


    A Associação Atlética Acadêmica Oswaldo Cruz (AAAOC) é o órgão
desportivo que representa os acadêmicos da Faculdade de Medicina
da Universidade de São Paulo (FMUSP) e os médicos residentes do
Complexo Hospital das Clínicas (HC). O terreno  pertence à
Universidade de São Paulo (USP) e sua administração é concedida à 
 AAAOC em regime de comodato, vigente até o ano de 2036. O
Conjunto de Edificações da Associação Atlética Acadêmica Oswaldo
Cruz é patrimônio tombado pelo CONDEPHAAT.

A Atlética

Corredor principal da A.A.A.O.C.



A Atlética
    Desde sua fundação, a Atlética tem coordenado a prática desportiva
de diversas modalidades dos alunos da FMUSP. Com mais de 80
treinos semanais regulares e 25 modalidades, dentre as quais
Atletismo, Basquete, Beisebol, Futebol, Handebol, Rugby, Remo e
Voleibol, somos a Atlética com mais títulos em absolutamente todos
os campeonatos que nos propomos a participar.

Karatê Futsal Masculino

Tênis de Mesa Natação



    A AAAOC foi fundada em 8 de outubro de 1928, quando os
acadêmicos da Faculdade de Medicina da USP, ressentidos de espaços
próprios para a prática esportiva, conquistaram um campo de futebol,
o primeiro local para atividade física dos acadêmicos. 
No momento de sua fundação, estabeleceu-se que a Atlética ficaria
sob administração do Departamento Esportivo do Centro Acadêmico
Oswaldo Cruz (CAOC) dos alunos da FMUSP. As primeiras construções
da Praça de Esportes datam de 1931. 
Em 1941, as atividades esportivas foram desvinculadas do CAOC e
passaram propriamente a serem coordenadas por uma Diretoria
independente, composta por acadêmicos da FMUSP eleitos
anualmente.

Nossa História

Inauguração oficial do campo em 1934



    Em 4 de dezembro de 1964, AAAOC foi reconhecida como Entidade
de Utilidade Pública, devido ao desenvolvimento de projetos sociais
sob a tutoria da diretoria da Atlética e de acadêmicos da Universidade
de São Paulo, que promovem projetos de reabilitação física e
promoção à saúde voltados a uma grande parte dos pacientes do HC-
FMUSP, bem como projetos socioculturais para crianças, jovens,
adultos e idosos de baixa renda. 
Desde o início da graduação, os alunos têm a possibilidade de contato
e de participação nessas ações, ajudando a desenvolver a noção de
responsabilidade social, característica fundamental da medicina
humanizada ensinada e aplicada pela Faculdade de Medicina da USP. 

Nossa História

Basquete com cadeirantes na Semana de Recepção em 2020



Nossa História
   Desde a sua criação, a AAAOC tem sido um importante centro de
integração do meio universitário, com um objetivo claro de promover
a excelência esportiva, a convivência e o espírito de fraternidade entre
as gerações de alunos e antigos alunos da Faculdade de Medicina. 
 Dentre seus antigos atletas e dirigentes estão muitos professores da
FMUSP e médicos nacionalmente renomados. 
Depoimentos registrados por nomes consagrados da Medicina
brasileira referenciam a AAAOC como local de aprimoramento de
habilidades necessárias para a obtenção do sucesso na prática
profissional médica.

Encontro de Gerações 2019





Infraestrutura
   Localizada no coração de São Paulo, em Pinheiros, o clube é uma
área verde de 35 mil m2, contando com piscina semiolímpica
aquecida, campo de futebol, parquinho, academia, espaço para
fisioterapia, trilha no bosque, restaurante, pista de atletismo, quadra
de tênis, dojo, área para pilates e três quadras poliesportivas.

 

Quadra de Tênis Quadra Poliesportiva "Caveirinha"

Quadra Externa Quadra Poliesportiva "Caveirão"



Piscina Semiolímpica

Dojo

Espaço para Fisioterapia Espaço para Pilates



Parquinho Academia

Bosque Restaurante

Campo de Futebol Pista



Missão
   Promover a prática desportiva e ações de responsabilidade social
com vistas à formação social, cultural, ética e cidadã do estudante de
Medicina, promover a integração entre as faculdades de Medicina,
em âmbito municipal, estadual e nacional, e entre alunos, professores
e médicos da Universidade de São Paulo, por meio de eventos
culturais e esportivos.

