
 

 

 

 
 

RECURSOS DISPONÍVEIS 

 

A FMC disponibiliza ao Curso 14 salas de aula, 01 centro de estudos, 03 salas 

para sessões tutoriais (ST), 02 anfiteatros e 4 auditórios. Além das instalações 

internas, são utilizados espaços do HEAA, CSEC (vinculados à FMC) e das 

instituições conveniadas (Hospital Plantadores de Cana - HPC, Sociedade 

Portuguesa de Beneficência de Campos – SPBC, Santa Casa de Misericórdia 

de Campos - SCMC). Estão em construção 06 (seis) novas salas de aula. 

Todos esses espaços são refrigerados, com recursos necessários e em 

número adequado às atividades do Curso. Destinam-se ao desenvolvimento de 

instruções teóricas, seminários, discussão de casos clínicos, orientações para 

a 176 realização de atividades práticas, conferências, seminários 

interdisciplinares, palestras, eventos científicos, entre outros. Estão disponíveis 

para uso: amplificadores, cabos VGA, caixas de som, computadores p/ projetor 

multimídia, DVD, microfones, projetores de multimídia e telas de projeção. A 

seguir é descrita a distribuição dos espaços da FMC, Hospital Escola Álvaro 

Alvim (HEAA) e Centro de Saúde Escola de Custodópolis (CSEC), com suas 

respectivas capacidades. As salas de aula são: Sala nº 201, localizada na FMC 

com capacidade de 96 lugares, Sala nº 202, localizada na FMC com 

capacidade de 50 lugares, Sala nº 203, localizada na FMC com capacidade de 

80 lugares, Sala nº 204, localizada na FMC com capacidade de 80 lugares, 

Sala nº 205, localizada na FMC com capacidade de 80 lugares, Sala nº 301, 

localizada na FMC com capacidade de 80 lugares, Sala nº 302, localizada na 

FMC com capacidade de 40 lugares, Sala nº 303, localizada na FMC com 

capacidade de 40 lugares, Sala nº 304, localizada na FMC com capacidade de 

25 lugares, Sala nº 305, localizada na FMC com capacidade de 100 lugares, 

Sala nº 306, localizada na FMC com capacidade de 100 lugares, Sala do 

terceiro andar localizada na HEAA com capacidade de 25 lugares, Sala do 



quarto andar localizada na HEAA com capacidade de 25 lugares. Além das 

salas de aula, outros espaços também são utilizados para atividades 

acadêmicas como: Anfiteatro, localizado na FMC com capacidade de 246 

lugares, Anfiteatro Honor Sobral, localizado na HEAA com capacidade de 140 

lugares, Anfiteatro da Sociedade Fluminense de Medicina e Cirurgia, localizado 

na FMC com capacidade de 120 lugares, Auditório I localizado na HEAA com 

capacidade de 45 lugares, Centro de Estudos, localizado na CSEC com 

capacidade de 30 lugares, Auditório Térreo localizado no HPC com capacidade 

para 25 lugares, Auditório do 2º andar do HPC com capacidade para 80 

lugares, Mini auditório localizado no SPBC com capacidade para 40 lugares, 

Auditório SPBC com capacidade para 84 lugares, Centro de Estudos localizado 

na SCMC com capacidade para 30 lugares. Conta também com 03 (três salas 

para sessões tutorias com a seguinte capacidade: Sala ST 01 com capacidade 

para 12 lugares, Sala ST 02 com capacidade para 14 lugares e Sala ST 03 

com capacidade para 20 lugares. 177 Todos estes espaços são bem arejados, 

com acústica adequada, possuem ventilação adequada são bem conservadas 

e oferecem acessibilidade plena aos estudantes e docentes. Estão em 

construção 06 (seis) novas salas de aula. 

