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A VI Semana Acadêmica de Medicina de Urgência (VI SAMU) re-
sulta da determinação e do trabalho constantes de acadêmicos e pro-
fessores da Faculdade de Medicina da UFMG.  Representa o esforço de 
todos que acreditam que a busca e a criação do conhecimento repre-
sentam atividades fundamentais para a formação acadêmica médica, 
associadas, especialmente, às atividades das disciplinas de Medicina 
de Urgência e Ginecologia-Obstetrícia. O aprendizado, que se baseia 
no treinamento em serviço, se estende na busca de informação que 
ultrapassa o livro-texto, requer o questionamento sobre o estado da 
ciência, aproveitando-se da lógica, do raciocínio e da comparação, e 
supera os limites do conhecimento. Busca a crítica sobre a prática e a 
criação de alternativas para transpor as dificuldades que se apresen-
tam nessa prática. 

A VI SAMU representou também aprendizado especial para seus 
organizadores-acadêmicos e acadêmicos em geral, tendo sido obtida 
a integração dos departamentos de Cirurgia, Clínica Médica, Gineco-
logia-Obstetrícia, Locomotor e Pediatria, além de ter sido adquirido o 
entendimento de como buscar patrocínio, elaborar textos científicos, 
apresentar temas livres e de atualização e discorrer em público sobre 
temas científicos. Foi também exemplar a oportunidade de entender 
como as instituições representativas da categoria médica (como a As-
sociação Médica, o Conselho Regional e o Sindicato Médico) se orga-
nizam e podem participar efetivamente não só da formação e controle 
profissionais, como também da formação médico-acadêmica, envol-
vendo-se na formação de futuros médicos. 

O financiamento da VI SAMU representa esforço da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, do Conse-
lho Regional de Medicina de Minas Gerais e da Faculdade de Medicina 
da UFMG, a quem agradecemos e garantimos que representaram para 
os acadêmicos do décimo período dessa Faculdade oportunidade de 
desenvolvimento sem par. Que continuem a acreditar que o ensino 
universitário brasileiro só será de qualidade à medida que seus alunos 
sejam estimulados a fazer mais do que repetir o que já foi desenvolvi-
do e saberem que podem também criar e desenvolver o espírito críti-
co para a missão especial de acolher e cuidar de pessoas. 

Comissão Organizadora da VI SAMU
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