AcXMed -  Jogo de Acadêmicas contra Médicas formadas (2019)



Visão

Tornar-se uma associação
atlética acadêmica de
excelência nas práticas
desportivas e servir de
referência na formação de
lideranças e de estudantes
com formação integral,
sociocultural e humana,
comprometidos com a
superação pessoal e
melhoria da sociedade. 

Valores

Responsabilidade ético-moral; 
Compromisso socioambiental; 

Excelência esportiva; 
Comprometimento; 

Fraternidade; 
Aprendizado.

 



Estrutura Organizacional
Conselho Consultivo: Grupo de ex-alunos, dentre eles, professores
da faculdade de medicina da USP, eleitos por Assembleia Geral, que
prestam auxílio e ao qual a Diretoria da AAAOC se reporta
diretamente. 

 

Membros da Diretoria com o  professor  Carlos Carvalho, chefe de pneumologia do Incor
 e nomeado pelo ministro da saúde para chefiar os protocólos de COVID-19 no país 



Diretoria: Grupo de alunos que se elege, e passa a exercer as funções
nos âmbitos administrativo, financeiro, social e esportivo da entidade.
Sendo seus cargos: Presidente, Vice-Presidente, Tesoureiro, Diretor
Geral de Esportes (DGE), Marketing, Secretário, Social, Administrativo
(ADM), Secretário Externo.
O número de membros é variável,  dependendo do tamanho da chapa
eleita. Na diretoria 107, atual gestão, há 15 integrantes.

 

Estrutura Organizacional



Estrutura Organizacional
 Diretores de Modalidade (DMs): Voluntários dentro dos times para
auxiliar a Diretoria nos eventos da Atlética, além de ter grande
importância no projeto esportivo, pois eles organizam a agenda do
time e compõe a organização dos campeonatos juntamente com a
Diretoria, dentre outras funções administrativas e organizacionais
específicas de cada modalidade.





Modalidades

ATLETISMO BEISEBOL

BASQUETE FEMININO BASQUETE MASCULINO 

FUTEBOL FUTSAL FEMININO 



Modalidades

FUTSAL MASCULINO HANDEBOL FEMININO

HANDEBOL MASCULINO VOLEIBOL FEMININO

VOLEIBOL MASCULINO JUDÔ 



Modalidades

JIU-JÍTSU KARATÊ

NATAÇÃO POLO AQUÁTICO 

RUGBY FEMININO RUGBY MASCULINO



Modalidades

REMO SOFTBOL

TÊNIS DE CAMPO FEMININO TÊNIS DE CAMPO MASCULINO

TÊNIS DE MESA XADREZ



Modalidades

BATERIA



Modalidades
Atletismo.................................................................................   
Bateria…………………………………………………………………………..  
Beisebol..................................................................................  
Basquete Feminino...............................................................  
Basquete Masculino.............................................................. 
Futebol de Campo.................................................................  
Futsal Feminino.....................................................................  
Futsal Masculino....................................................................  
Handebol Feminino...............................................................  
Handebol Masculino..............................................................  
Vôlei Feminino........................................................................  
Vôlei Masculino.......................................................................  
Judô..........................................................................................  
Jiu-jitsu.....................................................................................   
Karatê......................................................................................  
Natação...................................................................................   
 Aquático..........................................................................……..
Rugby Feminino......................................................................    
Rugby Masculino....................................................................   
Remo........................................................................................   
Softbol......................................................................................   
Tênis de Campo Feminino......................................................    
Tênis de Campo Masculino....................................................   
Tênis de Mesa………………........................................................  
Xadrez ........................…………..................................................   
 
Total.......................................................................................…. 

