
CAROS PROFESSORES, COLABORADORES E ESTUDANTES 

SETEMBRO/2017

O mês de setembro na nossa ins�tuição passou por um momento de grandes expecta�vas e empenho de todos, em virtude da 
proximidade de quatro importantes acontecimentos marcados para o mês de outubro. A abertura das inscrições para os 
ves�bulares dos Cursos de Graduação em Medicina e Farmácia, o fechamento dos prepara�vos para as fes�vidades do 
aniversário de cinquenta anos da Faculdade, que necessita de uma programação à altura da grandiosidade do que representa a 
FMC para toda a comunidade, a visita dos Avaliadores do MEC em que o corpo administra�vo e acadêmico da ins�tuição 
es�veram imbuídos de organizar nossa Escola para que a avaliação traga um avanço no conceito junto ao Ministério da Educação. 
E por úl�mo mas não menos importante a formatura da 46ª Turma de Medicina. É neste espírito de união e dedicação de todos os 
agentes que compõe nossa IES que caminhamos na virada desses meses que marcarão a história da FMC, neste sen�do 
agradecemos a par�cipação de todos.

Edilbert Pellegrini Nahn Junior - Diretor Geral da FMC

OSCE
Implantamos uma a�vidade inédita no Ensino Médico da 
região, o Exame Clínico Obje�vo Estruturado (OSCE) que tem 
papel fundamental de integração dos conhecimentos e 
simulação clínica. As a�vidades nesta prá�ca estão entre as 
principais competências e habilidades na construção do 
conhecimento para uma adequada formação adequada do 
futuro médico.
 
QUALIFICAÇÃO
Funcionários e professores da FMC por meio de parceria 
com a WTC Recursos Humanos, estão par�cipando do Ciclo 
de Palestras Liderar, Mo�var e Vender em tempos de crise. 
Em setembro assis�ram a palestra com o antropólogo Luiz 
Marins e no dia 31 de outubro será a vez da palestrante Leila 
Navarro. As palestras acontecem no Teatro Trianon.

ELEIÇÃO CIPA
Foi lançado o Edital de Convocação Eleição dos membros da 
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA, gestão 
2017/2018, de acordo com a Norma Regulamentadora NR-
05 – portaria nº 08 de 23/02/1999, baixada pelo SSST – 
Ministério do Trabalho e Emprego, a ser realizada em 
votação secreta no dia 15 de novembro de 2017. Os 
funcionários interessados a par�ciparem como candidatos, 
deverão fazer inscrição no Departamento de Gestão de 
Pessoas, no período de 26/10 a 09/11 de 2017. 

CURSO DE EXCELÊNCIA EM ATENDIMENTOS
O Setor de Recursos Humanos está oferecendo ao nosso 
corpo de profissionais técnico, administra�vos e de apoio 
operacional, a segunda edição do 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 24, 26, 31 de outubro e 07, 09 e 14 de novembro, de 9h 
às 11h, na sala 1.

OFICINA PRÁTICA DE ORATÓRIA E COMUNICAÇÃO 
Oferecemos ao público interno e para toda comunidade, a 
Oficina Prá�ca de Oratória e Comunicação. Com o slogan 
“Você ainda melhor”, o comunicólogo social Wilson 
Heidenfelder apresentou as dimensões da comunicação 
para o desenvolvimento da oratória e técnicas de expressão 
corporal visando mudanças comportamentais para uma 
melhor desenvoltura na comunicação. 

CLINICAL KEY
Fechamos a contratação da maior biblioteca médica digital 
existente no país, a Clinical Key, e estamos disponibilizando o 
acesso para professores e estudantes da FMC, além dos 
médicos e residentes do HEAA. Para apresentar esta nova 
ferramenta de pesquisa, realizar-se-á em outubro, 
treinamentos para os usuários tanto na Faculdade como no 
Hospital Escola Álvaro Alvim.

