
CAROS PROFESSORES, COLABORADORES E ESTUDANTES 

ANASEM 2016 - SÍNTESE DOS RESULTADOS
Com sa�sfação recebemos o resultado da prova da Avalia-
ção Nacional Seriada dos Estudantes de Medicina (ANASEM) 
que tem como obje�vo avaliar os estudantes de graduação 
em Medicina do 2º, 4º e 6º anos, por meio de instrumentos e 
métodos que considerem os conhecimentos, as habilidades 
e as a�tudes previstas nas Diretrizes Curriculares Nacionais 
do Curso de Graduação em Medicina.
Esta prova foi realizada pela primeira vez em novembro de 
2016 e os resultados demonstraram que 90,5% dos nossos 
estudantes de medicina do 2º ano (4º período) encontram-
se no nível de proficiência adequado; 8,4%, no nível básico; 
e 1,1%, no avançado. Os resultados demonstram que, nas 
questões obje�vas, nossos discentes estão acima da média 
das Ins�tuições do estado do Rio de Janeiro (84% com nível 
de proficiência adequado) e dentro da média nacional 
(91,2%).
Nas questões discursivas, a média do nível de proficiência 
dos estudantes da FMC também foi superior ao 
desempenho apresentado pelo conjunto das ins�tuições do 
Rio de Janeiro e dentro da média nacional. Destaca-se que 
06 dos nossos estudantes alcançaram nota máxima em pelo 
menos uma das seis questões discursivas.
Verificamos que os estudantes da FMC ob�veram um ó�mo 
resultado na prova da ANASEM, pois apenas três discentes 
demonstraram nível de proficiência básico.

INTERLIGAS
A Sociedade Universitária de Pesquisas e Estudos Médicos – 
SUPEM realizou, com o apoio da FMC, no dia 17 de maio, 
mais uma edição do Interligas, reunindo as 21 Ligas Aca-
dêmicas man�das na ins�tuição. Com o sucesso do evento 
mostrou-se a importância da en�dade estudan�l para o 
fortalecimento do ensino da Faculdade e o espírito proa�vo 
dos estudantes. Nesta edição de aniversário do evento, 
várias homenagens foram prestadas, com destaque para a 
reverência ao fundador da SUPEM, Dr. Francisco Con� que 
ganhou uma placa das mãos da diretoria atual da en�dade.

DIA MUNDIAL SEM TABACO 
No Dia Mundial sem Tabaco, comemorado em 31 de maio, a 
Faculdade de Medicina de Campos promoveu uma série de 
a�vidades voltadas à redução do consumo do produto e os 
male�cios causados pelo hábito. Essas ações aconteceram 
na Faculdade, com a palestra “Epidemiologia do tabagismo e 
doenças tabaco-relacionadas”, ministrada pelo Professor e 
Vice-diretor da FMC, Dr. Luiz Clovis Parente e no Hospital 
Escola Álvaro Alvim, com uma palestra que abordou o 
tabagismo no ambiente de trabalho, ministrada pelo médico 
do trabalho, Dr. Leonardo Bacelar. Além do HEAA e da FMC, 
os acadêmicos da Liga de Pneumologia fizeram ações 
informa�vas no Centro de Saúde Escola de Custodópolis, 
Hospital Beneficência Portuguesa, Programa Saúde da 
Mulher, em cursos pré-ves�bulares e em ruas da cidade. A 
campanha será permanente através de avisos, cartazes e 
banners afixados nas en�dades que compõem a FBPN. 