40 atletas
37 atletas
17 atletas
22 atletas
16 atletas
31 atletas 
25 atletas
24 atletas
21 atletas
23 atletas
14 atletas
20 atletas
14 atletas
9 atletas

17 atletas
20 atletas
11 atletas
5 atletas

13 atletas
18 atletas
11 atletas
4 atletas
5 atletas

17 atletas
12 atletas

 
446 atletas 





    A CALOMED é a primeira grande competição do ano, tem duração
de 3-4 dias, e, normalmente ocorre no interior de São Paulo. A
competição é exclusiva para calouros de medicina das faculdades do
estado de São Paulo, sendo organizada pela LEAMESP (Liga Esportiva
das Atléticas de Medicina do Estado de São Paulo). E, tem como
objetivo principal a integração entre os primeiro-anistas, já que nos 2
meses que separa a matrícula da competição são oferecidos treinos
específicos para eles, com ajuda dos DMs (Diretores de Modalidades)
e dos técnicos, espaço onde além de aprenderem ou se aprimorarem
em um esporte podem interagir entre si e formarem poderosos laços
de amizade. 
A AAAOC segue como a maior vencedora do campeonato com 17
títulos em um total de 20 competições disputadas. 

Eventos Esportivos
CALOMED

CaloMed 2019



INTERUSP
    A INTERUSP é uma competição anual organizada por 9 atléticas da

Universidade de São Paulo (AAAOC, Escola Politécnica, Medicina
Ribeirão, Odontologia, FEA, ESALQ, Farmácia, CAASO e São Francisco).
Com 24 modalidades esportivas disputadas em 4 dias de competição,
a INTERUSP é marcada pelo seu alto nível esportivo. 
Além dos atletas da graduação, a competição aceita a participação de
pós-graduandos e estudantes de mestrado e doutorado da USP. 
 Normalmente, são 200 atletas participantes entre alunos de
graduação e já formados. Em 34 INTERUSPs já disputadas, a AAAOC
levou o título em 25 delas.

Basquete Feminino na InterUsp de 2019



INTERMED
    A INTERMED é a nossa principal competição no ano. Trata-se do

maior torneio Médico-Universitário da América Latina, além de ser
uma das mais tradicionais competições universitárias entre
faculdades paulistas. Organizada por 19 faculdades através da
LEAMESP (Liga Esportiva das Atléticas de Medicina do Estado de São
Paulo), conta com 17 modalidades em 8 dias de disputa, normalmente
se desenrolando durante a Semana da Pátria em uma cidade do
interior do estado. A primeira edição da INTERMED ocorreu em 1966
e, desde então, ocorre anualmente. Num total de 53 edições, a
AAAOC detém o título geral de 35 delas, portanto, somos os
maiores campeões da competição, estando bem à frente do segundo
colocado a Medicina Paulista (EPM) que fica em 2º lugar, com 14
títulos gerais. 
Trata-se da competição mais acirrada para os atletas, sendo todos
acadêmicos da graduação. A competitividade e o nível esportivo
tornam a disputa cada ano mais acirrada, com recordes sendo batidos
e com progressivo rendimento esportivo.

Futsal  Feminino na InterMed de 2019



    A AAAOC é uma das 22 atléticas fundadoras do NDU. Originado em
2010, o Novo Desporto Universitário (NDU) reúne hoje mais de 42
atléticas participantes em seus campeonatos semestrais, e mais de
400 equipes inscritas semestralmente . Atualmente, as modalidades
disputadas são: Handebol Masculino, Handebol Feminino, Voleibol
Masculino, Voleibol Feminino, Basquete Masculino, Basquete
Feminino, Futsal Masculino, Futsal Feminino e Futebol de Campo; e
todos esses times da AAAOC participam do campeonato. Junto a
LAAUSP que organiza a Copa USP e os Jogos da Liga, campeonatos
disputados entre os institutos da Universidade de São Paulo, o NDU é
um campeonato utilizado pelas nossas equipes como preparação
para as principais competições do ano.
Devido aos jogos que ocorrem numa base semanal, ao nível técnico
alto do campeonato e aos adversários provenientes também desses
Inters; as equipes mantêm o foco, o entrosamento e o ritmo de jogo
durante todo o ano.

NDU + LAAUSP 
(Copa USP e Jogos da Liga)



TUNA

    O Torneio Universitário de Atletismo (TUNA), existe desde 1999 e
reúne equipes de atletismo de Ensino Superior de todo o estado e
conta com a presença de mais de 600 atletas de 40 faculdades. A
AAAOC, juntamente com a AAA Politécnica (Poli USP) e AAAPB
(Medicina Unifesp), fundou e organiza a competição anualmente. 



TOP SWIN
  Criados há mais de 30 anos, o TopSwim é o campeonato
universitário de natação criado e organizado pela equipe de natação
da AAAOC. Cada ano é marcado por três competições com um dia de
competição cada, na qual nadadores de até 8 faculdades disputam
cinco provas individuais, além das provas de revezamento, somando
um total de 14 provas. 



