vallada. Neurocirurgia – Francisco Mauro Guerra Terra. Cardiologia – 

Ézio de Martino. Endocrinologia – Munir Sallum. Clínica Ortopédica – 

Álvaro Lopes Cançado. História da Medicina – Walter F. Prado. Em 1959 

o corpo docente é o mesmo de 1958 com as seguintes alterações: Histologia 

e Embriologia – Edmundo Chapadeiro; Higiene – Edelweiss Teixeira; 

Farmacologia – Francisco Mauro Guerra Terra; Clínica Oftalmológica 

– Eduardo Veloso Vianna Clínica Otorrinolaringológica – Aziz Miguel 

Hueb. (FMTM, 1964, s. p.). 

No primeiro ano letivo do curso, tiveram início três cadeiras, com 
exigência de três professores. Hélio Angotti, um dos fundadores, assumiu 
a cadeira de Anatomia provisoriamente, até a chegada de Olavo Soares 
Andrade. Não havia professores auxiliares nem assistentes para contribuir 
com os catedráticos. A contratação dos docentes ocorreu de forma gradativa, 
de acordo com a definição do currículo e/ou as alterações por causa dos 
ajustes ne cessários a uma instituição educacional em fase de implantação, 
onde havia muito a ser feito.

O horário do curso de Medicina se refere às três cadeiras 
ministradas para a primeira turma. Salientem-se as aulas concentradas 
no horário vespertino, de segunda-feira a sábado, talvez para que os 
alunos tivessem um período reservado aos estudos na biblioteca e à 
realização dos exames.

Dos 18 fundadores, Odon Tormim, Paulo Pontes e Mário Palmério 
não assumiram cadeiras no curso de Medicina, confirmando a informação 
de Mozart Furtado de que alguns apresentaram justificativas consentidas 
por ele. O Quadro 8 abaixo, com a relação nominal dos professores e 
funcionários contratados pela FMTM até 1960, foi fornecido pela Pró-
Reitoria de Recursos Humanos da Universidade Federal do Triângulo 
Mineiro.
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Quadro 7. Horário do curso de Medicina do primeiro período letivo.

Ca deira Tipo de aula Dia da semana Horário

Anatomia

Teóricas Segunda a sexta-feira 13h às 14h

Práticas
Segunda a sexta-feira 14h às 15h

Sábados 13h às 14h

Histologia e Embriologia

Teóricas Segunda a sexta-f eira 16h às 17h

Práticas Sábados
17h às 18h

14h às 15h

Filosofia Segunda a sexta-feira 15h às 16h

Fonte: A autora. 

Quadro 8. Relação nominal de professores e funcionários da FMTM até 1960.

Nome Data de 
nascimento

Data de 
ingresso 

Data da 
inatividade Motivo Cargo ocupado

Hélio Pucci 5/3/1919 1º/3/1944 11/11/1998 Falecimento Professor 3º grau

Mauritano Rodrigues Fe rreira 16/3/1923 25/5/1945 8/6/1981 Aposentadoria Professor 3º grau

Miguel Abdalla Tapxure 31/1/1906 19/4/1948 5/8/1984 Falecimento Professor 3º grau

Maria Saphira Souto Ferreira 9/11/1929 1º/6/1951 28/4/1980 Aposentadoria Enfermeira

Francisco Xavier Marques Madeira 21/2/1932 4/4/1952 24/7/1987 Aposentadoria Odontólogo

Laerte Furtado 22/11/1934 1º/5/1956 8/1/1968 Falecimento Assistente de 
laboratório

Walter Murta de Miranda 9/7/1929 11/4/1957 15/12/2008 Falecimento Técnico de 
laboratório

Alfredo Sebastião Sabino de Freitas 20/1/1911 21/12/1960 21/3/1980 Falecimento Professor 3º grau

Allyrio Furtado Nunes 23/4/1905 21/12/1960 22/10/1976 Aposentadoria Professor 3º grau

Álvaro Lopes Cançado 8/2/1912 21/12/1960 19/9/1984 Falecimento Professor 3º grau

Aziz Miguel Hueb 3/5/1928 21/12/1960 17/2/1993 Aposentadoria Professor 3º grau

Edmundo Chapadeiro 9/11/1924 21/12/1960 1º/7/1982 Aposentadoria Professor 3º grau

Eduardo Velloso Vianna 10/9/1914 21/12/1960 4/1/1995 Falecimento Professor 3º grau

Fausto da Cunha Oliveira 4/9/1921 21/12/1960 3/8/1991 Falecimento Professor 3º grau

Francisco Mauro Guerra Terra 13/7/1929 21/12/1960 6/8/1997 Aposentadoria Professor 3º grau

Hélio Angotti 20/7/1920 21/12/1960 9/1/1971 Falecimento Professor 3º grau

Homero Pinto Valada 9/3/1917 21/12/1960 28/9/1984 Aposentadoria Professor 3º grau

Humberto de Oliveira Ferreira 3/6/1916 21/12/1960 9/2/1983 Aposentadoria Professor 3º grau

Jorge Henrique Marquez Furtado 31/8/1923 21/12/1960 15/3/1982 Aposentadoria Professor 3º grau

Lauro Savastano Fontoura 27/11/1903 21/12/1960 15/3/1968 Aposentadoria Professor 3º grau

Olavo Soares de Andrade 18/11/1922 21/12/1960 13/7/1982 Aposentadoria Professor 3º grau

Randolfo Borges Júnior 8/10/1918 21/12/1960 10/6/1993 Falecimento Professor 3º grau

Romes Cecílio 27/9/1914 21/12/1960 18/1/1983 Aposentadoria Professor 3º grau

Fonte: UFTM (2015b).
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V erifica-se que os nomes dos professores informados não 
correspondem, na íntegra, aos nomes constantes no quadro de docentes 
indicados no parecer do inspetor do MEC (vide Quadro 5 e Anexo II) ou aos 
nomes acima registrados no artigo da Revista do Centro Acadêmico Gaspar 

Vianna. O Quadro 8 sugere que as primeiras contratações aconteceram 
antes de iniciar o curso de Medicina, em 1954. Nesse caso, ante a falta 
de documentos que pudessem jogar luz sobre essas contratações, pode-se 
supor que fossem funcionários da Santa Casa de Misericórdia de Uberaba 
cedidos depois à FMTM, em especial por causa da enfermeira e do dentista, 
pois a Santa Casa oferecia serviços de odontologia. 

A única mulher relacionada no Quadro 8 era esposa de Mauritano 
Rodrigues Ferreira. Maria Saphira Souto Ferreira deixou o Rio de Janeiro 
com o marido quando ele aceitou o convite para ser professor do curso de 
Medicina. Como ela havia se graduado em Enfermagem pela Faculdade 
de Enfermagem da Universidade do Brasil, foi trabalhar na Santa Casa. 
Disse ela: 

Fui designada para o serviço de obstetrícia... meu trabalho incluía 

educação, prestação de serviços e supervisão. Procurava dar um tratamento 

personalizado, específico em enfermagem para a equipe. Não tínhamos 

recurso algum. Tudo era muito precário. A situação era muito delicada. Fui 

ensinando o meu pessoal bem devagar. As Irmãs tomavam conta de tudo. 

Mas embora elas tivessem muito boa vontade, não tinham conhecimento 

científico. (UFTM, 1997, p. 45).

Evidencia-se, também, na análise do Quadro 8, que 17 professores 
foram contratados pela FMTM em 21 de dezembro de 1960, após sua 
federalização, e só a deixaram por causa de aposentadoria e falecimento. 
Nesse período percebe-se uma alteração significativa na composição 
do quadro de professores. Uma das justificativas possíveis é que, com 
a realização de concursos públicos para efetivação dos professores 
contratados, alguns professor es do curso não foram aprovados ou não 
tiveram interesse em continuar na instituição. 
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3.1.1 Monsenhor Juvenal Arduini, um padre professor no curso de M edicina 

Monsenhor Juvenal Arduini3 lecionou na FMTM até 16 de fevereiro 
de 1961. Assumiu as cadeiras de Introdução à Filosofia e Psicologia 
Médica, incluídas no primeiro ano do currículo do curso de Medicina 
por iniciativa do professor Mozart Furtado Nunes. Por supressão desse 
conteúdo curricular, o padre foi afastado das atividades docentes.

O responsável pelo ensino, figura proeminente do clero na cidade, 
era também patrimônio valioso da cultura de Uberaba. Espírito 
compreensivo, bom e sincero, cedo haveria de se tornar ídolo da 
juventude estudiosa de Uberaba. O cônego Juvenal Arduini pela 
afinidade com as convicções de libertação e desenvolvimento 
nacional da juventude, também se constitui num dos seus mais 
autênticos líderes e mentores espirituais (FMTM, 1964, n.p.).

Sempre celebrando missas com os alunos, o monsenhor fez parte 
do curso desde o primeiro dia de aula. Em homenagem ao “cadáver 
desconhecido”, foi celebrada por ele, em 2 de novembro de 1954, a 
primeira missa na sala de anatomia da sede da Faculdade de  Odontologia 
do Triângulo Mineiro. Desde então, todos os anos a missa passou a ser 
celebrada no dia 2 de novembro no recinto da escola. Nas palavras de 
Arduini (FMTM, 1997, p. 41),

Foi quebrado um costume. É que as missas eram sempre celebradas pela 

manhã. E a universitária era às 17 horas, na Catedral. Outra coisa que 

mudamos era quanto às missas rezadas em latim. Continuamos fazendo 

isso. Só que eu rezava em latim, sem o microfone, e o orador traduzia em 

português, no microfone.

3 Juvenal Arduini nasceu em Conquista, MG, em 1919. Entrou para o seminário aos 13 anos 
de idade. Foi ordenado padre em 1942. Começou seu trabalho na área de saúde em Uberaba 
no ano de 1954, quando passou a prestar assistência religiosa na Santa Casa. Em 1960, foi 
morar no Hospital São Domingos, onde ficou até sua morte, em 14 de outubro de 2012, 
aos 94 anos de idade. Trabalhou com as irmãs dominicanas no hospital. Dentre o trabalho 
realizado optou-se por destacar: em 1949, foi professor fundador da Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras Santo Tomás de Aquino; em 1954, professor fundador da Faculdade 
de Medicina do Triângulo Mineiro; em 1956, professor da Escola de Enfermagem Frei 
Eugênio; em 1966, professor fundador da Faculdade de Ciências Econômicas; em 1973, 
professor da Faculdade de Integradas de Uberaba (Fiube); e, em 1975, um dos professores 
fundadores da faculdade de Zootecnia.
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Arduini fazia questão de ressaltar aos alunos que as missas que 
celebrava eram uma lição eterna de humanismo: eram rezadas em favor 
daquelas criaturas cujo corpo rijo e fr io era capaz de ensinar. Não fossem 
os cadáveres desconhecidos, os acadêmicos estariam privados de mestres 
eficientes. 

Em função disso, afirmava que a seu ver a missa tinha “um tríplice 
significado. Um sentido teológico, um sentido profissional e um sentido 
social” (FMTM, 1964, s.p.). O sentido teológico estava na crença da 
Igreja Católica de que o homem não termina sua caminhada aqui. Assim, 
rezava-se pela redenção dos cadáveres no sentido profissional, pois a 
medicina era vista pela Igreja como atividade profunda mente humana. 
“É necessário um esforço indormido para impedir que a medicina sofra 
um esvaziamento nocivo, perdendo o conteúdo humano, psicológico de 
que é portadora” (FMTM, 1964, n. p.). Dessa forma, a missa era capaz 
de impregnar o profissional médico do humanismo, ensinando o respeito 
aos mortos para que aprendessem a respeitar os vivos; e no sentido 
social, pois a existência de cadáveres desconhecidos mostrava a realidade 

Figura 17. Monsenhor Juvenal Arduini.

Fonte: Jornal da Manhã (2013).
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social da total miséria de bens materiais. Assim, os acadêmicos teriam a 
oportunidade de refletir sobre o fato de que, além de rezar pelos pobres 
e indigentes, existiam outras formas de contribuição para minimizar os 
problemas sociais.

Nos primeiros anos da FMTM, quando ainda não existiam 
as dependências esportivas, Juvenal Arduini cedia aos estudantes a 
quadra do Seminário de Uberaba, do qual era diretor. Muitas vezes 
escutou comentários irônicos dos padres que lá residiam, como: “lá 
vem o Juvenal com aquele bando de rapazes para fazer algazarra aqui!” 
(UFTM, 1997, p. 41).