A FMC possui 08 (oito) laboratórios didáticos devidamente equipados, com 

infraestrutura necessária para o desenvolvimento de atividades práticas, de 

pesquisas técnico-científicas, e assistidos permanentemente por técnicos 

capacitados. São eles: 1. Laboratório Multidisciplinar de Anatomia: Composto 

por sala de atendimento ao discente, sala de preparo de peças glicerinadas, 

sala de preparo e fixação de cadáveres e anatômico para armazenamento de 

cadáveres e peças anatômicas; 2. Laboratório Multidisciplinar de Microscopia I: 

Funciona com 32 microscópios ópticos binoculares, distribuídos em 8 

bancadas, projetor de lâminas em sistema de vídeo, sistema de televisão 

acoplado à câmara de microfilmagem, 1 microscópio óptico triocular para 

microfotografia, sistema de captura e de processamento digital de imagem 

microscópica; 3. Laboratório Multidisciplinar de Microscopia II: possui sala de 

atendimento ao discente e sala para preparo de lâminas histológicas, com 

micrótomo manual, histotécnico e bancada de coloração. Está integrado ao 

Laboratório Multidisciplinar de Microscopia I; 4. Laboratório de Patologia Geral 

e Anatomia Patológica: constituído por sala de atendimento ao discente e sala 

para armazenamento de peças anatômicas formolizadas. O acervo compõe-se 

de lâminas e de peças anatômicas formolizadas com representação de 



doenças dos sistemas gastrointestinal, respiratório, genito-urinário, nervoso, 

ósteoarticular e endócrino, estando integrado ao Laboratório Multidisciplinar de 

Microscopia I; 5. Laboratório Multidisciplinar de Fisiologia, Farmacologia, 

Químicas e Toxicologia: constituído por sala de atendimento ao discente, 

laboratório para apresentação de seminários e demonstração prática para 

grupos de discentes, sala de simulação e dois laboratórios com 3 bancadas 

grandes, apto para preparo de materiais, com lavador de olhos de emergência. 

178 6. Laboratório Multidisciplinar de Bioquímica, Biofísica e Ciências 

Farmacêuticas: constituído por sala de atendimento ao discente, sala de 

preparo de materiais e dois laboratórios com 3 bancadas grandes, com lavador 

de olhos. Possui os seguintes aparelhos: capela grande de exaustão de gases, 

banho maria, balança analítica e semianalítica, centrífuga, deonizador, estufa 

de secagem e esterilização, agitador magnético e aquecedor, espectofotômetro 

digital e destilador; 7. Laboratório Multidisciplinar de Habilidades Médicas: 

constituído por sala de atendimento ao discente e 5 salas (estações) multiuso, 

interligadas e separadas por vidro. Uma das salas possui acomodações e 

recursos audiovisuais para instruções teóricas. 8. Laboratório Multidisciplinar 

de Emergências Médicas: composto por 2 salas (estações I e II) específicas 

para o treinamento em emergências médicas, baseado nos protocolos do 

ACLS (Suporte Avançado de Vida em Cardiologia), ATLS (Suporte Avançado 

de Vida no Trauma) e PALS (Suporte Avançado de Vida em Pediatria). O 

acervo é constituído dos materiais necessários às atividades desenvolvidas. 