    A Federação Universitária Paulista de Esportes- FUPE é a entidade
que regula o esporte universitária no estado brasileiro de São Paulo
sendo filiada à Confederação Brasileira do Desporto Universitário, e
serve como fase classificatória para o JUBS (Jogos Universitários
Brasileiros). Já foi uma das principais competições disputadas por
nossa atlética, atualmente apenas nossas equipes de Karatê,
Atletismo, Softball e Rugby Masculino permanecem disputando-a. 

FUPE





    Os anos de 2020 e 2021 trouxeram para todos desafios antes nunca
imaginados que exigiram alternativas para mantermos vivo o espírito
de nossa Atlética. Com muita dedicação buscamos alternativas de
engajamento e integração que, mesmo nesse contexto que nos
deixou fisicamente distantes uns dos outros e dessa nossa casa, nos
permitiram manter nosso sentimento de pertencimento a AAAOC.
Buscamos por nossas campanhas e meios digitais trazer um pouco da
união e da história que mantém viva a nossa paixão e nossa vontade
de, quando tudo isso passar, estarmos aqui todos os dias e vivermos
cada experiência mais intensamente.

 

Eventos 2020/2021

 Medicina campeã da Intermed em 2018



    No dia 22/07/2020 a A.A.A.O.C. fez uma live no Facebook com o Dr.
Drauzio Varella. Nessa live, o renomado médico que é ex-atleta da
nossa instituição, falou um pouco sobre a vivência na Faculdade de
Medicina e sobre o cenário da pandemia da COVID-19. Foi uma
conversa bastante informativa sobre saúde e esporte, não só para os
alunos de medicina, mas para todo o público da página do Facebook
da AAAOC atingindo 3.400 visualizações. No contexto da pandemia, a
atlética visa com ações como essa contribuir para a sociedade
promovendo conhecimento sobre saúde por um dos maiores
disseminadores de informações de saúde no Brasil.

 

Eventos 2020/2021

Live Informativa



Live Informativa

   No dia 18/08/2020 a A.A.A.O.C. realizou uma live com Wagner
Castropil, ele foi atleta da seleção brasileira nos Jogos Olímpicos em
1992, Pentacampeão Brasileiro, campeão sul-americano e pan-
americano e campeão mundial pelas forças armadas. 
Além dessa atuação importante no cenário profissional como judoca,
ele é um ex-atleta da AAAOC e aluno da 74ª turma da FMUSP. Atuou
como médico da seleção brasileira de judô e fundou um dos centros
de fisioterapia e medicina do esporte mais importantes de São Paulo,
o Instituto Vita.  A live foi voltada para informar o público sobre saúde
e esporte por um especialista da nossa casa. 

Eventos 2020/2021



   A A.A.A.O.C. em parceria com o IOT (Instituto de Ortopedia e
Traumatologia do Hospital das Clínicas) organizou um Simpósio de
Medicina do Esporte, o evento durou 4 dias  e aconteceu do dia 24 ao
dia  27 de novembro de 2020. O intuito do simpósio foi promover
muita informação sobre diversos temas, entre estes lesões e esporte
em alto nível. 
O simpósio foi aberto para todos interessados, mas o público alvo era
profissionais e universitários da área da saúde e para isso, trouxemos
referências nacionais no assunto.

Simpósio Online de Medicina do Esporte

Eventos 2020/2021



   Há 5 anos, durante as férias do fim do ano, a atlética propõe um
desafio denominado  “AAAOC Sem Limites” para os seus atletas a fim
de mantê-los mais preparados e entusiasmados para o ano que está
por  vir. O objetivo do desafio é estimular  os treinos durante as férias
por meio de uma competição amigável entre as diferentes
modalidades/turmas.  Cada treino realizado deve ser postado no
Instagram para contabilizar 1 ponto para a equipe, a equipe que
pontua mais  ganha uma premiação.
Tanto no ano de 2020 como no de 2021 o desafio foi realizado e
manteve, principalmente em 2021 - devido a pandemia, os nossos
atletas  mais unidos e saudáveis, visto que não estava havendo os
treinos presenciais. 