3.2 Organização curricular da graduação em Medicina 
O modelo de ensino estabelecido nas primeiras escolas médicas 

br asile iras foi o das universidades europeias, especialmente da Universidade 
de Coimbra, após a reforma pombalina.

o aspirante à carreira médica deveria saber falar latim, ter conhecimento 

do grego, de filosofia moral e racional, e manejar as línguas francesa e 

inglesa, facultativamente. Cursaria, então, as matérias das Faculdades 

de Filosofia e Matemática, matriculando-se, após exames, no curso de 

medicina, composto de cinco cadeiras, uma em cada ano: matéria médica 

e farmácia; anatomia, prática das operações e arte obstétríca; instituições 

(teoria médica) com a prática da medicina e da cirurgia no hospital; 

aforismos (de Hipocrates e de Boerhaave) e continuando com a prática 

no hospital; prática da medicina e da cirurgia no quinto e último ano, 

findo o qual submetia-se a exames [...]), recebendo, se aprovado, o grau de 

“Bacharel em Medicina e Cirurgia”. Para obter os títulos de “licenciado” 

e de “doutor”, cumpria a repetição, por mais um ano, das cadeiras de 

instituições e aforismos, e defesa de tese, no último caso. (Santos Filho, 

1980, p. 291).

O decreto de fundação do ensino médico na Bahia, à luz desse 
modelo curricular médico-europeu, mostra algumas instruções:

O professor de cirurgia dará as lições no verão pelas sete horas da manhã, 

no inverno pelas oito, as quais durarão hora e meia, três quartos para 

tomar as ditas lições explicadas no dia antecedente e outros três para a 
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nova explicação e o curso cirúrgico deve durar quatro anos. He de lei, os 

quaes terminados poderão passar as certidões competentes, declarando se 

o Discípulo está capaz de fazer o seu exame e de dignamente encarregar-se 

da saúde publica e tudo com juramento dos Santos Evangelhos. (Pereira, 

1923, s.p.). 

Santos Filho (1980) reitera que os professores das duas escolas 
nacionais de medicina (Bahia e Rio de Janeiro) ministravam uma ciência 
teórico-livresca, pois eram escassos os meios materiais e econômicos 
nec essários à pesquisa, à experimentação, à verificação, assim como eram 
insuficientes e rudimentares as instalações e a aparelhagem. 

Entretanto, a medicina – dizia Anísio Teixeira (2005 ) –, p or ser ela 
própria, acima de tudo, uma prática e uma arte, lentamente escapou a 
esse tipo de ensino oral e se fez, também aos poucos, de formação com 
prática hospitalar. A lei de 9 de setembro de 1826 o utorgou às escolas 
médicas o direito de conferir cartas de cirurgião e de médico a alunos por 
elas formados. Em 1828, a lei foi ampliada: passou a determinar que só 
médicos diplomados pudessem clinicar. Desapareciam, então, as “cartas 
de licenciamento”. 

Outra reforma para os currículos dos cursos de Medicina foi 
realizada em 1832, por ato da Regência Trina. As escolas passaram a ser 
denominadas faculdades – respectivamente: Faculdade de Medicina da 
Bahia e Faculdade de Medicina do Rio do Janeiro – e adotaram normas 
e programas da Escola Médica de Paris (Oliveira, 2007) com o direito 
exclusivo de conceder os títulos de Doutor em Medicina, abolindo-
se o de Sangrador. Foi essa lei, como se lê em Oliveira, que promoveu 
a transformação do ensino médico e criou entusiasmo pelo estudo de 
medicina.

A medicina tinha a doença como cerne de suas preocupa ções. Daí 
que a intervenção terapêutica se centrava na cura da doença, por meio 
de drogas e cirurgias. Para tanto, a duração do curso de Medicina foi 
estendida para seis anos e o currículo reestruturado para ter 19 cadeiras. 
O egresso passou a deter, além da formação clínica, conhecimentos 
operatórios, com a inclusão da cadeira de Medicina Operatória na 
organização curricular do curso. O objetivo era atender a esse novo perfil, 
embora a separação entre cirurgião (operatório) e médico (clínico) só 
tenha ocorrido em 1848. 
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Quadro 9. Seriação e distribuição de cadeiras do curso médico-cirúrgico de escolas 
médicas, 1832.

Série Cadeira

1ª Física Médica, Botânica Médica e Princípios Elementares de Zoologia

2ª Química Médica e Princípios Elementares de Minerologia, Anatomia Geral e Descritiva

3ª Anatomia, Fisiologia

4ª Patologia Externa, Patologia Interna, Farmácia, Matéria Médica, Terapêutica e Arte de Formular

5ª Anatomia Topográfica, Medicina Operatória e Aparelhos, Partos, 
Moléstias de Mulheres Pejadas e Paridas e de Meninos Recém-nascidos

6ª Higiene e História da Medicina, Medicina Legal

Fonte: Cintra (2010, p. 26).

 
O aumento da demanda por assistência médica à população 

crescia concomitantemente ao aumento populacional, o que determinou 
a mudança do perfil do médico formado no fim do século XIX. Nas 
faculdades de medicina, o Decreto 8.024, de 12 de março de 1881, criou o 
curso prático e desdobrou as cadeiras clínicas, enquanto o Decreto 8.918, 
de 31 de março de 1883, regulou os estudos práticos nos laboratórios das 
faculdades de Medicina do Império. Os decretos se tornaram conhecidos 
como Reforma Saboia. 

Esse currículo iniciado na República teve reformas sucessivas que 
levaram a um distanciamento da influência europeia, substituída aos 
poucos pela escola dos Estados Unidos. Como modificações principais, 
nas faculdades de Medicina foram instituídos os estudos laboratoriais 
das disciplinas clínicas, expressão da luta dos profissionais dessa área 
pela redefinição da cientificidade médica, bem como pela valorização da 
pesquisa científica (experimentação) e do papel do docente na formação 
dos profissionais médicos. Esse processo resultou na introdução da 
medicina experimental e das clínicas especializadas, forçando professores 
e alunos a atuar nas unidades hospitalares.

Ao fim do século XIX, a medicina no Brasil experimentou o 
impacto direto da tecnologia com a descoberta, em 1895, do aparelho de 
Raios X e a instituição da microbiologia. O governo passou a incentivar 
serviços sanitários nos grandes centros urbanos e a pesquisa. Para isso, 
foram criados os institutos e laboratórios de pesquisas. O cuidado médico 
desviou-se, de vez, do foco do doente e da recuperação de seu equilíbrio 
(levando em conta o meio externo e suas características individuais), para 
buscar o agente da doença a ser tratada com drogas.
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Pode-se compreender, com base nos estudos realizados por Amaral 
(2007), que continuou a permanecer o papel central da União por meio da 
legislação sobre a organização int erna das instituições de ensino superior, 
inclusive com prescrição de currículos e conteúdos para os cursos. Para as 
faculdades de medicina, os novos estatutos elaborados com a participação 
de alguns professores (Decreto 9.311, de 25 de outubro de 1884) e a criação 
da cadeira de Medicina Legal (Decreto 9.360,  de 17 de janeiro de 1885) 
completaram o cenário de mudanças no ensino médico ao  fim do século 
XIX. Cabe destacar o início da pre ocupação dos professores médicos com 
a forma e o conteúdo dos conhecimentos curriculares como marco do 
final desse século. Percebeu-se que havia necessidade de doutores com 
mais habilidades práticas. Em relação ao assunto, Amaral (2007, p. 44) 
salientou que, “A partir dos anos 1870/1880, já se percebe uma preocupação 
com a prática da medicina, com um ensino mais prático, voltado para 
a experimentação, com a criação de Laboratórios e gabinetes, para 
instrumentalizar o profissional de forma mais ampla e não estritamente 
teórico como era antes”.

No florescer do século XX, o conhecimento médico continuou 
a ter transformações, motivadas pelo uso cada vez maior, embora ainda 
lento, da tecnologia nas atividades em cada área de trabalho. E, ainda, pelo 
movimento de especialização do conhecimento nas áreas produtivas e de 
serviços. O estado, aos poucos, foi deixando sua postura contemplativa 
diante das questões sociais e passou a assumir o papel de gestor em diversos 
ramos de produção e dos serviços, dentre os quais se incluiu a saúde. 
Dessa forma, a prática médica no Brasil, que até então conservava as 
características de profissão exercida por um produtor individual de serviços 
de saúde, com autonomia plena, passou por mudanças significativas. 
Cada vez mais o poder do médico foi reforçado pela sua participação na 
assistência pública na saúde, educação, planejamento urbano etc.

Segundo Oliveira (2007), o processo de urbanização, derivado da 
industrialização nas três primeiras décadas do século XX, discrepava das 
condições de saúde: muito rui ns e agravadas por problemas sociais. Tal 
processo, em contraste com as más condições de saúde dos trabalhadores 
e com a organização do movimento operário, suscitou a estruturação 
da assistência médica da Previdência Social, surgida em 1923 (Lei Eloy 
Chaves).
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A fragmentação do saber médico em inúmeras especialidades, parte delas 

vinculadas apenas à operação de tecnologias diagnósticas, aprofundou a 

divisão do trabalho médico, contrapondo a tecnologia, o trabalho morto, 

ao trabalho vivo do clínico geral, que deveria assumir a regência na 

orquestração dos valiosos recursos disponíveis. Neste contexto, a formação 

do médico transformou-se no somatório empobrecido de uma infinidade 

de recortes especializados, superpostos e muitas vezes contrapostos, cuja 

possibilidade de integração torna-se um exercício formal e abstrato, em boa 

parte dos casos sob inteira responsabilidade do aluno. (Oliveira, 2007, p. 19).

Para Laura Feuerwerker (2002), a medicina proposta para as 
primeiras décadas do século XX, em contraste com aquela praticada 
no século anterior – os médicos atuavam no atendimento aos doentes 
e conhec iam todo o indivíduo, não se restringindo a uma parte de seu 
corpo ou à patologia específica –, transformou-se em uma parte da força 
de trabalho dos serviços oferecidos na área de saúde. Esta passou a ser 
composta, também, por outras categorias de profissionais específicos da área. 

A Lei Carlos Maximiliano reorganizou o ensino secundário e 
superior, mas continuou a predominar a centralização da educação pelo 
Poder Executivo. Daí a concepção de que a educação podia ser objeto 
de controle legal estrito. Aprovada por decreto, a lei deu outros rumos à 
organização do ensino médico, conforme disposto no Quadro 10 a seguir.

Quadro 10. Seriação e distribuição das cadeiras do curso médico-cirúrgico das 
escolas médicas do Brasil em 1915.

Série Cadeira

1ª Physica medica, Chimica medica, Historia natural medica

2ª Anatomia descriptiva (1ª parte), Histologia, Physiologia (1ª parte). 
Só frequencia, exame da cadeira no anno seguinte

3ª Anatomia descriptiva (2ª parte), Physiologia (2ª parte). Exame final, Microbiologia, Clinica propedeutica 
medica e cirurgica (curso feito pelos substitutos das secções de clinica medica e cirurgica)

4ª Pathologia geral, Anatomia e physiologia pathologicas, Clinica dermatologica, 
Clinica ophthalmologica} Frequencia, Clinica cirúrgica

5ª
Anatomia medico-cirurgica e operações, Therapeutica e Arte de formular. 
Clinica cirúrgica – exame, Clinica medica, Clinica pediatrica medica, 
Clinica pediatrica cirúrgica } Frequencia, Clinica oto-rhino-laryngologica

6ª Hygiene, Medicina legal, Clinica medica — exame, linica obstétrica — exame, 
Clinica gynecologica, Clinica neurológica } frequencia, Clinica psychiatrica

Fonte: Brasil (1915).
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Com as mudanç as, as concepções para os currículos dos cursos 
de Medicina passaram a considerar cada vez mais o modelo dos Estados 
Unidos, mediante estudos de Abraham Flexner4 expressos no documento 
que se tornou conhecido como “Relatório Flexner”, publicado nos Estados 
Unidos em 1910. Porém, foi mais intensamente usado no Brasil a partir 
de 1950 e teve seu ápice em 1960, com a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação (LDBEN).

Nos Estados Unidos, o currículo proposto por Flexner foi deter-
minante para diminuir a quantidade de escolas médicas – fecharam as 
que não tinham qualidade – e se tornou modelo predominante em vários 
países. Dentre outras recomendações, elencam-se as mais significativas 
para os currículos dos cursos de Medicina: a base científica sólida e a 
prática de investigação; a ênfase do ensino dividida entre o ciclo básico 
realizado nos laboratórios e o ciclo profissional realizado nos hospitais; 
denúncia do que se consideravam seitas médicas, a exemplo da homeopatia; 
supervalorização do ensino da anatomia e estabelecimento do ensino por 
especialidades, recomendando que o indivíduo deveria ser fragmentado em 
várias partes para se poder conhecê-lo com mais acerto; aconselhamento 
da formação em física, química, biologia, patologia, anatomia, fisiologia, 
farmacologia e microbiologia, dentre outros pré-requisitos para a formação 
profissionalizante.

