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Estamos há dois meses da comemoração do cinquentenário da Faculdade, que será um momento para comemorarmos estas cinco décadas de 
dedicação na atuação no ensino de saúde. Neste período, nossa ins�tuição primou pelo desenvolvimento da excelência profissional, com 
valores é�cos e humanís�cos, que muito nos orgulha pois somos reconhecidos como uma das mais importantes ins�tuições de ensino em 
saúde do país. A programação de aniversário foi elaborada a fim de agregar aos egressos e aos atuais atores da FMC com momentos de 
confraternização e homenagens. Convido a todos a pres�giarem as a�vidades que se desenrolarão no mês de outubro. Visitem o site da FMC 
para verificar toda a programação. 
Não podemos esquecer que, além da festa, existe o compromisso ins�tucional por conta da visita da Comissão de Avaliadores do MEC que 
estarão na Faculdade também em outubro, necessitando que todos se comprometam em fazer com que a FMC tenha um bom desempenho, 
galgando um patamar de reconhecimento ainda maior.  

Edilbert Pellegrini Nahn Junior - Diretor da FMC

Cinema na FMC
Daremos início no dia 31 deste mês, ao projeto FMCINE que visa 
promover a exibição gratuita de filmes selecionados pela 
comunidade acadêmica seguida de debates com profissionais e 
convidados. A primeira edição acontece no dia 31 às 19h no 
anfiteatro, com o filme Amour, sendo deba�do pelos professores 
Luís Fabiano e Denise Mello. 
 
Sorriso de Mãe
Uma parceria de sucesso da FMC (Coordenação de Extensão), 
Associação Brasileira de Odontologia – Regional de Campos dos 
Goytacazes (ABO), Secretaria Municipal de Saúde e o Hospital dos 
Plantadores de Cana proporcionou a realização no dia 3 de agosto, 
do I Encontro de Saúde Bucal para Gestantes. O evento faz parte do 
projeto Sorriso de Mãe. Os obje�vos foram a efe�vação da atenção 
básica ao vincular ações cole�vas interdisciplinares às demandas 
sociais das gestantes, puérperas e bebês assis�dos pelo HPC, assim 
como, sensibilizar e conscien�zar os estudantes e equipes 
interdisciplinares envolvidos na assistência pré-natal acerca de sua 
par�cipação e apoio aos programas de intervenção. 

Qualificação
A FMC firmou uma parceria com a WTC Recursos Humanos com 
intuito de promover a capacitação de nossos gestores, por meio do 
Ciclo de Palestras Liderar, mo�var e vender em tempos de crise. 
Diversos funcionários par�ciparam no dia 8 de agosto, no Teatro 
Trianon, da primeira palestra com Clovis Tavares. e também 
estarão presentes no prosseguimento do ciclo de palestras, dia 5 
de setembro com Luiz Marins e 31 de outubro com Leila Navarro. 
no Teatro Trianon.

Simulação de acidentes
A equipe do componente curricular de Emergências Médicas 
realizou mais uma a�vidade aula prá�ca de socorro às ví�mas de 
acidentes de trânsito. O treinamento durante a simulação teve 
como principal obje�vo familiarizar os estudantes do nono 
período do Curso de Graduação em Medicina com as situações 
traumá�cas e emergenciais vividas no dia a dia de um médico. 

Au�smo
Numa parceria com o Centro de Estudos da Infância e 
Adolescência do Hospital Plantadores de Cana, realizamos no 
úl�mo dia 25, o seminário “Inspirados pelo Au�smo”. O encontro 
foi uma inicia�va da Coordenação de Extensão com o obje�vo de 
levar informação a toda comunidade sobre o Transtorno do 
Espectro do Au�smo (TEA). O anfiteatro ficou lotado com 
interessados não só de Campos, mas com caravanas vindas de 
cidades vizinhas, do Norte e Noroeste Fluminense. 

Ex-alunos nos EUA
Para nosso orgulho, os ex-alunos da FMC, Natally de Souza Maciel 
Rocha Horvat e João Vicente Machado Horvat estão no seleto 
grupo de selecionados para se qualificar no conceituado hospital 
Memorial Sloan Ke�ering Cancer Center, em Nova York-EUA.

Geração de renda 
O Centro de Saúde Escola de Custodópolis – CSEC promoveu uma 
série de oficinas de Confecção de Sabão Caseiro, nos dias 14, 21 e 
22. A Oficina que tem o intuito de levar geração de renda para a 
comunidade, foi ministrada por Antônio Marcos.