PARCERIA UENF
Par�cipamos juntamente com o Coordenador de Pesquisa 
da FMC, professor Shaytner Campos, de uma reunião na 
Universidade Estadual do Norte Fluminense – UENF, com o 
Reitor Luis Passoni, o Chefe de Gabinete Raul Palácio, a Vice-
reitora Teresa Peixoto Faria, o Pró-reitor de Extensão Olney 
Mo�a e a Pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação Rosana 
Rodrigues. Durante o encontro, realizado no dia 29 de maio, 
traçamos algumas parcerias como da Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes (CIPA), ampliação do programa de 
estágios entre as universidades e da par�cipação da FMC no 
IX Congresso Fluminense de Iniciação Cien�fica e 
Tecnológica (CONFICT), entre outros assuntos de interesse 
das duas IES. Como fruto desta parceria, no dia 12 de junho, 
o presidente da Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes - CIPA da FMC, Wellington Cordeiro e o Cipeiro 
Sandro Wagner se reuniram na UENF com o Chefe de 
gabinete, Raul Ernesto Lopez Palacio e com o Prefeito do 
Campus Rogério Castro. Na pauta o auxílio na criação da 
CIPA da Universidade.
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Chegamos a mais um mês de gestão na Faculdade encarando com serenidade os importantes desafios para o desenvolvimento 
ins�tucional da FMC. Con�nuas reuniões internas de trabalho são realizadas para compor junto com todo corpo administra�vo, 
docentes e discentes, as diretrizes e ações compar�lhadas em prol do avanço ins�tucional e, externas, em busca de parcerias com 
outras IES do município que visem o bem comum não apenas das ins�tuições, mas também de toda comunidade. Con�nuamos 
mobilizados e mobilizando toda comunidade acadêmica nos prepara�vos para a visita da Comissão de Avaliadores do MEC que foi 
agendada para o período de 18 a 21 de outubro. São numerosos prepara�vos, mas temos condições e convicções de melhorar 
ainda mais o bom conceito da nossa Faculdade junto ao Ministério da Educação. Pela proximidade do aniversário de 50 anos de 
nossa ins�tuição, a ser comemorado em 14 de outubro, uma boa avaliação será um presente de extrema representa�vidade para 
todos nós da FMC. 



OFICINA DE BRINQUEDOS
A Coordenação de Extensão realizou no início do mês uma 
Oficina de Brinquedos em parceria com o Ambulatório 
Interdisciplinar da Pediatria da FMC/HPC. As a�vidades 
aconteceram no auditório do Hospital dos Plantadores de 
Cana, com 5O par�cipantes, entre pais, universitários, 
profissionais da área. Durante as dinâmicas foram 
apresentadas as etapas de construção de brinquedos com 
sucata, como também foi abordada a importância da 
brincadeira no desenvolvimento infan�l.

PARCERIA COM O CRF
O Curso de Graduação em Farmácia desenvolve várias 
a�vidades em parceria com o Conselho Regional de 
Farmácia. No início do mês foi realizada a mesa-redonda “A 
importância da integração da Vigilância Sanitária e o 
Conselho Regional de Farmácia.” 

CONGRESSO DE COLOPROCTOLOGIA
O Hospital Escola Álvaro Alvim sediará, entre 30 de junho e 2 
de julho, o V Congresso de Coloproctologia. O evento terá a 
par�cipação dos maiores especialistas na área, como a 
Presidente da Sociedade Brasileira de Coloproctologia, Dra. 
Maria Cris�na Sartor (PR) e é uma parceria do HEAA com a 
Sociedade Regional Leste de Coloproctologia. Tem o 
o b j e � vo  d e  c a p a c i ta r  o s  p a r � c i p a n te s  p a ra  o 
desenvolvimento de suas prá�cas profissionais no que há de 
mais atual na área do tratamento coloproctológico. 

CURSOS DE EXTENSÃO
Realizamos este mês, mais um curso de extensão de 
Aplicação de Injetáveis com grande par�cipação do público 
interessado. O próximo curso, já com inscrições abertas na 
secretaria de Pós-graduação, é o de Liderança, Carreira e 
Gestão da Saúde, a ser ministrado em agosto pelo professor 
Alan Silva do Amaral. Des�nado a profissionais das áreas de 
Saúde, administração, educação e outras áreas afins, o curso 
visa es�mular o desenvolvimento de competências 
gerenciais e liderança para atuação decisiva no mercado de 
trabalho e na Gestão da Saúde.