Outro destaque do relatório para a educação médica foi a sistema-
tização dos estágios hospitalares do curso. O aprendizado da prática mé-
dica ocorreria em ambiente hospitalar da escola médica, em que o hospital 
e seus ambulatórios deveriam, de início, ser entendidos como equivalentes 
a um laboratório para estudar as ciências. Nessa proposta, o estudante-
médico coletava e avaliava fatos pertinentes aos pacientes, tal como nas 
investigações de práticas de laboratório. O relatório destacou a excelência 
dessa situação: 

A proximidade com o paciente, permitindo sua investigação (clínica) e a 

postura ativa do estudante. Esse conceito de postura ativa foi descrito não 

somente como uma oportunidade para ambos, estudante e paciente, mas 

principalmente como a imposição de responsabilidades. (Marins et al., 

2004, p. 110).

4 Professor da Johns Hopkins University, foi contratado no início do século XX pela 
Rockefeller Foundation, para realizar uma investigação sobre o ensino médico nos Estados 
Unidos.
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A presença dos estudantes nas clínicas com o suporte do professor 
d e medicina permitia o acompanhamento da evolução do paciente e o 
acesso à investigação laboratorial pertinente. Destacou-se a importância da 
constituição de grupos de estudantes (ainda atual) e o número suficiente 
de leitos onde os pacientes eram acompanhados pelos estagiários. Nesse 
caso, Flexner, embora fosse educador, supervalorizou a excelência 
do conhecimento profissional, afirmando que uma boa didática não 
substituiria a boa clínica de medicina. Dessa maneira, quando o hospital 
pertencia à escola médica, a contratação de seus professores era embasada 
na competência para o ensino das clínicas, sobretudo nas suas habilidades 
e proeminência profissional como modelo de atuação médica. Além disso, 
Flexner não sugeriu um tempo médio para cada estágio, mas definiu 
pontos primordiais para o ensino no ambiente hospitalar.

Mesmo com os avanços da medicina, as diretrizes postuladas por 
aquele documento estão presentes nos estágios hospitalares, ou seja, no 
período conhecido no meio acadêmico dos cursos de Medicina como 
internato.

1. O hospital deve ter tamanho suficiente; 2. Equipado com locais para 

ensino e serviço inter-relacionados; 3. Os docentes da escola médica 

devem ser os únicos profissionais do hospital, contratados pela escola; 4. 

As propostas didáticas devem ser de critério dos docentes da escola médica, 

unicamente, mas garantindo o bem-estar dos pacientes. (Marins et al., 

2004, p. 116).

O primeiro currículo do curso de Medicina, ainda sob influência 
europeia, deu mostras da concepção dos Estados Unidos, como se vê  no 
Quadro 11 na página seguinte.

O currículo da graduação e m Medicina da FMTM estabeleceu seis 
séries para a integralização do curso, com a definição prévia das disciplinas 
ministradas em cada série; porém, não mencionou a carga horária das 
cadeiras propostas. A realização dos estágios se dava no último ano do 
curso. O primeiro currículo do curso de Medicina da FMTM, apresentado 
no Quadro 11, é o constante no processo de criação da Faculdade aprovado 
pelo MEC. No entanto, no ano seguinte à sua publicação, durante a 
instalação do curso, foi necessário realizar alterações pelos docentes que se 
encontravam em exercício para atender às reais condições da instituição e 



142    Sonia Maria Gomes Lopes

Quadro 11. Primeira matriz curricular do curso de Medicina da FMTM, 1954.

1ª série 2ª série 3ª série 4ª série 5ª série 6ª série

Anatomia Fisiologia Farmacologia Clínica 
Cirúrgica I

Clínica 
Cirúrgica II

Clínica 
Oftalmológica

Histologia e 
Embriologia Geral

Física 
Biológica Patologia Geral Patologia Clínica Obstétrica Clínica 

Ginecológica

Filosofia Química
Fisiológica

Microbiologia 
e Imunologia

Clínica
Médica I Clínica Médica II Estágio em 

Clínica Médica

Anatomia
Topográfica Parasitologia

Técnica 
Operatória 
e Cirurgia 
Experimental

Medicina Legal Estágio em 
Clínica Cirúrgica

Clínica 
Propedêutica 
Médica

Clínica
Dermatológica Clínica Pediátrica

Clínica 
Propedêutica 
Cirúrgica

Clínica 
Neurológica

Higiene Neurocirurgia

Clínica Doenças 
Infecciosas e 
Parasitárias

Endocrinologia

Clínica Urológica

Clínica Ortopédica

História da Medicina

Clínica
Otorrinolaringológica

Fonte: UFTM (2002).

Quadro 12. Alteração da matriz curricular do curso de Medicina da FMTM, 1956.

1ª série 2ª série 3ª série 4ª série 5ª série 6ª série

Anatomia 
Sistemática Fisiologia Farmacologia Clínica

Cirúrgica I
Clínica 
Cirúrgica II

Histologia e
Embriologia Parasitologia Anatomia Patológica Patologia Clínica 

Obstétrica

Filosofia Química
Fisiológica

Física
Biológica e Aplicada

Clínica
Médica I

Clínica 
Médica II

Estágio em 
Clínica Médica

Anatomia
Topográfica

Clínica Propedêutica 
Cirúrgica 

Técnica Operatória e 
Cirurgia Experimental

Clínica
Ginecológica

Estágio em 
Clínica Cirúrgica

Microbiologia 
e Imunologia

Clínica Propedêutica 
Médica

Clínica
Oftalmológica

Clínica 
Pediátrica

Clínica
Dermatológica

Clínica
Otorrinolaringológica

Clínica 
Neurológica

Clínica Terapêutica Clínica 
Psiquiátrica

Clínica Doenças 
Infecciosas e 
Parasitárias

Clínica 
Urológica

Clínica Ortopédica Higiene

Medicina Legal

Fonte: FMTM (1956).
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às necessidades de melhorias no ensino. O conselho técnico administrativo 
criado pela congregação ficou responsável pelas discussões das propostas e 
pela elaboração de nova organização curricular. Em reunião de dezembro 
de 1956, o diretor e presidente da congregação apresentou aos presentes 
o novo currículo, fruto de discussão coletiva, e destacou que as alterações 
levavam em consideração as “condições locais e personalíssimas da FMTM” 
(FMTM, 1956). Tinha em vista sempre o máximo de aproveitamento do 
pessoal docente, que ainda não era em quantidade suficiente para suprir 
as reais necessi dades do curso. Houve redução do conteúdo dos programas 
que compunham o curso médico e a reorganização das cadeiras, o que 
levou à extinção de algumas especialidades. Essas mudanças possibilitaram 
que o sexto ano ficasse “livre” para realizar o internato obrigatório nas 
áreas clínicas e cirúrgicas.

A base da organização acadêmica do curso de Medicina era o currí-
culo, que se dividia em cadeiras (disciplinas) a cargo de um professor 
catedrático. Alterar esse currículo supunha mudar, também, as cátedras, 
processo quase impossível de se realizar de dentro para fora após o 
currículo ser todo implantado e os professores serem concursados. A 
cátedra subsistiu legalmente até 1968, quando foi extinta pela Lei Básica 
da Reforma Universitária (Lei 5.540/68). Por isso, as alterações no primeiro 
currículo foram pontuais e envolveram mudanças de disciplinas de séries e 
redistribuição dos conteúdos. Houve implantação gradativa das alterações 
do primeiro currículo. As primeiras séries tiveram de passar por um período 
de adaptação curricular, que incluiu complementação de conteúdos e 
carga horária cursada. Por conseguinte, as mudanças realizadas foram:

 1ª série – a cadeira de Filosofia foi substituída pela de Psicologia Médica;

 2ª série – a cadeira de Microbiologia e Embriologia e a cadeira de 

Parasitologia passaram da 2ª série para a 3ª;

 3ª série – foi criada a cadeira de Física Biológica e Aplicada, a cadeira de 

Patologia Geral foi reestruturada para Anatomia Patológica e as cadeiras 

de Clínica Propedêutica Cirúrgica e de Clínica Dermatológica passaram 

da 4ª série para a 3ª;

 4ª série – foi criada a cadeira de Clínica Terapêutica, as cadeiras de 

Clínica Otorrinolaringológica e de Clínica Ortopédica passaram da 5ª 

série para a 4ª; a cadeira de Clínica Oftalmológica, prevista na 6ª série, foi 

transferida para a 4ª;
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 5ª série – foram excluídas as cadeiras de Neurocirurgia, de Endocrinologia 

e de História da Medicina, e a cadeira de Clínica Ginecológica passou da 

6ª série para a 5ª.

 6ª série – permaneceu exclusivamente o internato obrigatório, isto é, os 

estágios em Clínica Médica e em Clínica Cirúrgica.

Essas alterações curriculares foram documentadas na ata da reunião 
da Congregação – órgão institucional máximo de deliberação colegiada – 
de 4 de dezembro de 1956, conforme transcrição abaixo: 

É o seguinte a tese da reforma do currículo aprovada: Ciclo de Ciências 

Básicas: 1. Anatomia Sistemática e Topográfica 2. Anatomia e Fisiologia 

Patológicas 3. Biofísica 4. Bioquímica 5. Farmacologia 6. Fisiologia 7. 

Histologia e Embriologia 8. Medicina Preventiva (Higiene) 9. Micro-

biologia e Imunologia 10. Parasitologia. Ciclo Clínico: 11. Cirurgia (Clínica 

Cirúrgica) 12. Dermatologia 13. Doenças Infecciosas e Parasitárias 14. 

Ginecologia 15. Medicina Interna (Clínica Médica) 16. Medicina Legal, 

Medicina do Trabalho 17. Neurologia 18. Obstetrícia 19. Oftalmologia 20. 

Ortopedia 21. Otorrinolaringologia 22. Pediatria 23. Psicologia Médica 

e Psiquiátrica 24. Radiologia Médica (Radiodiagnóstico, Radioterapia e 

Energia Nuclear) 25. Urologia (FMTM, 1956).

O diretor salientou na reunião da Congregação que o currículo 
apresentado foi discutido em todos os seus itens pelos membros do 
conselho técnico administrativo. Sem receber emendas ou parecer, foi 
considerado pelos “presentes oportuno e conveniente, foi unanimemente 
aprovado”. Como as atas da congregação da FMTM eram resumidas, não 
puderam ser identificadas as justificativas que resultaram nas alterações 
curriculares aprovadas.

Dos críticos ao modelo de Flexner, destaca-se Machado (1996), para 
quem os progressos médicos alcançados no ensino, na pesquisa e na prática 
consolidaram o paradigma curricular que tinha como características o 
curativismo, o mecanicismo (uma causa atuando num c orpo sempre 
produz um efeito), a unicausalidade (uma causa produz ou corresponde 
sempre a um efeito), o biologicismo (a doença e seu processo de cura 
sempre ocorrem no nível biológico), o individualismo, em que o objeto 
das ações em saúde é o indivíduo, tratado por outro indivíduo (exclui-
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se o contexto ambiental, social e histórico); e, por fim, a especialização, 
introduzida pela maioria dos currículos dos cursos médicos.

3.2.1 Coisas da anatomia

Quando o curso de Medicina começou a funcionar, em 1956, nas 
instalações da penitenciária de Uberaba – doada pelo governo estadual à 
FMTM –, havia presidiários e policiais no prédio. Demorou meses para que 
fossem removidos. Conta-se que os cadáveres do laboratório de anatomia 
contribuíram muito para apressar a saída deles, visto que experimentavam 
excessivo medo dessa convivência. Ex-aluno, em entrevista ao Jornal da 

FMTM (1998, p. 4), relata que

Universitários, presos e policiais conviveram no edifício até o início de 

1956. Tivemos aulas na Faculdade de Odontologia do Triângulo e no 

prédio da cadeia com algumas celas e m funcionamento. Passávamos pelos 

guardas para entrar na sala de aula e sempre os presos nos pediam cigarros, 

chamando-nos de doutores. Depois da reforma feita pelo 1º Diretor, 

a Anatomia passou a funcionar no piso térreo e, então, os presos foram 

transferidos.