Todos possuem normas de funcionamento, utilização e segurança, estão 

instalados em espaços físicos adequados e possuem os equipamentos 

necessários ao bom funcionamento dos cursos ofertados pela IES. Além disso, 

a FMC possui Hospital Escola e Unidade de Saúde próprios e convênios com 

outras unidades hospitalares, além de Farmácia Escola. Unidade hospitalar 

própria: Hospital Escola Álvaro Alvim (HEAA) O Hospital Escola Álvaro Alvim 

(HEAA) faz parte das instituições mantidas pela FBPN e integra a estrutura 

disponível aos discentes dos Cursos ofertados pela IES. Foi criado por 

iniciativa da Fundação Benedito Pereira Nunes – FBPN, mantenedora da FMC, 

em outubro de 1979. Em abril de 1997, passou à categoria de Hospital Escola 

da Faculdade de Medicina de Campos, tendo seus serviços estruturados de 

acordo com a estrutura organizacional da IES. Em junho de 2006, o HEAA, foi 

certificado pelo MEC/MS, com base nos critérios estabelecidos pela Portaria 

Interministerial n.ọ 1.000 de 15/4/2004 e reconhecido como Hospital de Ensino 



pela Portaria Interministerial n.ọ 1.677 de 10/10/2006. Em 26/9/2011 essa 

certificação foi renovada, Portaria Interministerial n.º 2.278. É um espaço 

privilegiado de atividades práticas relacionadas aos diversos componentes 

curriculares dos cursos e ao estágio curricular obrigatório. 179 O HEAA possui 

diversos serviços de atendimento à população como:  Serviços ambulatoriais 

e hospitalares (internação e cirurgias) nas áreas de Angiologia, Cardiologia 

Pediátrica, Cardiologia, Cirurgia Bucomaxilofacial, Cirurgia Cardíaca, Cirurgia 

Geral, Cirurgia Plástica, Cirurgia Torácica, Cirurgia Oncológica, Clínica Médica, 

Dermatologia, Endocrinologia, Fisioterapia, Gastroenterologia, Geriatria, 

Ginecologia, Hematologia, Mastologia, Nefrologia, Neurocirurgia, Neurologia, 

Neuropsiquiatria Infantil, Nutrição, Oftalmologia, Ortopedia, 

Otorrinolaringologia, Oncologia, Pediatria, Proctologia, Psicologia, Psiquiatria, 

Reprodução Humana, Reumatologia, Serviço Social, Urologia, Unidade de 

Terapia Intensiva, Centro de infertilidade, entre outros.  Serviços de apoio ao 

diagnóstico e tratamento: Densitometria óssea, Eletroencefalograma, 

Endoscopia Digestiva Alta e Baixa, Exames Cardiológicos, Exames 

Ginecológicos, Exames Oftalmológicos, Exames Urológicos, Hemodinâmica e 

cardiologia intervencionista, Histeroscopia, Laboratório de Análises Clínicas, 

Laboratório de Anatomia Patológica e Citopatologia, Mamografia, 

Polissonografia, Quimioterapia, serviço de diagnóstico por imagem (radio x, 

ultrassom, tomografia), radioterapia, , entre outros.  Serviço de Análises 

Clínicas e Citopatologia: realização de exames laboratoriais de Hematologia, 

Microbiologia, Parasitologia e Citopatologia, Bioquímica de pacientes 

ambulatoriais e internados.  Serviço de Farmácia Hospitalar: dispensação de 

medicamentos e materiais para os pacientes internados e em atendimento 

laboratorial, inclusive com farmácia satélite localizada no centro cirúrgico. 

Manipulação e dispensação de medicamentos oncológicos no oncocentro. 

Atualmente, o HEAA funciona com 102 leitos, dos quais 79 são destinados ao 

SUS, sendo 15 leitos de UTI e os 23 leitos restantes são direcionados aos 

clientes particulares e convênios. O Centro Cirúrgico dispõe de 5 salas e o 

serviço ambulatorial disponibiliza 34 salas de atendimento. 180 A FMC também 

mantém convênio com hospitais, públicos e privados, para as práticas 

ambulatoriais e hospitalares, a saber: Hospital Ferreira Machado com 91 leitos, 

Sociedade Portuguesa de Beneficência de Campos com 42 leitos, Santa Casa 

de Misericórdia de Campos com 417 leitos, Hospital dos Plantadores de Cana 

com 160 leitos, Hospital Prontocárdio com 46 leitos, Hospital Geral Dr. Beda 



com 120 leitos, Hospital Henrique Roxo com 120 leitos, e Hospital Geral de 

Guarus com 109 leitos, que somados aos disponíveis no HEAA totalizam 1.207 

(hum mil duzentos e sete) leitos. A FMC dispõe também de uma unidade 

básica de saúde denominada Centro de Saúde Escola de Custodópolis (CSEC) 

