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RESENHA HISTÓRICA

Boas Vindas

E

m 2007, a Faculdade de Medicina de
Ribeirão Preto da USP comemorou 55

celeiro de grandes profissionais especialistas em praticamente todas as áreas do conhecimento médico.

anos de fundação e no final do ano a
primeira turma completou 50 anos de sua formatura.

E mais, tomarão notícia de que a sua querida

Trata-se, evidentemente, de acontecimento his-

Faculdade de Medicina agora alberga também outros
seis cursos na área da saúde (Ciências Biológicas,

tórico não só na vida dos formandos, mas também da
própria instituição pois, há meio século, foi entregue à

Fisioterapia, Fonoaudiologia, Informática Biomédica,
Nutrição e Terapia Ocupacional) cujos conteúdos vêm

sociedade brasileira o primeiro contingente de médicos
por ela formados e que iriam fazer grande sucesso

sendo progressivamente integrados ao currículo escolar de forma a se constituir, em futuro muito próxi-

profissional não só no Brasil, mas também no exterior.
Era evidente que a expectativa sobre o desem-

mo, num dos maiores projetos de ensino integrado das
profissões da área da saúde.

penho desta primeira turma teria reflexos no porvir da
instituição pois, deste resultado poderia se aquilatar o

Como pioneiros e verdadeiros personagens de
um grande “laboratório” de práticas de ensino, os

sucesso ou insucesso do modelo inovador de ensino
médico, completamente diferente do cotidiano das

componentes da primeira turma de formandos poderão se orgulhar de ter dado uma grande contribuição

escolas médicas então existentes no país e que tinha
como principal característica o desenvolvimento das

para que o projeto de instalação e consolidação da
Faculdade de Medicina tenha tido sucesso desejado.

atividades curriculares em meio a um ambiente acadêmico com grande enfoque nas pesquisas e geração

Vamos recebê-los com muito carinho. Como

do conhecimento.

primogênitos de uma grande prole, pagaram pelo
pioneirismo e pelo ineditismo da experiência, mas te-

Neste dia 23 de fevereiro, receberemos os remanescentes desta primeira turma para uma visita à

mos a certeza de que da árvore saíram ótimos frutos
e dos quais a Faculdade de Medicina de Ribeirão Pre-

nossa Faculdade de Medicina. Certamente será um
momento de muita emoção para todos, pois aquela

to tem muito que se orgulhar.

acanhada e modesta faculdade se tornou a pujante
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, um dos
maiores centros de pesquisas biomédicas do país e

Sejam bem vindos!
Prof .Dr. Marcos Felipe Silva de Sá
Diretor da FMRP-USP
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