No início, tudo era muito precário. Não havia carrinho para 
transportar os cadáveres – o jeito era pegá-los nas costas mesmo, sem luvas 
apropriadas (que não existiam), e carregá-los até o laboratório. Não havia 
geladeiras – daí que as aulas tinham de ser agendadas com antecedência 
necessária e os cadáveres precisavam ser preparados para esse momento. 
Isso levava professores, alunos e técnicos de laboratório a varar madrugadas 
estudando. O primeiro técnico de laboratório de anatomia foi Alceu Pereira 
de Souza. Dizia ele que muitas vezes viajou a cidades como Goiânia e 
Barbacena em busca de cadáveres: “havia uma camioneta Ford, toda de 
cortina, que era chamada Bererê e que transportava defuntos indigentes 
ou de baixa renda. Fui muito nas roças, nela, buscar os cadáveres para a 
Faculdade” (FMTM, 1997, p. 40). No início, tinha dificuldades com seu 
trabalho; chegava a lavar as mãos numerosas vezes ao dia. Mas consta que foi 
presente e dedicado ao seu trabalho, a ponto de receber, como homenagem 
dos alunos, uma placa com seu nome e que se encontra na sala de anatomia. 

Os cadáveres eram colocados em tanque rústico de tijolos com 
tampa de madeira, imersos em líquido composto pela medida de dez latas 
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de água para cada lata de  formol, com corante feito de massa de vidraceiro: 
vermelhão (óxido de ferro), éter sulfúrico e um pouco mais de formol. 
Observam-se, na figura a seguir, as condições mínimas de funcionamento 
do laboratório de anatomia evidenciadas pelas bancadas antigas; pela pia 
usada para lavar as mãos, muito pequena para 50 alunos; e pela rusticidade 
das instalações. 

Figura 18. Sala de aula e laboratório de anatomia, 1955.

Fonte: Centro de Documentação e Memória – Curso de História UFTM.

Olavo de Andrade aceitou ser o primeiro professor de Anatomia do 
curso de Medicina da FMTM e assumiu as aulas, até então ministradas 
provisoriamente por Hélio Angotti. Ele abandonou seu consultório 
de pediatra e partiu para Belo Horizonte, onde realizou curso na área 
com Liberato Di Dio, mestre de anatomia e professor da Faculdade de 
Medicina de Minas Gerais. Disse Olavo que os alunos sempre achavam 
difíceis as aulas. Dizia que, em relação à dissecação do cadáver, o ideal 
seria ter um para cada aluno, que permaneceria com ele durante todo 
o ano conservado no formol. Assim, a dissecação poderia ser feita aos 
poucos: dissecar, estudar e fechar o cadáver era o processo ideal. 

Porém, nos primeiros anos do curso, houve momentos em que, para 
cerca de 60 alunos, havia à disposição apenas meio cadáver. Sobre isso, 
disse Olavo de Andrade:

Precisávamos ter mais um esqueleto, já que tínhamos só meio. Chegou, 

então, para nós, de noite, um cadáver de jovem. Para estudar os ossos, 
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não podemos usar formol. Assim, era necessário descarnar rapidamente. 

Localizei os alunos numa festa e os convoquei imediatamente. Eles 

passaram a madrugada cumprindo a tarefa. (FMTM, 1997, p. 40).

 
3.3 Perfis discentes

Sete turmas – 352 alunos – ingressaram na FMTM de 1954 a 1960, 
para saírem 346 diplomados entre 1959 e 1965. Não foram encontrados 
dados sobre os motivos que levaram à saída de seis alunos ou de sua 
retenção por reprovações nas cadeiras cursadas.

Tabela 4. Quantitativo de discentes ingressos versus egressos por turma.

Turma Ano ingresso Ingressos Ano de egresso Egressos

1 1954 52 1959 41

2 1955 50 1960 50

3 1956 50 1961 49

4 1957 50 1962 46

5 1958 50 1963 53

6 1959 50 1964 50

7 1960 50 1965 57

Total 352 346

Fonte: UFTM (2015c).

A Tabela 5 expõe o l evantamento sobre a idade com que os alunos 
ingressaram na FMTM. Pode-se observar que o perfil do estudante 
do curso de Medicina da FMTM era de mais idade que a faixa etária 
ideal, de 18 a 24 anos, levando-se em conta a idade mínima de 7 anos 
para ingresso na primeira série primária. A idade média dos ingressantes 
estava na faixa dos 24 aos 30 anos. Era necessária a realização de exames 
de ingresso composto por provas de Biologia, Física e Química. O edital 
para a realização do primeiro exame de ingresso foi publicado em março 
de 1954. Concorreram às vagas 116 candidatos; houve cinco aprovações. 
Novos exames de seleção foram realizados em abril, com 168 inscritos, 
quando então se preencheram as 50 vagas iniciais do curso.
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Tabela 5. Idade dos discentes do curso de Medicina por turma de egressos.

Idade Turma 1 Turma 2 Turma 3 Turma 4 Turma 5 Turma 6 Turma 7 Total

18 — — — 1 2 3

23 — 2 — — 1 1 — 2

24 6 5 3 5 2 8 8 37

25 8 7 4 12 8 9 8 56

26 5 13 11 6 11 6 14 66

27 6 7 8 8 12 7 9 57

28 8 9 15 3 9 9 7 60

29 4 1 1 — 6 4 4 20

30 1 3 3 6 4 3 3 23

31 1 1 1 1 1 — — 5

32 1 1 1 — 3 — 2 8

33 — — — — — 1 — 1

34 — — — — — — 1 1

35 1 1 1 1 — — — 4

37 — — — 1 — — — 1

41 — — — 1 — — — 1

43 — — 1 — — — — 1

Total 41 50 49 46 53 50 57 346

Fonte: UFTM (2015c). 

A banca examinadora do primeiro vestibular foi composta por 
uma comissão para cada disciplina: para o exame de Biologia, José Soares 
Bilharinho, presidente, Edmundo Chapadeiro, 1º examinador, Hélio 
Angotti, 2º examinador; exame de Física, Vítor Macarenhas, presidente, 
Pedro Janot Pacheco, 1º examinador, José Peppe Júnior, 2º examinador; e 
para o exame de Biologia, Alfredo S. Sabino de Freitas, presidente, Allyrio 
Furtado Nunes, 1º examinador, e Jorge Henrique Marquez Furtado, 2º 
examinador.

Foi realizado também levantamento nos registros acadêmicos da 
naturalidade dos alunos ingressantes, conforme a Tabela 6 a seguir.

Referente à conclusão do curso pelos egressos das sete primeiras 
turmas no período 1959-1965, a FMTM graduou 49 alunos oriundos 
de Uberaba. Em Minas Gerais, foram 173 formados. Esses números 
foram acompanhados de perto pelo número de alunos que vieram de 
São Paulo: 105 graduados, sendo 38 oriundos da cidade de São Paulo. 
Também foi possível constatar que a FMTM recebeu alunos, em menor 
quantidade, de Goiás, de Mato Grosso, do Paraná, do Rio de Janeiro, do 
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Tabela 6. Discentes de Minas Gerais egressos da FMTM por turma.

Cidade Turma 1 Turma 2 Turma 3 Turma 4 Turma 5 Turma 6 Turma 7 Total

Aimorés — — 1 — — — — 1

Andradas — 1 — — — — — 1

Araguari 1 — 1 — 1 — 1 4

Araxá — — — — — — 1 1

Belo Horizonte 11 5 4 4 4 5 4 37

Bom Despacho — — — 1 2 — — 3

Brumadinho 1 — 1 — — — — 2

Caeté — — — — 1 1 — 2

Campo Belo — — — 1 1 — — 2

Campos Altos — — — — — 1 — 1

Carmo da Mata 1 — — — — — 1

Carrancas — — 1 — — — — 1

Cássia — — — 1 1 — — 2

Conquista 1 1 — — — — — 2

Dores do Indaiá — 1 — — — — — 1
Conselheiro 
Lafaiete — 1 1 — — — — 2

Diamantina — — — — 1 — — 1

Divinópolis 1 — — — — — — 1

Itajubá — — 1 — — — — 1

Frutal — — — — 1 — 1 2

Ituiutaba 1 1 — — 1 1 1 5

Juiz de Fora — 5 3 — — 1 — 9

Lavras — — — — — 1 — 1

Monte Alto — — — — — 1 — 1

Monte Sião — 1 — — — — — 1

Pará de Minas — — — — — — 1 1

Paracatu — 2 1 — — — — 3

Passos — — 1 — — — — 1

Patrocínio 1 — 1 — — — — 2

Piunhy — 1 — — — — — 1

Pompeu — — — — 1 — — 1

Rifaina — — — — — — 1 1

Rio Pomba 1 — — — — — — 1

Sacramento 1 1 1 — — — 1 4

Santa Juliana — — 1 — — — — 1

São Gotardo — — 1 1 — — — 2

Teófilo Otoni 1 — — 1 — — — 2

Ubá 1 1 3 — — 1 — 6

Uberaba 3 9 7 8 9 8 9 49

Uberlândia 1 1 — 2 3 — — 7

Varginha — — — 1 1 — — 2

Total 26 31 29 20 27 20 21 173

Fonte: UFTM (2015c).
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Espírito Santo e do Distrito Federal, assim como alunos de outros países 
naturalizados brasileiros puderam concluir o curso nessa instituição. Não 
foram identificadas as cidades de origem de 52 alunos. A Tabela 10 a seguir 
informa a modalidade escolar em que esses alunos concluíram o curso 
científico. Conforme informações da Tabela 7, mais de 90% dos alunos 
estudaram em colégios particulares, ou seja, destinados à elite.

Tabela 7. Discentes de São Paulo egressos da FMTM por turma.

Cidade Turma 1 Turma 2 Turma 3 Turma 4 Turma 5 Turma 6 Turma 7 Total

Americana — 1 1 — — — 1 3

Amparo — — 1 — — — — 1

Araçatuba 1 — — 1 1 — — 3
Barra 
Bonita 1 — — - — — — 1

Brotas — — — 1 — — — 1

Bauru — — — — — — 1 1

Campinas — 3 2 2 2 3 4 16

Capão Bonito — — — — — 1 — 1

Franca — 1 — 1 — — 1 3

Dracena 1 — — — — — — 1

Franca — — — — — — 1 1

Guanhaes — — — — — — 1 1

Igarapava — 1 1 — — — — 2

Ituverava — — — — — 1 — 1

Indianápolis 1 — — — — — — 1

Itabirito — — 1 — — — — 1

Jaú — — 1 — — — — 1

Jundiaí — — — — — — 1 1

Limeira 3 2 — — 1 — – 6

Miguelópolis 1 — — 1 1 — – 3
Monte 
Alto — — — — — 1 — 1

Pedregulho — — 1 — — — — 1

Piracicaba — — 1 — — — 1 2
Presidente 
Prudente — — — — — 1 — 1
Ribeirão 
Preto — — 1 2 — — 2 5
Rio 
Pomba — — 1 — — — — 1

Santos — — — — 1 — 3 4
São João da 
Boa Vista — — — — — — 1 1

São Paulo 4 4 3 5 5 10 7 38
São 
Vicente — — — — — 1 — 1

Votuporanga — — — — 1 — — 1

Total 12 12 14 13 12 18 24 105

Fonte: UFTM (2015c). 
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Tabela 8. Discentes do Sul e Sudeste egressos da FMTM por turma.

UF Cidade Turma 1 Turma 2 Turma 3 Turma 4 Turma 5 Turma 6 Turma 7 Total

PR

Corbélia — — — 1 1 — — 2

Jacarezinho — 1 — — — — — 1

Maringá — — — — — — 1 1

Nova Cantú — — 1 — — — — 1

Sertanópolis — — 1 — — — — 1

Total 1 2 1 1 0 1 6

RJ
Niterói — — — 1 — — — 1

Rio de Janeiro — — — 1 1 — 1 3

Total — — — 2 1 — 1 4

ES Vitória — — — — — — 1 1

Total — — — — — — 1 1

Total geral — 1 2 3 2 0 3 12

Fonte: UFTM (2015c). 

Tabela 9. Discentes estrangeiros egressos da FMTM por turma.

País Cidade Turma 1 Turma 2 Turma 3 Turma 4 Turma 5 Turma 6 Turma 7 Total

Paraguai Assunção — — — — 1 — — 1

Japão — — 1 — — — — — 1

Bolívia La Paz — — — — 1 — — 1

Suécia Uppsala — — — — 1 — — 1

Total — 1 — — 3 0 0 4

Fonte: UFTM (2015c). 