CREMERJ
Recebemos no final de setembro, uma comi�va do Conselho 
Regional de Medicina – CREMERJ, liderada pelo seu 
Presidente, Dr. Nelson Nahon. Foram dois momentos na 
ins�tuição, com uma palestra sobre um importante 
documento médico que é o Atestado de Óbito e um 
encontro com os formandos do Curso de Graduação em 
Medicina, que puderam conhecer as ações da en�dade, 
além de receber a carteira provisória da en�dade que 
representas os médicos na região. 

OBESIDADE INFANTIL
Com o anfiteatro completamente lotado, realizamos no 
início deste mês, o seminário Obesidade na Infância e 
Adolescência: mitos e verdades. A moderação dos debates 
foi da Profª. Ana Paula Galvão Araújo e a sequência das falas 
contou com a par�cipação da Profª Valesca Mansur Kuba 
(FMC), sobre o diagnós�co e tratamento da obesidade, Prof. 
Maurício Calomeni (ISECENSA), sobre as a�vidades �sicas 
apropriadas, Profª. Raylane Nunes Figueira (Estácio), sobre 
dieta ideal para a faixa etária e Profª. Gabriela Dal Molin 
(FMC) que falou sobre a abordagem da família e da criança 
obesa.

ENCONTRO MULTIPROFISSIONAL DE TERAPIA INTENSIVA
Com o apoio da Faculdade de Medicina de Campos será 
realizado em 19 e 20 de outubro, o 2º Encontro 
Mul�profissional de Terapia Intensiva – Regiões Lagos, 
Norte e Noroeste Fluminense. O Tema central será 
Ven�lação Mecânica Invasiva e contará no dia 19, com o 
curso “Aprendendo a ven�lar o paciente” no HEAA e, no dia 
20, com a conferência Imunomodulação – O futuro da Sepse, 
no anfiteatro da FMC.

COMISSÃO CINQUENTENÁRIO
Neste momento de comemoração dos cinquenta anos da 
ins�tuição, gostariamos de destacar o empenho da 
Comissão do Cinquentenário composto pelos professores 
Luiz Clóvis Parente Soares, Jair Araujo Junior, Luiz Felipe 
Rabello, Nélio Ar�les Freitas, Vanda Terezinha, e dos 
funcionários Heloisa Renata Teles Santana dos Santos, 
Andrea Vasconcelos Manhães e Wellington Cordeiro. 
Realizamos inúmeros reuniões para promover eventos de 
qualidade e organização, da forma que como nossa 
Faculdade merece.

INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
A Iniciação Cien�fica da FMC está se destacando cada vez 
mais, 8 estudantes foram selecionados para o VIII Congresso 
ABN – RJ/ANERJ, tendo inclusive a acadêmica do 10º período 
de Medicina, Marina Nolasco Manhães Gomes Barreto 
conquistado o prêmio de Melhor Relato de Caso do 
congresso. O estudante do 10º período Talles Folqueto 
par�cipou do Congresso de Doenças Cerebrovasculares na 
Bahia. Os estudantes João Paulo Chevrand e Ana Le�cia, do 
6º período e Laurem Khenayfis, do 4º período par�ciparam 
com banner no XVI Congresso PneumoRio. O trabalho do 
estudante Hugo Freitas Viégas foi selecionado para 
apresentação oral no Congresso CONEPE/IFF Guarus. 

CINEMA NA FMC
Dando con�nuidade ao projeto FMCINE, que visa promover 
a exibição gratuita de filmes selecionados pela comunidade 
acadêmica seguida de debates com profissionais e 
convidados, exibimos no final de setembro, o filme A Ponte, 
que trouxe o tema do suicídio para ser deba�do pelo 
professor e psiquiatra Maurício Lobo Escocard e as 
psicólogas Isabella Faria Nogueira e Ta�ana Manhães. 

Na próxima edição abordaremos detalhadamente as 
a�vidades do cinquentenário da FMC. Lembramos que os 
ingressos para o churrasco de adesão estão disponíveis na 
tesouraria. A festa, que fecha a programação, acontece dia 
27 deste mês a par�r das 12h no Clube Saldanha da Gama. 
Entre as atrações, a banda vencedora do projeto Canja e os 
vários espaços de lazer do local.   
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