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Participação na 3ª Mostra de Profissões do Colégio Ibituruna 

Data: 16/09/2017 

No sábado, dia 16 de Setembro de 2017, os diretores da LACC 

participaram da 3ª Mostra de Profissões do Colégio Ibituruna de Governador 

Valadares, onde organizaram uma oficina com a proposta de apresentar a 

Medicina, a Medicina na UFJF-GV e a Cirurgia para os alunos. 

A 3ª edição da Mostra de Profissões envolve educadores e alunos do 

colégio, profissionais da área da educação, de instituições públicas e privadas, 

e alunos de outras escolas de Governador Valadares e região. O evento é 

destinado aos alunos do Ensino Médio ou que já o concluíram, visando auxiliar 

aos jovens na descoberta dos caminhos profissionais e sua inserção no 

contexto social. Mais de 800 alunos puderam participar de 23 oficinas dos 

cursos pelos quais tinham interesse, além de conhecer um pouco mais de cada 

instituição parceira na área dos estandes. 

A oficina da LACC teve início as 11hrs com a apresentação dos 

seguintes temas: "Medicina da UFJF-GV e o estudante de Medicina" por Paulo 

Bitarães, "História da Cirurgia" por Davi Vita, "Bloco Cirúrgico" por Artur Sette, 

"Tempos cirúrgicos e seus instrumentais" por Matheus Alexandre e o "Cirurgião 

e Especialidades Cirúrgicas" por Vanessa Marçal.  

Durante toda a apresentação foi passado imagens e vídeos ilustrativos 

sobre os temas e buscou-se enfatizar os tantos pontos positivos que a 

Medicina, a Cirurgia e a UFJF-GV proporcionam, sobrepondo as dificuldades 

encontradas na realidade do estudante e do médico.  

Foi aberto um momento para que os alunos pudessem tirar suas dúvidas 

referentes a apresentação, a Medicina ou a UFJF-GV.  

Em seguida, ocorreu uma demonstração prática sobre instrumentos 

cirúrgicos, ensinando os nomes, como segura, pra que serve, além disso, foi 

demonstrado como faz uma sutura simples. Ademais, foi demonstrado o 

preparo pré-operatório das mãos e paramentação cirúrgica e no fim, alguns 

alunos foram voluntários e praticaram sutura e paramentação. 

A oficina teve fim parabenizando e agradecendo o convite e a 

oportunidade da participação da LACC nesse momento tão importante que 

possibilita um contato mais próximo dos alunos com as mais diversas 
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profissões auxiliando-os na busca pela futura profissão. Também foi 

agradecido o Hospital São Lucas, parceiro que emprestou todo o material 

necessário para a demonstração prática. Foi um momento de muito 

aprendizado, orientação profissional e troca de experiências. 

Fotos do evento: 
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