Tabela 10. Graduados em Medicina pela FMTM oriundos de escola particular e 
escola pública.

Turma Escola particular Escola pública

1 37 4

2 45 5

3 44 5

4 42 4

5 49 4

6 40 10

7 45 12

Fonte: UFTM (2015c). 

3.3.1 Primeiras alunas da FMTM

Quanto à educação feminina, no início do século XIX, a maioria 
das jovens das elites recebia educação voltada às atividades do lar e 
cultural, direcionada à sua participação nos círculos de convivência social. 
As mulheres das camadas populares frequentavam a escola elementar e 
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cursos profissionalizantes (escolas normais), porém a maioria não sabia 
ler nem escrever. A partir da segunda metade do século XIX, observa-se 
movimentação feminina na luta pelo direito de ingresso na universidade. 
No ano de 1874, realizou-se o primeiro debate no Rio de Janeiro sobre 
a possibilidade de as mulheres frequentarem as escolas de Medicina. A 
concretização dessa proposta efetivou-se oficialmente pela Lei Leôncio 
de Carvalho, em abril de 1879, que possibilitou o acesso das mulheres 
ao ensino superior. Antes dessa data, algumas poucas mulheres que 
obtiveram diploma de nível superi or estudaram nos Estados Unidos ou 
em universidades europeias. 

Rita Lobato foi a primeira mulher a receber o diploma de médica 
no país, em 1887, na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Foi a única 
da turma, pois para as mulheres era difícil enfrentar as zombarias e o 
preconceito de colegas, profissionais e até da imprensa, que repetidamente 
afirmava que as médicas não deveriam se casar. A presença da mulher 
no campo científico era muito restrita, por ser uma área de maioria 
masculina, portanto incompatível com o papel de esposa e mãe atribuído 
pela sociedade à mulher.

Nos anos 1930, a escolarização das mulheres ainda era rara, 
especialmente nas escolas públicas. Somente a partir de 1940 a escolarização 
delas aumentou, sobretudo no ensino secundário, motivada em especial 
pelas questões econômicas – a renda foi se tornando fundamental para 
prevenir o empobrecimento das camadas médias. 

Segundo Luiz Antônio da Cunha (1983, p. 74), “a escolarização 
das mulheres deixou de ser [...] uma excepcionalidade para se tornar uma 
exigência inquestionável, concorrendo para intensificar ainda mais, junto 
com a pressão demográfica, os requisitos educacionais”. As mudanças e 
expectativas eram grandes e se aceleravam com o avanço da economia 
urbano-industrial na primeira metade do século XX. As mulheres das 
classes médias e altas se integravam, visando aumentar sua participação na 
sociedade, e o acesso à universidade era para as filhas da elite econômica 
ou política. 

Sobre a participação feminina, apresenta-se um quadro nominal das 
ingressantes entre 1954 e 1956. Já no seu primeiro ano de funcionamento, 
o curso de Medicina teve duas alunas matriculadas que concluíram o 
curso. Isso porque não eram raras as desistências das mulheres, por não 
suportarem a pressão ou pela perspectiva iminente de casamento.
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Quadro 12. Acadêmicas da FMTM, 1954-1960.

Ano de ingresso Nome

1954 Esther de Melo Salerno 

Nilza Martinelli Gomes

Zoé Sellmer

1955 Wânia Lúcia Magon Lopes Cançado

1956

Annette dos Santos S. Foronha

Dirce Teixeira Weaver

Maria Rosa Bilharinho

1957

Afife Hallal da Cunha

Geralda L. Batistuta Mesquita

Marlene Rossi Severino Nobre

1958

Darcy de Paula Silveira

Eleusa Resende Gonçalves

Gisele Paulette Marie Elise R. R. Cunha

Julieta França da Silva

Maria Octávia Borges

Stela Maris Fontes

1959
Édna Maria Lopes Castro

Waldete Cabral Morais

1960

Alcione Nunes

Ana Maria de Souza Novaes

Laís Angela Milazzo

Maria Aparecida Enes de Barros

Maria Cecília Boechat Paioni

Sílvia Pieroni

Fonte: FMTM (1997). 

Em entrevista realizada por Ana Luiza Brasil (FMTM, 1997, p. 41) 
com uma das primeiras acadêmicas da FMTM, Nilza Martinelli Gomes, 
 ela relembrou que a mulher era bastante discriminada. Por exemplo, 
quando prestou vestibular em Belo Horizonte, ouviu comentários do tipo: 
“O que você está fazendo aqui? Por que não está em casa lavando roupa 
e cozinhando?”. Porém, contou que em Uberaba isso não acontecia; não 
havia diferença entre homem e mulher, como nos hospitais, onde a atenção 
dispensada e as oportunidades de trabalho eram as mesmas para ambos 
os sexos. Em entrevista concedida à jornalista Patrícia Vilas Boas, para o 
programa de televisão Tons in Versus, Nilza relembrou de suas aspirações:

Meu sonho a vida toda era fazer medicina. Naquele tempo eu não pensava 

em outra coisa, era só fazer medicina. Foi uma felicidade grande quando 
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fiquei sabendo que havia passado no vestibular. Havia passado várias 

pessoas que já conhecia, vários colegas de Belo Horizonte vieram fazer 

vestibular aqui. Então éramos uma grande família. Uma família de 52 

alunos e entre estes 3 mulheres. Fizemos o vestibular em fins de março, e 

em abril de 1954 começamos o curso que foi direto até dezembro. A partir 

do 2º ano só tivemos uma mulher como candidata no vestibular, mas nos 

anos seguintes o número de mulheres foi crescendo. (FMTM, 1997, p.41).

A entrevistada relembrou sua participação na ação em prol da 
reforma do prédio da penitenciária para adaptação às necessidades do 
curso de Medicina, denominada por ela de “Barrica da Med”. Nesse 
momento da história da faculdade, “nós saímos às ruas pedindo dinheiro! 
Fazíamos promoções com desfiles realizados nos fundos do prédio da 
FMTM. Tudo isso para o que a Faculdade é hoje. Acho que colocamos as 
primeiras pedrinhas nesse alicerce” (FMTM, 1997, p. 41).

3.4 Centro Acadêmico Gaspar Vianna
O Centro5 Acadêmico Gaspar Vianna6 (CAGV), do curso de 

Medicina da FMTM, foi fundado em 1954, porém veio a ter sua sede 
definitiva em 1960, no 3º andar do edifício Vitória Varotto. Tratava-se da 
criação de entidade representativa dos discentes. Nas primeiras décadas do 
século XX, foram criadas organizações representativas dos alunos ligadas 
diretamente às suas faculdades, mas sem existir um caráter nacional. Em 

5 De início, recebeu a denominação de Centro Acadêmico Gaspar Vianna. Mais tarde 
transformou-se em Diretório Acadêmico Gaspar Vianna (DAGV), em data não identificada 
na documentação analisada na pesquisa aqui descrita.
6 Gaspar de Oliveira Vianna nasceu em 11 de maio de 1885, em Belém, no Pará. 
Concluiu o bacharelado em Ciências e Letras aos 15 anos de idade. Matriculou-se aos 18 
anos incompletos na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, onde se apaixonou pela 
Histologia e passou a lecioná-la para seus colegas de curso. Diplomado, passou a integrar 
o Instituto de Manguinhos. Dentre suas descobertas científicas, estão as pesquisas sobre 
o inseto denominado barbeiro: como acontecia sua fase evolutiva, a sua multiplicação 
intracelular sob a forma de leishmanias, a transformação destas em tripanossomos e sua 
localização no final do miocárdio, caracterizando assim a doença de Chagas. Dedicou-se 
ao desenvolvimento de soluções terapêuticas. Tudo quanto descobriu passou a fazer parte 
da medicina clássica, válida até hoje. Em 1913, assumiu a cátedra de Anatomia Patológica 
na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Faleceu vítima de tuberculose, contraída 
durante realização de necropsia de abertura de tórax de um cadáver tuberculoso, quando 
lhe jorrou grande quantidade de líquido no rosto, em 15 de junho de 1914. Tinha 29 anos 
de idade (Pará, 1985).
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1929, foi criada a primeira entidade estudantil de abrangência nacional: 
a Casa do Estudante do Brasil,7 idealizada como lugar de prestação de 
serviços aos acadêmicos e visando à assistência social, à promoção, à 
difusão e ao intercâmbio de obras e atividades culturais e esportivas.

No início restrito aos alunos, o movimento estudantil tornou-
se motivo de interesse da direção das faculdades e universidades, que 
passaram a apoiar sua institucionalização. Assim, poderiam estabelecer 
diálogo e exercer algum tipo de controle. Para os alunos, a importância 
estava no processo de garantia de reconhecimento das lutas empreendidas 
em favor da melhoria de ensino. Numa iniciativa da Casa do Estudante 
do Brasil, em 1937, durante o I Congresso Nacional dos Estudantes, foi 
criada a União Nacional dos Estudantes (UNE), que se tornou o órgão 
nacional de representação estudantil. Na década de 1940, consolidou-
se como órgão máximo representativo, criando uma hierarquia com a 
constituição das uniões estudantis estaduais e dos diretórios acadêmicos.

Figura 19. De pé à mesa, o homenageado pelo CAGV, Jorge Furtado, 1957.

Fonte: Diretório Acadêmico Gaspar Vianna – UFTM.

7 Memória do movimento estudantil, seção cronologia do movimento, período 1901-30. 
Disponível em: <http://www.memoriaestudantil.org.br>. Acesso em: 18 set. 2018.
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Na FMTM, o primeiro acadêmico eleito presidente para o CAGV 
foi Wander Magalhães Moreira; o primeiro vice-presidente, Benito Rui 
Meneghelo; e o segundo vice-presidente, a acadêmica Nilza Martinelli 
Gomes. Como secretário-geral, foi eleito João de Callais de Oliveira; como 
primeiro secretário, Luiz Maurício Araújo; como segundo secretário, Zoé 
Lopes; como tesoureiro-geral, Lafaiette Ribeiro; como primeiro tesoureiro, 
Frederico Frange Oliveira; e como segundo tesoureiro, Comte José de 
Oliveira. A primeira reunião do CAGV foi realizada no dia 1º de maio de 
1954, com a presença do diretor da FMTM Mozart Furtado Nunes. 

Convidado pelos alunos para discutir como seria conduzido o 
processo de elaboração do estatuto do CAGV,8 o diretor sugeriu que 
fosse constituída uma comissão. A sugestão foi acatada pelos alunos, e a 
comissão incluiu Wander Magalhães Moreira, Lafaiete Ribeiro, Nivaldo 
Guimarães, Luiz Maurício e João de Calais. Da reunião, escrevia em ata o 
secretário João de Callais Oliveira a primeira manifestação dos alunos em 
relação à diretoria da FMTM e à confiança no futuro da instituição:

Num ambiente de cordialidade, proporcionado pelo nosso diretor, foi 

encerrada a primeira reunião, que causou a todos nós muita alegria e 

contentamento por vermos à frente de nossa Faculdade um homem de 

princípios cristãos, de fibra inquebrantável e que viria por certo, nos 

garantir um curso médico perfeito. (FMTM, 1964, s.p.).

Nesse período, o CAGV deu início à publicação do jornal acadêmico 
que recebeu o nome de Epíplon.9 A proposta era ser o companheiro de todas 
as turmas, do calouro ao doutorando. Foram encontrados nos arquivos 
da instituição dois exemplares desse impresso referentes a publicações de 
março de 1956 e de 15 de dezembro de 1959. Publicado até hoje como 
informativo, tem edição mensal.

No dia 3 de maio de 1956, o presidente Juscelino Kubitschek, em 
visita a Uberaba, inaugurou o CAGV. Sensibilizado com o carinho caloroso 
dos acadêmicos sempre que vinha a Uberaba, recebia representantes da 

8 Não foi encontrado nos arquivos do centro acadêmico o estatuto do CAGV referente ao 
período em estudo.
9 Epíplon é um órgão do corpo humano que protege as vísceras abdominais, ou seja, 
aquele que serve de proteção e defesa do organismo. Assim, o objetivo do informativo era 
igualmente proteger e defender a instituição.
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Figura 20. Ficha de identificação de filiação ao CAGV, 1957.

Fonte: Diretório Acadêmico Gaspar Vianna - UFT M.

Figura 21. Baile promovido pelo CAGV na sede social [em 1958].