 

AAAOC Sem Limites

Eventos 2020/2021



   No final de semana do dia 16/01/2021 a A.A.A.O.C participou como
colaboradora do evento organizado pela AAAAL da Medicina Unicamp.
Esse evento contou com a presença ilustre do Daniel Dias e da Fabiana
Murer que nos guiaram em uma roda de conversa sobre esportes! 
Eles, como os exemplos de superação, raça e determinação que são,
nos influenciaram para que o ano de 2021 fosse ainda mais
estimulante para os nossos atletas e para quem mais teve o interesse
em nos acompanhar.
Além disso, nesse evento aconteceu uma arrecadação em prol do
combate ao coronavírus que beneficiou diversos hospitais, entre eles o
Hospital das Clínicas. 

 

Roda de Esportes

Eventos 2020/2021



BICHUSP E-Sports

   O Bichusp é uma competição esportiva realizada com intuito de
integrar os calouros dos diversos institutos da Universidade de São
Paulo. Os calouros disputam nas modalidades de handebol, vôlei,
futsal, basquete, natação, xadrez, atletismo e muito mais . 
 Em maio de 2021, devido a pandemia de Covid-19 no Brasil, o Bichusp
se adaptou para as modalidades de E-sports, incluindo os jogos
onlines Valorant, League of Legends e Xadrez. Os calouros da Turma
109 disputaram intensamente em suas disputas, juntamente com os
segundanistas da Turma 108 que também tiveram a oportunidade de
participar do torneio devido ao cancelamento da edição de 2020.

Eventos 2020/2021



   Devido a pandemia da COVID-19, as atividades da atlética foram
suspensas em março de 2020, dessa forma os times da AAAOC
realizaram treinos físicos e táticos online como forma de se manterem
unidos e preparados durante esse período difícil. Em agosto de 2020,
a situação da cidade de São Paulo permitiu um retorno gradual dos
treinos em nosso espaço, possibilitando atividades físicas de nossas
equipes na AAAOC.
Porém, com a piora da pandemia, os treinos foram novamente
suspensos no início de dezembro de 2020, com os nossos times
retomando as atividades à distância.

Treinos 2020

Treino online da equipe de Futsal Feminino durante a pandemia

Eventos 2020/2021



Treinos 2021

   Em junho de 2021, com grande parte dos alunos da faculdade
vacinados, e seguindo protocolos de segurança aprovados pela
faculdade, retomamos nossas atividades na AAAOC de todas as
nossas equipes com boas expectativas para o restante do ano de
nossa atlética.

 
 

Eventos 2020/2021

Treino presencial da equipe de Basquete Feminino em outubro de 2021 



   Em julho de 2021, a A.A.A.O.C em parceria com a Atlética XI de
agosto, a Atlética IX de Fevereiro, a Atlética da Escola de Enfermagem
da USP, o Departamento Científico da USP e a Medicina Jr, em
cooperação com o Instituto Paulista de Higiene Medicina Forence e do
Trabalho, apresentaram o segundo Fórum Acadêmico de Direito e
Saúde.
O Fórum foi totalmente virtual, com transmissão feita pelo youtube, e
aberto para todo o público interessado no evento.No total teve 6
painéis com o intuito de discutir as interseções entre o Direito, a Saúde
Pública e a Medicina. 

Eventos 2020/2021

FADS - Fórum Acadêmico Direito e Saúde



Fisio AAAOC 

Projetos Sociais 2020/2021

   A atlética cede as dependências do clube, tais como Masmorra, Pista
de Atletismo, Salinha do Xadrez,  Piscina e Dojô para a reabilitação
física e cardiopulmonar dos pacientes da fisioterapia do InCor e do
ICHC. Os atendimentos ocorrem às segundas das 13 às 17h; terças das
8 às 12h e quintas das 8 às 17h.



   O Serviço de Geriatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de
Medicina da Universidade de São Paulo, em parceria com a Associação
Atlética Acadêmica Oswaldo Cruz, oferece atividades para todos
aqueles que visam um envelhecimento saudável através do
desenvolvimento das suas capacidades físicas, mentais e sociais. Os
participantes contam com uma equipe multidisciplinar altamente
qualificada, formada por professores, mestres e doutores, pronta para
ajudá-los a definir e atingir seus objetivos. Todas as atividades
oferecidas acontecem no espaço da A.A.A.O.C, às segundas, quintas e
sextas das 7:30 às 9h.  

