CIÊNCIAS MÉDICAS RECEBE EXPOSIÇÃO ARTERIAL
A Faculdade de Ciências Médicas-MG (Feluma) irá receber, de 13/09 a 15/10, o acervo
da mostra ARTErial, que aborda o aspecto humano da patologia clínica. A exposição é
composta por obras de doze artistas plásticos mineiros e foi realizada em
comemoração aos 60 anos Laboratório Lustosa.
A primeira etapa do projeto foi uma uma instalação aberta ao público no Museu Inimá
de Paula, que recebeu mais de 2.600 pessoas entre julho e agosto deste ano. A partir
de setembro, ela segue itinirância por espaços fechados, sendo destinada a alunos e a
profissionais de diversas instituições, com o objetivo de despertar um novo olhar sobre
a medicina laboratorial.
O vice-diretor da Faculdade de Ciências Médicas, Marcelo Miranda e Silva, é um dos
artistas que compõem a mostra, juntamente com a aluna de medicina Mariana
Laranjo. Para ele, “além de marcar o sexagésimo aniversário do Lustosa, a exposição
também é um presente pelos 68 anos da Feluma, uma vez que a mostra tem o objetivo
de reforçar, por meio da arte e da cultura, conteúdos acadêmicos vivenciados nas salas
de aula e em laboratórios, ampliando a sensibilidade no olhar sobre essa importante
área de atuação dos futuros profissionais”.
Os artistas, selecionados por um edital, tiveram como desafio criar algo lúdico a partir
do sangue, principal material biológico utilizado na análise clínica. “O sangue, as
células e as suas estruturas geram, a partir de um olhar microscópico, padrões
estéticos muito ricos e de interesse científico. Mais do que uma exposição, é uma
experiência positiva e interativa”, destaca a coordenadora de marketing do
laboratório, Fernanda Januzzi.
Os outros nomes participantes da mostra são: Conrado Almada, Christiana Quady,
Danilo Araújo Nogueira, Fernando Fonseca, Gud Assis, Fernando Medeiros, Ana
Carolina Andreazzi, Daniela Angelo, Lohuama Lisboa e Stanley Mendes.
A Faculdade Ciências Médicas-MG é uma Instituição de Ensino Superior criada em
1950, certificada com a ISO 9001 e reconhecida por sua excelência na oferta de cursos
de graduação na área da saúde em Minas Gerais. Atualmente a Faculdade oferece
quatro cursos de graduação: Medicina, Enfermagem, Fisioterapia e Psicologia.
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