na qual se realizam atividades de assistência e de ensino, de pesquisa e de 

extensão. Localiza-se em Guarus, primeiro distrito de Campos dos Goytacazes, 

no bairro de Custodópolis. Funciona como um polo de atendimento para o 

bairro e entorno, nos quais a maioria dos moradores encontra-se numa 

situação de vulnerabilidade social. Essa unidade mantém atendimento na área 

de Pediatria, Clínica Médica, Ginecologia e Obstetrícia, ampliando-se como um 

cenário do processo ensino aprendizagem a partir de 1999. A partir de 2006, os 

atendimentos das clínicas básicas passaram a funcionar como cinco novos 

módulos importantes na atenção médica atual: Saúde da Mulher, Saúde do 

Adulto (ênfase na hipertensão arterial e diabetes), Saúde do Idoso, Saúde 

Mental e Saúde da Criança. As especialidades existentes dão suporte aos 

módulos, como Dermatologia, Psiquiatria, Otorrinolaringologia, Cardiologia, 

Neurologia.  

 

 ESPAÇO PARA COORDENAÇÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM 

MEDICINA  

 

A IES oferece espaço destinado às atividades de gestão do Curso de 

Graduação em Medicina, no qual são realizados atendimentos aos alunos para 

dirimir dúvidas, prestação de informações e realização de reuniões 

individualizadas ou em pequenos grupos com os docentes. Para isso são 

disponibilizadas : • uma sala específica para o coordenador do curso, para 

trabalho individual e atendimentos individuais e em pequenos grupos pela 

coordenação e que fornece condições de trabalho satisfatória para a execução 

de suas atividades, medindo aproximadamente 12,00 m², equipada com 

mesas, cadeiras, armários, computador e ar condicionado; 181 • uma sala 

destinada à subcoordenação, medindo aproximadamente 11,00m², equipada 

com mesa, cadeiras, armário, computador, impressora e ar condicionado; • 

uma sala destinada à secretária da coordenação, medindo aproximadamente 

7,00m², equipada com mesa para computador, cadeira, armário de arquivo, 

computador e impressora. • uma específica para coordenação das atividades 

de internato/Estágio Curricular Obrigatório, medindo aproximadamente 14.5m², 



equipada com 3 mesas com cadeiras, 2 computadores, uma impressora e 

scanner. Considerando a devida dimensão do curso, a coordenação conta com 

o auxílio de 03 (três) subcoordenadoras que desempenham atividades 

específicas delegadas pelo coordenador, uma secretária exclusiva, além dos 

funcionários dos outros setores como biblioteca, Central de Apoio Pedagógico 

(CAP), Serviço de Apoio ao Educando (SAE), Biblioteca e outros serviços 

acadêmicos. Conta ainda, com uma coordenação de internato estruturada, com 

um coordenador e duas secretárias, que estão disponíveis aos discentes e 

docentes para a operacionalização das atividades de internato.  

 

ESPAÇO PARA COORDENAÇÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM 

FARMÁCIA  

 

A IES oferece espaço destinado às atividades de gestão do curso de 

Graduação em Farmácia no qual são realizados atendimentos aos alunos para 

dirimir dúvidas, prestação de informações e realização de reuniões 

individualizadas ou em pequenos grupos com os docentes. Para isso são 

disponibilizadas : • uma sala específica para o coordenador do curso, para 

trabalho individual e atendimentos individuais e em pequenos grupos pela 

coordenação e que fornece condições de trabalho satisfatória para a execução 

de suas atividades, medindo aproximadamente 12,00 m², equipada com 

mesas, cadeiras, armários, computador e ar condicionado; 182 • uma sala 

destinada à secretaria da coordenação, medindo aproximadamente 11,00 m², 

equipada com mesa, cadeiras, armário, computador, impressora e ar 

condicionado; Considerando a devida dimensão do curso, a coordenação conta 

com o auxílio de uma coordenadora de estágio que desempenha atividades 

específicas delegadas pelo coordenador, uma secretária exclusiva, além dos 

funcionários dos outros setores como Biblioteca, Central de Apoio Pedagógico 

(CAP), Serviço de Apoio ao Educando (SAE), Biblioteca e outros serviços 

acadêmicos. 
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