Medicina do Trabalho
Estamos oferecendo o Curso de Pós-graduação em Medicina do 
Trabalho, com início previsto para setembro. Com duração de 24 
meses e carga horária de 1920h, o curso é voltado médicos 
graduados em IES legalmente reconhecida e inscritos no CRM e 
será ministrado quinzenalmente, às sextas-feiras, das 8h às 17h. As 
inscrições devem ser feitas na secretaria da Pós-graduação.

Pesquisa egressos
Iniciamos campanha para recadastramento de nossos egressos, 
com o intuito de dar con�nuidade ao relacionamento da 
Faculdade com nossos ex-alunos. O ques�onário está disponível 
no site da FMC: www.fmc.br/cadastro-de-ex-alunos-2.

Curso de Cura�vos
Estamos oferecendo o curso de Cura�vos em Feridas que visa 
promover conhecimentos rela�vos à iden�ficação e tratamento 
de feridas, bem como a aplicação das tecnologias em cura�vos. As 
aulas ministradas por Cássio Cabral e Marilzete Teles, acontecem 
em três encontros, nos dias 28/10, 04/11 e 11/11. As inscrições 
devem ser feitas na Secretaria de Extensão da FMC. 

Palestra Saúde
O Projeto de Educação para a Saúde e Cidadania contemplou, este 
mês, os funcionários da FMC com uma palestra sobre saúde do 
homem e da mulher. Ministraram a palestra os internos, Thiago de 
Azevedo Almeida, Tainá Teles Calonio, Samara Oliveira Maia, Talles 
Renon e Thaís Helena Avemédio com a supervisão do professor 
Igor Leal Pena. 

Publicação Internacional
Parabenizamos o grupo de residentes e professores pela aceitação 
d e  p u b l i c a ç ã o  d o  c a s o  c l í n i c o  " H e m o p h a g o c y � c 
lymphohis�ocytosis secondary to disseminated histoplasmosis in 
systemic lupus erythematosus" pela "Interna�onal Journal of 
Hematology", uma das mais importantes revistas de hematologia 
de circulação internacional. Este é um es�mulo para que todos em 
nossa faculdade possam produzir novos trabalhos cien�ficos

Palestra liderança
Realizamos no dia 22, a palestra Liderança, Carreira e Gestão de 
Saúde, com o professor Alan Silva do Amaral, que é pedagogo, 
educador, palestrante, coach e consultor organizacional. Aberta 
ao público interno e externo, a palestra serviu para se projetar um 
curso de qualificação nesta área. Em breve mais informações. 

Curso Cuidador de Idosos
Com o obje�vo de qualificação adequada aos familiares ou pessoal 
de apoio, estamos oferecendo o Curso de Cuidador de Idosos. Com 
aulas teóricas e prá�cas às quintas-feiras de 18h às 22h e com 64 
horas/aula, será ministrado pelo professor Luís Fabiano Cabral 
Rios. As inscrições devem ser feitas na Secretaria de Extensão . 

Curso de excelência em atendimentos
Estamos oferecendo ao nosso corpo de profissionais técnico, 
administra�vos e de apoio operacional, o Curso de Excelência em 
atendimento e serviços. Com metodologia prá�co-vivencial, 
incluirá exposição de conceitos, projeção de vídeos e troca de 
experiências e vivências em grupo. A carga horária é de 12 horas e 
acontecerá em quatro encontros, dias 13, 15, 19 e 21 de setembro, 
de 14h às 17h.

É�ca em Pesquisa
Nossa ins�tuição está vinculada a Comissão Nacional de É�ca em 
Pesquisa – CONEP, mantendo-se mul�disciplinar e transdisciplinar. 
Somente no 1º semestre deste ano, foram realizadas 5 reuniões 
ordinárias quando foram discu�dos os projetos e pareceres 
recebidos. O número de submissões via Plataforma Brasil foi de 34 
projetos de pesquisa e foram emi�dos 108 pareceres.

MOODLE 
Realizamos uma capacitação para a u�lização do MOODLE em 
nossa IES. MOODLE é o acrónimo de "Modular Object-Oriented 
Dynamic Learning Environment", um so�ware livre, de apoio à 
aprendizagem, executado em ambiente virtual, que oferece vários 
recursos acadêmicos com diversas aplicações no apoio aos 
docentes e discentes. Com isso, estamos trabalhando para que a 
FMC amplie a u�lização de Tecnologias da Comunicação e 
Informação em suas a�vidades, especialmente aquelas voltadas 
ao processo ensino aprendizagem.
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