CANJA
A Banda formada por estudantes do 9º período do Curso de 
Medicina foi a grande vencedora do Canja 2017 – Fes�val de 
Bandas da FMC, realizado no dia 10. O grupo formado por 
José Henrique Paes no baixo, Caio Lima na guitarra, Thiago 
Almeida no violão, Tiago Petrucci no teclado e escaleta, 
Gabriel Pellegrini na bateria e Sávio Guimarães e Mariana 
Santana nos vocais, empolgou o público e os jurados com 
muita agitação, mostrando uma performance profissional 
com repertório do melhor do pop rock. Como premiação, a 
banda foi convidada para se apresentar nas comemorações 
do cinquentenário da FMC que acontecerá em outubro 
deste ano.

VESTIBULAR
No dia 11 deste mês realizamos as provas do ves�bular de 
Medicina e Farmácia para ingresso no segundo semestre de 
2017. Para o Curso de Medicina, as avaliações foram 
aplicadas nas cidades de Campos, Rio de Janeiro, Vitória e Juiz 
de Fora, com organização exclusiva da Coordenação de 
Seleção Acadêmica – COSEAC, vinculada à PROGRAD – Pró-
reitoria de Graduação da Universidade Federal Fluminense. 
Para ingresso no Curso de Farmácia, as provas foram 
organizadas na própria Faculdade de Medicina de Campos.

SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE VISITA HEAA
O Secretário Estadual de Saúde, Dr. Luiz Antônio Teixeira 
Júnior, acompanhado do Deputado João Peixoto, visitou o 
Hospital Escola Álvaro Alvim onde foi recebido pelo Diretor 
Geral, Dr. José Manuel Correia Moreira. O Diretor do Hospital 
Escola apresentou ao Secretário, as reivindicações da 
ins�tuição e, em seguida o grupo percorreu as instalações da 
unidade, como a Radioterapia, a Hemodinâmica e o Centro 
de Infer�lidade e Medicina Fetal. Dr. Luiz Antônio mostrou-se 
sensível aos pleitos apresentados e prometeu atendê-los 
dentro das possibilidades da Secretaria, reconhecendo que 
há demanda na região que pode vir a ser atendida pelo HEAA.

METODOLOGIAS ATIVAS
O Curso de Graduação em Medicina, visando a aplicação de 
Metodologias A�vas, promoveu uma série de conferências 
voltadas para os acadêmicos de Medicina. Foram oito 
palestras com temá�cas voltadas para importantes questões 
de saúde que foram oferecidos para os estudantes do 1º, 2º, 
3º e 5º períodos. 

PONTE MÓVEL
Uma demanda an�ga foi atendida este mês com a instalação 
de uma ponte móvel automa�zada na sala de apoio do 
Laboratório Mul�disciplinar de Anatomia. Com isso, será 
facilitado o transporte de corpos para serem preparados 
paras as prá�cas da disciplina no laboratório, além de garan�r 
maior segurança nesta a�vidade.

RESPONSABILIDADE SOCIAL
Recebemos mais uma vez o Circuito de Economia Solidária, 
ligada à Incubadora Tecnológica de Empreendimentos 
Populares - ITEP/UENF. A comercialização dos produtos 
aconteceu na área da Galeria de Artes no dia 22. Esta parceria 
é uma inicia�va de responsabilidade social da FMC que 
procura estar aliada à ações para o bem estar de toda 
comunidade. 

CAMPANHAS SUPEM
A SUPEM está promovendo este mês, uma campanha de 
doação de sangue que deverá ser feita no Banco de Sangue do 
Hospital Ferreira Machado e arrecadação de agasalhos na 
sala da en�dade.

Edilbert Pelegrinni Nahn Junior - Diretor da FMC
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