Fonte: Centro de Documentação e Memória – Curso de História UFTM.

faculdade, que frequentemente salientavam a possibilidade de federalizar 
a FMTM. Ante essas reivindicações, Juscelino Kubitschek prometeu 
federalizá-la.
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Dentre as atividades promovidas pelo CAGV no período de 
1955 a 1960, destaca-se a semana científica. Evento anual e concorrido, 
contava sempre com a participação de professores renomados de outras 
faculdades de Medicina, inclusive do exterior. O objetivo maior era 
aumentar a qualidade do ensino. O CAGV promovia festas e bailes com 
fins beneficentes na MED,10 sede social do centro acadêmico (FIG. 23). 
Documentos informam que em 1960 foi eleita a primeira rainha da 
MED: Marina Marquez. Durante esses eventos festivos arrecadavam-se 
cobertores, utensílios de cozinha e alimentos para doação à Santa Casa de 
Misericórdia de Uberaba.

Foi localizado rascunho de texto provavelmente veiculado no 
programa Chacrinha da MED.11 Mesmo que sejam do início do ano de 
1961, apresentam-se abaixo alguns avisos do departamento social do 
CAGV:

Avisamos às senhoritas que a partir de dia 29 próximo não será mais 

permitido em hipótese alguma o ingresso sem a apresentação da 

carteirinha de sócia do corrente ano. Para maior facilidade das senhoritas 

distribuiremos no próximo sábado durante a Hora Dançante as novas 

propostas e recebê-la-emos diariamente entre 19 e 21 horas na sala da 

diretoria social ou nas horas dançantes dos dias 22 e 23; 2. Domingo próximo 

iniciaremos nossos coquetéis dançantes entre 10 e 13 horas, convidamos 

nossas sócias e nossos colegas universitários. Avisamos aos colegas que 

nesses coquetéis dançantes dispensamos o paletó e a gravata; 3. Sábado 

passado como estava programado prestamos aos doutores João Tranchesi, 

Munir Ebaid e Milton Strenger que encerraram ontem o curso de Eletro 

e vetocardiografia promoção do Gaspar Vianna uma homenagem que se 

caracterizou pela sua simplicidade; 4. Comunicamos ainda as senhoritas 

sócias que por decisão recente da diretoria social terão livre acesso os pais 

e mães das associadas; 5. Será realizada talvez no último domingo deste 

mês uma hora dançante com conjunto; 6. A diretoria social está pedindo a 

10 Sede social do Centro Acadêmico, a MED era frequentada pela alta sociedade de 
Uberaba, sobretudo nas chamadas “soirées” e noites dançantes. Estudantes de Medicina 
eram considerados os melhores partidos para desposarem as moças de família. Muitos 
casais lá se conheceram (FMTM, 1997).
11 Programa de auditório da rádio PRE-5 apresentado às quintas-feiras, das 11h40 às 12h, 
pelo médico Lineu Miziara. Incluía colunismo social, noticiário e descoberta de dotes 
artísticos dos acadêmicos de medicina (FMTM, 1997).
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colaboração de todos os colegas sócios do Centro Acadêmico. Solicita-lhes 

ainda que não permaneçam parados na porta de entrada o que dificulta 

em muito o ingresso das sócias; 7. Tem nos prestigiado em todas a horas 

dançantes com sua agradabilíssima presença o que em muito nos honra, 

a nossa rainha a senhorita Marina Marquez. (Chacrinha da Med, 1961).

Nos arquivos do DAGV, foram encontrados quadros com fotos dos 
seus presidentes desde 1954, apresentadas a seguir.

Figura 22. Presidentes do CAGV no período de 1954 a 1960

Legenda: Da esq. para direita: Wander Magalhães Moreira, 1954-1955; Mercides Rocha Pacheco, 
1955-1956; Leopoldo de Castro Silva, 1956-1957; Paulo Miguel de Mesquita, 1957-1958 (1ª sequência) 
– Lincoln Marques de Rocha, 1958-1959; Wandir Ferreira de Sousa, 1959-1960; Nelson Assis, 1960-
1961 (2ª sequência). 

Fonte: Diretório Acadêmico Gaspar Vianna – UFTM.

3.5 Operação MED
No ano de 1959, próximo da formatura da primeira turma do curso 

de Medicina, os aspectos internos e externos da arquitetura do Prédio da 
FMTM chocavam pela falta de realização de reformas, tendo se tornado 
um casarão velho e arruinado. Os alunos queriam “um melhor aspecto 
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para aquela casa quando da ocasião de formar-se a primeira turma de 
médicos” (FMTM, 1964, s.p.). Compreendendo que nada poderia ser feito 
com os recursos financeiros de que dispunha a instituição, iniciaram por 
intermédio do CAGV uma campanha em colaboração com a sociedade 
local para angariar fundos e transformar o antigo prédio da penitenciária 
numa Faculdade de Medicina. Esse desejo dos alunos foi despertado pelo 
recém-chegado professor Mauritano Rodrigues Ferreira, que apresentou 
um projeto de reforma sem custos para a instituição. 

A  “operação MED” teve como comissão executiva na presidência o 
diretor Mozart Fur tado Nunes, na tesouraria o professor Olavo Soares de 
Andrade, e na secretaria geral o professor Mauritano Rodrigues Ferreira. 

Figura 23. Faixa da “operação MED” na entrada do prédio da FMTM, [1959].

Fonte: Arquivo digital do Serviço de Fotografia – Comunicação Social UFTM..

A “operação MED” chegou ao noticiário de jornais como o 
Independente, de São Paulo, que no dia 28 de maio de 1959 estampou, na 
página 5, esta manchete: “UM PUNHADO DE BRAVOS. Em Uberaba, 
alunos e professores estão transformando uma penitenciária em Faculdade 
de Medicina. Grilhões são substituídos por bisturis” (FMTM, 1997, p. 48). 
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O jornal informou que médicos, alunos e professores estavam fazendo 
trabalho braçal, como simples operários da construção civil, trabalhando 
com entusiasmo a fim de concretizar a única faculdade de Medicina 
do Brasil Central. Asseverava-se que, até Brasília ter sua faculdade de 
Medicina, era a FMTM a instituição responsável pela formação de médicos 
para a região. 

Figura 24. Alunos da FMTM se entregam às atividades de reforma do prédio 
[1959]

Fonte: Arquivo digital do Serviço de Fotografia – Comunicação Social UFTM..

Mas havia o problema da escassez d e recursos financeiros. 
Daí o início da campanha de arrecadação financeira – a “operação 
MED”. Com tal apelo, a cidade se movimentou em solidariedade à 
campanha. Os resultados se traduziram em: 

 arrecadação financeira efetuada por 35 professores: doação de Cr$ 

10.000,00 de cada, perfazendo Cr$ 350.000,00; e por 30 alunos: 

doação de Cr$ 1.000,00 de cada, juntando mais Cr$ 300.000,00, cuja 

soma total foi de Cr$ 650.000,00;
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 mão de obra braçal: alunos contribuíram com a demolição dos 

muros da cadeia, que eram constituídos de pedra Tapiocanga, com a 

construção de paredes e grades e com a terraplenagem do terreno;

 Campanha Semana dos Médicos: coleta de Cr$ 150.000,00 para a 

reforma do prédio da cadeia; 

 1ª Exposição Nacional e 25ª de Uberaba de Agropecuária em 1959: 

doação de 80 bezerros e enxertos de zebus campeões leiloados na 

exposição, totalizando a cifra de Cr$ 116.000,00;

 fábrica de cimento Ponte Alta: doação de 300 sacos de cimento e venda de 

2.500 sacos a preço de atacado;

 poder público (governador Bias Fortes) e iniciativa privada (siderúrgica 

Belgo-Mineira): aquisição de 14 toneladas de ferro e de toda a tubulação 

necessária a preço de custo mínimo;

 barrica da “operação MED”: deslocava-se de segunda a sexta-feira, 

percorrendo cada semana um bairro diferente. Dessa forma, todo o 

povo de Uberaba pôde contribuir, do mais pobre ao mais rico, “sempre 

sai um residente, com ar feliz e uma notinha na mão, a fim de depositar 

na barrica” (FMTM, 1997, p. 49).

Do mesmo modo, o jornal uberabense Correio Católico publicou, 
no início do ano de 1959, artigo do padre Antônio Thomaz Fialho sobre a 
“operação MED”:

A “Operação MED”, por enquanto está quase que exclusivamente entre 

alunos e professores. Mas ela atingirá também a cidade inteira. E porque 

não? Quantos benefícios a cidade já recebeu de suas Faculdades, em 

geral, e da Faculdade de Medicina em particular? Julgamos desnecessário 

enumerá-los aqui. Qualquer um enxerga-os muito, projeção de nossa 

ci dade nos meios culturais do País. Estejamos, pois, preparados que a 

“Operação MED” vai exigir o nosso concurso. O povo de Uberaba saberá 

recebê-la de braços abertos. Quem irá fechar as portas – e não abrir a bolsa – 

aos rapazes de avental branco? Que venha também para nós, a “Operação 

MED”. A “intervenção” não será dolorosa. Os rapazes de avental branco 

são peritos em aplicar a “anestesia” de sua simpatia e de seu cavalheirismo. 

(Correio Católico, 1959, p. 3).
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A reforma ocorreu durante todo o ano de 1959 e tornou-se motivo 
de muito orgulho para os alunos. As mudanças mais importantes foram 
a substituição dos degraus de tijolos das escadas de acesso ao prédio por 
patamares de mármore, substituição das escadarias, corredores e corrimãos 
de madeira desgastados e inseguros por sólidas escadarias e redistribuição 
das dependências internas. Assim, o prédio pôde receber os convidados dos 
formandos de 1959.

Figura 25. Obras de reforma do prédio da FMTM, [1960]

Fonte: Arquivo digital do Serviço de Fotografia – Comunicação Social UFTM.

Com a finalização das reformas, a demonstração de sacrifícios e a 
capacidade de iniciativa e trabalho, a comunidade acadêmica da FMTM 
se revestiu de mais ânimo e credibilidade para buscar nas autoridades 
a federalização da instituição. Tornou-se evidente a falta de recursos 
financeiros para o funcionamento do oneroso curso de Medicina.

3.6 Federalização da FMTM
O processo de federalização da FMTM está registrado no 

relatório de gestão da Faculdade de 1954 a 1960, onde Mozart Furtado 
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destacou “opiniões e lembranças: passagens marcantes de sua gestão” 
(FMTM, 1997, p. 17). As anuidades pa gas pelos alunos e a dotação anual 
disponibilizada pelo governo federal não eram suficientes para o custeio 
que um curso de Medicina demandava. A saída para a situação passou 
a ser a federalização, objetivo perseguido energicamente pelo diretor 
Mozart Furtado. 

O ano de 1956 comemorava o centenário de Uberaba, apresen-
tando-se como uma das grandes oportunidades para reivindicações de 
melhorias para a cidade. Assim, em maio desse ano, as festividades 
da exposição agropecuária da raça zebuína foram, pela primeira vez, 
inauguradas por um presidente da República, Jus celino Kubitschek. 
Logo depois de iniciar seu mandato, recebeu das mãos do diretor da 
FMTM o primeiro pedido de federalização da faculdade. O CAGV 
também entregou ao presidente um memorial assinado por todos os 
alunos da faculdade:

Temos visto que a preocupação máxima de seu governo é a 
Descentralização Administrativa. Ousamos até afirmar que 
é terminantemente impossível governar bem este vasto Brasil 
da cidade praiana do Rio de Janeiro, sem esta medida. Urge 
exatamente efetuar a mudança imediata de governo para o 
maravilhoso planalto central. Também no setor do ensino está 
idêntico o problema enquistado, exigindo uma solução premente. 
Conhecemos a fibra dos uberabenses, e vimos com ela se juntou 
à de V. Excia. e ergueu esse templo de ensino médico. Mas a par 
disso suas necessidades têm se multiplicado dia a dia arrefecendo o 
progresso almejado. Então tornou-se mister terminar a grande obra 
iniciada. Por este motivo, vimos pedir a V. Excia. a federalização 
de nossa Faculdade de Medicina, para este magnífico ano de 
centenário. Assim procedendo, estaria V. Excia. completando sua 
enaltecedora realização prestigiando o plano que tanto empolga – o 
dever à capital da República completamente interiorano – e mais 
ainda, oferecer a Uberaba-centenário a dádiva inesquecível que por 
si só já glorificaria o governo de V. Excia. e concretizaria a aspiração 
máxima dos triangulinos. Uberaba, 2 de maio do ano centenário de 
1956. (FMTM, 1964, s.p.).
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Mas o presidente ponderou que era cedo para conseguir a 
aprovação das instâncias federais para a criação de uma instituição 
federal de ensino superior. 