Gerosaúde

Projetos Sociais 2020/2021

JATE IOT 

   A atlética cede as dependências do clube para a reabilitação física de
pacientes do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das
Clínicas. Os atendimentos acontecem às quintas-feiras das 7:30 às 9h.



Usuário Saúde

Projetos Sociais 2020/2021

   O usuário saúde é um programa de Isenção de Anuidade do nosso
clube, que inclui o uso livre e gratuito das nossas instalações como
pista e piscina. Esse projeto foi criado a fim de promover saúde e
qualidade de vida, através de atividades físicas, para indivíduos
portadores de doenças crônicas com comorbidades crônicas.
Anualmente, as inscrições são feitas em janeiro, mediante
apresentação de atestado médico.



Corrida ICESP

Projetos Sociais 2020/2021

   O projeto Corrida ICESP é uma parceria da AAAOC com o Hospital
das Clínicas que tem a finalidade de promover hábitos que aumentem
a qualidade de vida dos funcionários do Instituto do Câncer do Estado
de São Paulo a partir da prática de atividades físicas na pista de
atletismo do clube. As atividades ocorrem: segunda à sexta das 6:30 às
9h; segunda, quarta e sexta das 16:30 às 18h; terça e quinta das 16:30
às 19:30h.

Parceria com a EMEI 

   Essa parceria permite que os alunos da escola EMEI, localizada
dentro do complexo do Hospital das Clínicas, utilizem o espaço da
Atlética, visando incentivar as crianças a adquirirem hábitos de vida
saudáveis desde pequenas, como a prática de exercícios físicos e
alimentação balanceada. Atividades quinzenais organizadas pela
Escola acontecem no clube.



Campanha “Amigo Sangue Bom” 

Projetos Sociais 2020/2021

   A campanha “Amigo Sangue Bom” é uma antiga parceira da atlética
com a Pró-Sangue. Essa campanha anual consiste num desafio entre
os alunos, estimulando a doação de sangue, que é um ato altruísta de
extrema importância.



   Casa do Coração, Associação de Assistência à Criança e ao
Adolescente Cardíacos e aos Transplantados do Coração, é uma
organização da sociedade civil sem fins lucrativos que atende crianças
e adolescentes portadores de doenças cardíacas graves,
acompanhados de suas mães/acompanhantes, vindos de todo o Brasil
e de países vizinhos, para tratamento nos principais centros médicos
que atendam alta complexidade.
Todos recebem a assistência que necessitam durante o tempo em que
permanecem em São Paulo para realização de cirurgias e nos retornos
periódicos para exames, consultas e reavaliação médica. Desde a sua
fundação, a ACTC – Casa do Coração já realizou mais de 324.500
atendimentos. O serviço é totalmente gratuito e a entidade é mantida
graças à contribuição de pessoas físicas e jurídicas. A fundação utiliza a
AAAOC gratuitamente para a realização de atividades lúdicas, leitura
de histórias, encenações e outras atividades de lazer.

ACTC 

Projetos Sociais 2020/2021



Parceria com o HC durante a Pandemia

Projetos Sociais 2020/2021

   Durante o período da pandemia por COVID-19, a Associação Atlética
Acadêmica Oswaldo Cruz firmou uma parceria com o Hospital das
Clínicas, cedendo as dependências do clube para que os funcionários
do HC pudessem realizar atividades físicas para preservar a saúde
tanto física quanto mental, enquanto estes estavam na linha de frente
do combate ao vírus.



   Associação Desportiva para Deficientes foi fundada em 1996. Dentro
de sua filosofia de trabalho, a associação desenvolve projetos que
facilitam o processo de integração e inclusão da pessoa com
deficiência na sociedade, por meio de práticas esportivas adaptadas. A
ADD desenvolve as modalidades competitivas de basquete em cadeira
de rodas e atletismo, além de apoiar atletas de ciclismo. A Associação
utiliza o espaço da A.A.A.O.C. todos os sábados para a educação
esportiva de crianças deficientes e a Atlética apoia a missão da ADD de
promover o desenvolvimento de pessoas com deficiência por meio do
incentivo ao esporte e cursos de capacitação. Além disso, anualmente
a diretoria promove um jogo de basquete em cadeira de rodas na
semana de recepção dos calouros a fim de conscientizar os futuros
médicos e apresentar o projeto.
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