Boletim
Edição nº24 Março-Abril 2022 - Fone (31) 3409-9106 Visite o http://site.medicina.ufmg.br/cememor/

111 anos
A Faculdade de Medicina da UFMG, comemorou no último dia 5 de
março, 111 anos de sua fundação. Destaca-se ao longo destes anos a
sua atuação no ensino, pesquisa e extensão tornando-se uma das
melhores faculdades do país. Atualmente são ofertados três cursos na
graduação: Medicina, Fonoaudiologia e Tecnologia em Radiologia,
todos com a pontuação cinco no ENADE, nota máxima de avaliação
do MEC.

Conservação de acervo fotográfico
A pós-doutoranda do Programa de Pós Graduação da Escola de
Ciência da Informação da UFMG, Walmira Costa, treinou a equipe do
CEMEMOR em técnicas de recuperação de fotografias aderidas ao
vidro. As fotografias dos formandos de 1948 estão recebendo
tratamento de conservação preventiva.

Curso de História da Medicina
A partir de abril será iniciado o curso de História da Medicina com 40
vagas abertas a toda a comunidade da UFMG bem como para todos
interessados. As inscrições se encontram abertas

Doação
O CEMEMOR recebeu do Sr Geraldo Cotes, um aparelho
Eletrocautério ainda na embalagem de fábrica. Fabricado na década
de 1970 em Belo Horizonte pela COINAM- Comércio Indústria de
Aparelhos Médicos, situada na rua Tamoios, 486, onde funcionou de
1969 a 1975 Esta fábrica pertenceu aos irmãos Pedro Geraldo Cotes e
Sebastião Alves Cotes. Fabricavam diversos aparelhos médicos como
bisturi elétrico, aparelhos de ondas curtas, aparelho de corrente
galvânica, negatoscópio, aparelho de eletrochoque etc. Com o
fechamento da fábrica o Sr Pedro abriu uma loja de consertos de
aparelhos médicos na Avenida Nossa Senhora do Carmo e depois na
Avenida Pasteur onde funciona desde 1995. O Sr. Pedro fez também
mais duas doações: um aparelho de eletrochoque da marca Medcraft
da década de 1960 e um oftalmoscópio marca Heiner.
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Equipe CEMEMOR:
Coordenador: Luciano Amédée Péret Filho, Historiadora: Ethel
Mizhary Cuperschmid; Bibliotecária: Raisa Mendes Fernandes
de Souza; Estagiárias(os): Lucas Thiago Fernandes Andrade;
Natália Rocha Santos; Anna Carolina Thomaz de Melo Dias.