Como uma instituição de ensino é constituída por grupos sob 
muitos aspectos heterogêneos, devido especialmente a políticas político 
partidárias, muitos articularam para entravar o crescimento da instituição. 
Quando souberam dessa ação do diretor, os membros e o presidente da 
sociedade mantenedora da FMTM ficaram ressabiados, pois não haviam 
sido consultados sobre sua pertinência. O diretor assumiu que havia levado 
ao presidente da República a demanda sem fazer as devidas consultas 
internas. Para remediar a situação, convocou plenária para a discussão do 
assunto, conforme esclarece o relato a segu ir:

Confesso que não havia feito consultas a respeito do assunto. 
Prudentemente, então, na primeira Assembleia Geral, realizada 
após o pedido, sugeri que discutíssemos o tema. Foi discutido e 
não encontrou opositores. Apenas o deputado Mário Palmério, 
com responsabilidades políticas maiores e mais definidas, fez 
questão de dar seu voto, por escrito, declarando que era a favor da 
federalização, desde que ela fosse proposta pelo Sr. Presidente da 
República, com que tinha o dever de colaborar na imensa obra de 
governo que iniciara e que não podia nem queria criar problemas 
para o Chefe do Governo. (FMTM, 1997, p. 17).

Fortalecido pela decisão colegiada da assembleia realizada, Mozart 
Furtado procurou o presidente de novo, por ocasião de uma visita a 
Uberaba. Em sua companhia, estava o acadêmico Leopoldo de Castro e 
Silva, presidente do CAGV. Juntos, rememoraram a Juscelino Kubitschek 
a solicitação anterior. Expuseram dificuldades graves para a continuidade 
do curso, como a precariedade e a inexistência de alguns laboratórios 
e equipamentos especializados, além da falta de recursos financeiros 
suficientes para a remuneração dos funcionários técnicos e docentes. Esse 
momento constituiu um efetivo apelo ao presidente, que, no governo de 
Minas Gerais, articulou a criação da faculdade. Sensibilizado, requisitou 
agendamento de reunião no Palácio do Catete para tratar do assunto.

Em 19 de setembro de 1956, para participar da reunião com o 
presidente, viajaram para o Rio de Janeiro Mozart Furtado, diretor da 
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FMTM; La uro Savastano Fontoura, presidente da mantenedora da 
FMTM; o prefeito de Uberaba, Artur Teixeira; e 19 alunos do curso de 
Medicina. Foram recebidos pelo então ministro da Educação, Clóvis 
Salgado; pelo ministro de Gabinete da Presidência, Celso Brant; pelo 
ministro Paschoal Carlos Magno, diretor do ensino superior do MEC; e 
pelo deputado federal de Uberaba Mário Palmério. Lá, cumpriram agenda 
de contatos e audiências de articulação com autoridades envolvidas.

O Presidente, serenamente e com o melhor humor possível, declarou 

que não era Presidente apenas de Minas e Uberaba, mas que ficássemos 

descansados que, antes de findar seu mandato, nos concederia a almejada 

federalização. E que, na ocasião oportuna, pediria a um deputado (e que 

este seria o deputado Mário Palmério) para encaminhar a sua mensagem. 

(FMTM, 1997, p. 18).

Como ação concreta imediata da reunião, o ministro da Educação 
garantiu dotação orçamentária de 5 milhões de cruzeiros12 durante cinco 
anos para a FMTM. Somado a isso, o regime de dedicação integral de parte 
do corpo docente tornou-se fundamental para abrir caminhos à obtenção 
de mais recursos financeiros do MEC. Assim, em 1959, através de emenda 
parlamentar no Senado, conseguiu-se mais verba do Ministério da Saúde 
para o Hospital da Associação de Combate ao Câncer do Brasil Central, 
uma das unidades que funcionava como hospital-escola do curso de 
Medicina em Uberaba. Entre 1956 e 1960, diretor, professores e alunos
trabalharam para o processo de federalização da FMTM cientes de que
seria a única forma para a sua sobrevivência financeira. Em março de 1956,
O Epíplon, veículo oficial de notícias do centro acadêmico, na figura do seu 
presidente Wander Magalhães Moreira, lançava a campanha de federali- 
zação como objetivo máximo do CAGV. A campanha estendeu-se, com 
avanços e recuos, encontrando obstáculos e apoio, até 1960. O Correio  
Católico (1957a, p. 8) colaborou com os estudantes:

Várias comissões  foram formadas na Faculdade de Medicina do Triângulo 

Mineiro para movimentar a campanha de Federalização. Uma dessas 

12 O Decreto-Lei 4.791, de 5/10/1942, instituiu o c ruzeiro como unidade monetária 
brasileira, com equivalência a um mil-réis. Foi criado o centavo, correspondente à centésima 
parte do cruzeiro.
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comissões – a de propaganda – integrada por Gianni Tomponi, José 

Rabledo Naves, Otávio Magalhães Filho e Antonio Vieira Caixete – esteve 

na redação do Correio Católico ontem, a fim de solicitar a colaboração 

desse jornal no movimento desencadeado. Esclareceram os estudantes 

que tinha sido realizada, no estabelecimento, uma reunião com a presença 

de todas as comissões e, também, do diretor da Escola, Professor Mozart 

Furtado Nunes. Constatou-se que o diretor da Faculdade está inteiramente 

integrado ao movimento, tendo manifestado o seu propósito de trabalhar 

para que tal objetivo seja alcançado.

A divulgação da arrojada “operação MED” fortaleceu o CAGV, 
que recebeu em abril de 1960 a visita dos candidatos ao governo de Minas 
Gerais – Tancredo Neves – e à presidência do Brasil – Henrique Teixeira 
Lott –, que se comprometeram com os alunos  e a direção a envidar esforços 
em prol da federalização da instituição. 

Nesse meio-tempo, um acontecimento marcou um momento 
que seria crucial para a federalização da instituição. Em 3 de maio 
de 1960, o presidente da República, Juscelino Kubitschek, chegou 
para inaugurar a exposição agropecuária de gado zebu de Uberaba. 
Encontravam-se no aeroporto de Uberaba para recepcioná-lo as 
autoridades políticas locais, pecuaristas chefiados pelo presidente da 
Associação Brasileira de Criadores de Gado Zebu, além de populares 
desejosos de saudá-lo. 

Porém, burlando a segurança presidencial, adentrou ao saguão 
do aeroporto um grupo de estudantes da Faculdade de Medicina e, 
antes que o presidente desembarcasse, já estavam à sua espera nas 
escadas do avião.

Quando o Presidente apareceu nas escadarias do avião para ganhar o solo, 

os estudantes em desabalada corrida foram ao seu encontro, abraçaram-

no e fizeram um verdadeiro cinturão impenetrável, e o Presidente foi 

compelido a penetrar no ônibus ao som da sua música predileta: Peixe 

Vivo (Borges Júnior, 1983, p. 6-7).

Os estudantes “arrebataram” o presidente e o levaram a um ônibus 
que os aguardava nas proximidades do aeroporto, contrariando líderes 
políticos e pecuaristas que o recepcionavam. Juscelino Kubitschek se 
deixou levar até a sede do centro acadêmico da FMTM.
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O Presidente nela foi introduzido, carregado pelos alunos até a sede 

do Centro Acadêmico Gaspar Vianna. Após ligeira troca de discursos, 

JK escreveu sobre uma fotografia sua, a qual foi oferecida ao Centro 

Acadêmico, a seguinte frase: tudo farei que estiver ao meu alcance para 

federalizar esta escola, pois ela é a menina dos meus olhos. Esta frase 

foi saudada estrepitosamente pelos estudantes e pelos circunstantes que 

lotavam o saguão da escola. (Borges Júnior, 1983, p. 7).

Ainda sobre a articulação dos alunos para a federalização da 
Faculdade junto com o presidente da República, o ex-acadêmico da FMTM, 
Armando Campos de Oliveira, escreveu para a coluna “Articulistas”, do 
Jornal da Manhã do dia 2/6/2015, o seguinte relato:

Juscelino Kubitschek de Oliveira – Um Presidente Diferente...

Estávamos no ano de 1958, e Juscelino ainda governava no Rio de Janeiro, 

no Palácio do Catete. Nessa época, eu cursava o terceiro ano da faculdade 

de medicina, e iniciamos uma campanha para sua federalização e fomos, 

em comissão ao Rio de Janeiro, para uma entrevista com o presidente da 

República. Era nosso sonho, e fomos atrás dele... Não sabíamos nem se 

seríamos recebidos pelo presidente, mas, naquela irreverência própria 

dos jovens, nos arriscamos e fomos adiante... Lá chegando, fomos à 

UNE (União Nacional dos Estudantes) e por aí acabamos conseguindo 

audiência com o presidente Juscelino. Chegamos ao palácio e fomos 

recebidos pelo presidente, atrás de uma grande mesa-redonda, de 

madeira nobre, provavelmente mogno. Não me lembro de nenhum 

esquema especial de segurança e ele, que também era médico, nos 

recebeu sem cerimônia, como se já fôssemos seus colegas... A conversa 

corria bem, quando, de repente, ocorreu o inusitado... Havia um dos 

colegas, baixinho e careca, de Rio Pombas, pequena cidade do sul de 

Minas, atrevido e despachado, de nome Wander Barbosa... Com enorme 

surpresa, então, vimos o nosso carequinha botar, sem cerimônia, o 

bundão em cima da mesa do presidente e, na cara de pau, perguntar: 

“Como é, Jusça, você vai ou não vai federalizar nossa faculdade?”. Claro 

que vou, respondeu Juscelino, me esperem até maio, na Exposição 

de Gado Zebu de Uberaba... Estarei lá e então lançarei o decreto de 

federalização da faculdade de vocês! Em maio daquele ano, de fato, 

ele foi à Exposição de Zebu em Uberaba... Na sua chegada, pulamos a 
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cerca do aeroporto e fomos até o avião, de onde ele desceria... Mostramos 

o quadro da fotografia dele e sua dedicatória: “Ao Centro Acadêmico 

Gaspar Viana, por cuja Federalização da Faculdade, tudo farei...”. 

Disse-nos: “Me esperem lá fora, que irei com vocês, no seu ônibus”... 

Lá fora, ele veio em direção ao nosso ônibus, uma velha jardineira, e 

entrou... Só permitimos que entrasse o prefeito Jorge Furtado, médico e 

nosso amigo... Fechamos a porta na cara dos políticos “puxa-saco”, que 

naquele tempo já os havia... Fomos abrindo barreiras até o palanque da 

pecuária, onde ele, com toda pompa, cumpriu a promessa... (Jornal da 

Manhã, 2015)

O pedido de federalização da FMTM foi enviado por JK ao Senado 
em meados de 1960, após nova visita a cidade, quando mais uma vez as 
dificuldades do processo foram reforçadas por líderes locais. A população 
se organizou em “passeatas, comícios e envio de centenas de telegramas 
à Câmara e à Comissão de Educação e Finanças” (Lopes, 2003, p. 33). 
O presidente retornou à Brasília, onde enviou à Câmara dos Deputados 
projeto no qual propunha a federalização da FMTM e da Faculdade de 
Medicina de Diamantina, em Minas Gerais, sua cidade natal. 

Em setembro de 1960, em nova visi ta de campanha política feita 
a Uberaba, o candidato à presidência Tancredo Neves e seu vice, o ex-
ministro Clóvis Salgado, asseguraram que a federalização já era ponto 
pacífico no Congresso Nacional; porém, advertiram para a necessidade de 
que esse projeto fosse votado antes da realização das eleições. Enquanto a 
federalização tramitava nas instâncias de análise e aprovação, JK assinou 
o Decreto 47.844, de 24 de dezembro de 1959, pelo qual a FMTM obteve 
o reconhecimento legal necessário à expedição dos diplomas acadêmicos. 
Em 6 de janeiro de 1960, graduou-se a primeira turma de Medicina, em 
solenidade de colação de grau, como registra na Figura 26.

Contudo, apesar do reconhecimento legal, o problema não 
estava resolvido. Por vários problemas passava a faculdade. Rendas 
escassas comprometiam até o pagamento dos professores e funcionários, 
constituindo-se até mesmo em ameaça de fechamento. Para que a FMTM 
continuasse a oferecer o curso de Medicina, era imperativo transformá-
la em Instituição Federal de Ensino Superior. Em 27 de agosto de 1960, 
o prefeito Jorge Furtado esteve em Brasília com o presidente Juscelino 
Kubitschek, portando ofício de reforço à necessidade de abreviar a 
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aprovação do projeto de federalização da FMTM antes do término de seu 
mandato presidencial. A resposta do presidente foi de tranquilidade. Ele 
considerava que esse fato já estava consolidado no Congresso Nacional, que 
trabalhava para aprovar o processo de federalização das duas faculdades de 
Medicina interioranas de Minas Gerais. 

Os trabalhos em prol da federalização da faculdade de Medicina 
não cessaram, mesmo com a tranquilidade transmitida pelo Poder 
Executivo federal. Mozart Furtado foi ao Rio de Janeiro em 12 de outubro 
de 1960, para audiência com o ministro da Educação. Enquanto isso, 
ficou acordado com Lauro Savastano Fontoura, presidente da sociedade 
mantenedora, que ele iria à Brasília acompanhar a tramitação do projeto de 
federalização, parado na comissão de educação. Já tinham sido realizadas 
sessões na Câmara dos Deputados com esse item na pauta, mas não houve 
quórum para votação.

Entretanto, Mozart Furtado se desencontrou com o ministro 
e, preocupado que estava com os encaminhamentos do processo de 
federalização, resolveu antecipar a viagem de retorno em um dia. Ele 
havia combinado com Savastano, presidente da sociedade mantenedora, 

Figura 26. Colação de grau da primeira turma de formandos da FMTM, 1960.

Legenda: O local ocupado pelos formandos na arquibancada obedeceu à ordem alfabética da relação 
de alunos concluintes.

Fonte: Centro de Documentação e Memória – Curso de História UFTM.
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de encontrá-lo em Belo Horizonte no dia seguinte, mas ligou para o 
presidente do CAGV, Wandir Ferreira de Souza, pedindo para encontrá-lo 
em Brasília naquele mesmo dia. Chegando a Belo Horizonte, o diretor da 
FMTM encontrou com Savastano que, para sua surpresa, comunicou-lhe 
que havia mudado sua posição: agora era contrário à federalização. Tinha 
novo entendimento: a seu ver, a FMTM deveria ser transformada numa 
fundação. 

Do Rio telefonei ao presidente do Centro Acadêmico, propondo-lhe 

anteciparmos nosso encontro para terça-feira, a fim de que pudéssemos, 

os dois, estar presentes à posse do ministro Clóvis Salgado, aprazada 

para aquele dia. E segui para Belo Horizonte. Lá procurei o Dr. Lauro 

Fontoura e disse-lhe que já estava com a passagem comprada para 

Brasília. Dr. Lauro expôs-me francamente suas preocupações com 

respeito à federalização, dizendo que ele era inteiramente contrário. 

(FMTM, 1997, p. 19).

Com essa revelação, houve muitos desencontros que trouxeram 
à tona pendências administrativas da FMTM e dividiram a opinião 
da comunidade acadêmica. Mozart Furtado tentou, em vão, conciliar 
os contrários à federalização com os favoráveis. Como resultado das 
divergências políticas, em 17 de novembro de 1960, ele renunciou ao cargo 
de diretor da faculdade para não prejudicar o processo de federalização. 
Eis parte de seu discurso de agradecimento: 

Aproveito esta última oportunidade em que me é dado dirigir-me aos 

caros amigos professores, para agradecer-lhes por todas as demonstrações 

que tantas vezes me deram consideração e apoio. Ainda em nome da 

Faculdade, afirmo-lhes q ue se conseguimos chegar ao ponto em que 

estamos, transformando a Escola em esplêndida vitória, esta se deve ao 

seu esforço e à sua dedicação, que escreveram uma página luminosa 

na história de Uberaba. A todos, os meus agradecimentos e as minhas 

escusas pelas muitas faltas que involuntariamente cometi. [...] devo 

também, como um ato de justiça e comprazer, deixar consignados 

os meus agradecimentos a todos os funcionários, do mais modesto ao 

mais graduado, por sua dedicação e por seu devotamento à causa da 

Faculdade. [...] Aos estudantes, para quem a Escola foi fundada e para 
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quem ela existe, os meus agradecimentos, pela colaboração que deram, 

quando solicitada ou quando lhes foi dada uma oportunidade, e pelo 

incentivo do ardor de sua mocidade. (FMTM, 1997, p. 19).

Todavia, a nova diretoria CAGV, que tomou posse em outubro de 
1960, na figura do seu presidente, Nelson Assis, e do vice, Mário Lúcio 
Alves Batista, organizou os discentes, conclamando o envolvimento e a 
participação de toda a sociedade no que foi chamado de “campanha da 
federalização da FMTM”. Buscaram firmar alianças com forças sindicais. 
O movimento foi para as ruas, com a realização de passeatas e comícios. 
Houve o envio de centenas de telegramas à Comissão de Educação da 
Câmara dos Deputados Federais. Na segunda quinzena de novembro, o 
CAGV organizou uma concentração popular na praça Rui Barbosa, no 
Centro. Desse movimento, foram enviadas ao gabinete presidencial mais 
de quatro mil solicitações de federalização da FMTM, dentre circulares, 
telegramas, cartas e ofícios. 

Uma comissão de alunos constituída pelo CAGV acompanhou, 
na Câmara dos Deputados, a votação da federalização da FMTM, 
aprovada em 25 de novembro de 1960. Enviado ao Senado, o senador 
Reginaldo Fernandes ficou incumbido de relatar o processo, justificando 
a necessidade de aprovação para a sobrevivência dessa escola interiorana. 
Em 14 de dezembro de 1960, o processo de federalização foi aprovado pelo 
Senado. O jornal Lavoura e Comércio (1960, p. 1) publicou esta manchete: 
“Faculdade de Medicina: JK sancionará a federalização na próxima 
segunda-feira”. Assim, a sanção pres idencial da federalização da FMTM 
era aguardada com expectativa. Esse evento importante foi agendado para 
o dia 18 de dezembro de 1960. Estiveram presentes, no Palácio da Alvorada, 
representantes da direção e da congregação da FMTM e uma comissão do 
CAGV constituída pelos acadêmicos Nelson Assis, Álvaro J. Azuz, Hadel 
Rachid Daher, Oswaldino Pereira e Valdete Cabral (Assis, 1964).

Os alunos da Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro têm, desde 

1954, demonstrado o amor a sua escola, o interesse que tem sempre 

presente por sua ascensão sob os pontos de vista técnico, científico e 

material. Iniciaram por este ano de 1954 a luta que chegou a seu cume 

em 1960, a luta grandiosa pela federalização. Vimos lutando desde 

esta época com todo o afinco pela concretização deste sonho que era a 
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federalização. Não esmorecemos um minuto sequer. Lutamo s com todas 

nossas forças, com todos os meios de que dispúnhamos. Esta nossa luta 

chegou ao seu fim com a vitória. Somos uma escola pública. (Chacrinha 

da Med, 1961). 

Segundo os alunos, esse momento encerrou um capítulo de luta e 
glória na história da FMTM, conforme documentado pela “Mensagem da 
federalização do CAGV”:

Nobre colega:

Um dos mais elevados ideais de nossa vida acadêmica tem sido concretizado 

na Federalização de nossa Faculdade. Novas e largas perspectivas abrem-

se agora para a Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro (Federal). 

Assim, ao enviar ao colega a íntegra da mensagem presidencial, lei 

aprovada, a nossa “Mensagem da Federalização”, comentamos com 

o nobre colega alguns aspectos do fato consumado, para felicidade 

nossa, em 18 e dezembro deste, para nós, memorável ano de 1960. a) As 

cadeiras serão de ora em diante orientadas por catedráticos, interinos, 

até a realização do concurso de cátedras e por chefes de departamento; 

b) Os departamentos terão a imprescindível assistência direta do MEC; 

c) Para os diversos departamentos, material técnico mais adequado será 

adquirido e novas dependências com a construção de outros pavilhões; d) 

Os catedráticos terão obrigatoriamente seus assistentes e seus monitores, 

assistindo e orientando mais seguramente nossos colegas; e) O ensino 

clínico ficará enquadrado nos departamentos de clínica propriamente 

e departamento de cirurgia, tornando-se assim mais racional e mais 

proveitoso o sistema de ensino; f) Fica inteiramente afastada de quaisquer 

injunções políticas e interesses de grupos nossa Faculdade, servindo 

somente ao povo, a quem, agora, legìtimamente pertence; g) Deixa de 

ser nossa Faculdade uma “Sociedade Particular” ou simples Instituição 

de Ensino Superior, com todos os graves vícios decorrentes, para tornar-

se autêntico centro de formação médica, autônoma, livre, independente, 

plenamente democrática como só a Escola Pública; h) A insígnia da 

República será agora o Selo de Segurança da nossa Faculdade; i) Cônscio 

que sempre foi, de suas responsabilidades, o corpo discente da FMTM terá 

agora também os direitos universitários assegurados na Escola Pública. 

Prezado Colega, esses são alguns aspectos decorrentes da Federalização de 
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nossa Escola de Medicina, de onde deveremos sair Médicos. Nossa luta, 

entretanto, não para aqui. Entendemos que o Concurso para provimento 

de Cátedras é inadiável e, para isso, temos voltados os nossos objetivos. 

Principalmente naquelas mais deficientes. Temos de nos propor a sermos, 

agora, vigilantes, altivos e responsáveis desta Escola Pública, Escola 

Federal. Agora, mais que nunca, nós constituímos a Escola. Não mais 

alguns, grupos ou o Prédio. Sua expressão situa-se em muito mais amplas 

dimensões que só o elemento humano que se forma pode atender. Nós, 

alunos, a única força atuante contínua do processo da Federalização e, 

que tivemos no Presidente Juscelino Kubitscheck de Oliveira nosso grande 

patrono, não podemos parar. E a mais imediata possível realização do 

provimento de Cátedra em Concurso é nosso próximo objetivo. Informar 

o prezado colega foi nosso propósito nessa “Mensagem da Federalização”. 

Honramo-nos ainda da oportunidade de apresentar-lhe os melhores votos 

ceageveanos de muito boas festas e feliz 1961, extensivos aos seus queridos 

familiares. SAUDAÇÕES UNIVERSITÁRIAS – a) Mário Lúcio Alves 

Baptista – Secretário Geral; b) Nelson Assis – Presidente do CAGV. 

(FMTM, 1964, s.p.).

A seguir, retrata-se o momento da solenidade de assinatura pelo 
presidente JK da federalização da FMTM. O Decreto-Lei 8.457, de 26 de 
dezembro de 1945 – que promoveu alterações no Estatuto das Universidades 
Brasileiras –, favoreceu a organização das novas universidades. Essa 
mudança possibilitou instalar uma universidade com base na existência 
de uma faculdade de Filosofia, uma de Direito, e mais uma terceir a, que 
poderia ser uma de Economia ou Serviço Social. Dessa forma, excluiu-
se a necessidade de criar os cursos de Medicina e engenharias, onerosos 
e complicados. A partir de 1950, ocorreram numerosas federalizações 
de Instituições de Ensino Superior. As escolas isoladas, em especial as 
localizadas nas capitais, foram aglutinadas em universidades. Esse mesmo 
processo ocorreu com as faculdades católicas. Segundo Cunha (1983, p. 94), 
“Raras são as universidades hoje existentes que escaparam a esse processo 
aglutinador”. Como exceção, pode-se citar a Universidade de Brasília e a 
Universidade Federal de São Carlos, criadas após 1960. Mas, de acordo 
com o autor, a aglutinação das faculdades isoladas em universidades foi 
condutora da transformação do ensino superior na República populista, de 
modo que em 1964 o Brasil tinha 39 universidades.
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Quando houve a federalização da FMTM, já funcionavam a 
Faculdade de Odontologia do Triângulo Mineiro, a de Enfermagem 
Frei Eugênio e as Faculdades Integradas São Tomás de Aquino, com 
cursos superiores de formação docente, e a Faculdade de Direito; mas o 
que se viu foi a federalização de um curso e uma instituição isolada de 
ensino superior. Nessa perspectiva, é importante pontuar outros temas 
que surgiram na pesquisa aqui descrita e não puderam ser investigados 
ante as limitações do tempo e de escopo: se o estatuto das universidades 
preconizava transformar as IES em universidades, se a cidade tinha cursos 
s uperiores necessários para serem aglutinados em uma universidade, e por 
que Uberaba, em 1960, não criou a sua universidade federal. Considera-se, 
portanto, que esse fato merece uma investigação aprofundada. 

* * *

Figura 27. Assinatura do decreto de federalização da FMTM pelo presidente 
Juscelino Kubitschek, no Rio de Janeiro.

Fonte: Arquivo digital do Serviço de Fotografia – Comunicação Social UFTM.




