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Setembro foi marcado
por um momento triste para
toda família FMC, com o fale-
cimento do Professor Luiz
Carlos Mendonça da Silva,
aos 91 anos. Ele fez parte do
grupo de fundadores da Facul-
dade de Medicina de Campos
(FMC), instituição da qual foi
professor e chegou à direção,
eleito por unanimidade para
dois mandatos.

Seu corpo foi velado no
anfiteatro da FMC, quando re-
cebeu diversas homenagens.
Na página 2, detalhamos um
pouco de sua brilhante traje-
tória, seja como médico ou
como professor.

LUTO NA FMC
Prof. Luiz Carlos Mendonça da Silva

A FMC realizou no dia 28 de setembro, a
palestra “Prevenção de DSTs para Sur-
dos” com o professor Edilbert Pellegrini
Nahn Júnior e com tradução simultânea
para a Língua Brasileira de Sinais - Libras.
Na abertura o quinto período do Curso de
Graduação em Medicina da FMC fez uma
apresentação em Libras, sob responsa-
bilidade do professor Reginaldo Ferreira.
A atividade contou com a presença de
vários estudantes surdos do IFF Campos
e pessoas da comunidade, também com
deficiência auditiva.

A FMC cumpriu no mês de setembro,
dois anseios da comunidade acadê-
mica da instituição. Foram adquiridos
insumos importantes para as aulas
práticas, reagentes para o Laborató-
rio de Bioquímica e peças anatômicas
para o Laboratório de anatomia.
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O mês de outubro chegou com a expectativa de mais uma edição da Semana Científica da FMC, que esse ano
promete marcar à nossa história, com novidades tecnológicas, como a tomada da presença dos participantes
através de leitor digital. Além de uma integração maior com a parte cultural, envolvendo estudantes que também
são artistas. Com isso, buscamos que toda a comunidade acadêmica se envolva nesta atividade, que é de suma
importância para nossa instituição. Outra ação que merece destaque é a XV Semana Interna de Prevenção de
Acidentes de Trabalho - SIPAT, momento em que principalmente o corpo administrativo e técnico tem a
possibilidade de receber conhecimentos inerentes à segurança no desempenho de seus trabalhos. Esta edição
da SIPAT foi transferida para a Semana Verde, para facilitar a adesão dos colaboradores. Estamos na expectativa,
também, da visita dos avaliadores do MEC, desta forma, precisamos ficar atentos às exigências para que
nossa faculdade possa avançar ainda mais na pontuação. No dia 24 de novembro, teremos novas provas de
vestibular e, mais uma vez, faremos na nossa própria instituição. E, finalmente, estamos buscando melhorias,
seja no campo acadêmico, como na compra de reagentes químicos e em peças anatômicas para os laboratórios,
seja em obras que visem dar melhor estrutura física para todos da FMC.

Dr. Luiz Carlos Mendon-
ça da Silva, nasceu na cidade de
Campos dos Goytacazes, no dia
14 de outubro de 1926, filho de
Luiz Sérgio da Silva e Alzira
Mendonça da Silva. Passou no
vestibular na Faculdade de
Medicina da Universidade do
Brasil, com sede na Praia
Vermelha – Rio de Janeiro (RJ),
sendo aprovado entre os primei-
ros colocados. Diplomou-se em
1950. Obteve título de especia-
lista em Ginecologia e Obstetrícia
pela Federação Brasileira das
Associações de Ginecologia e
Obstetrícia/Febrasgo e Associa-
ção Médica Brasileira/AMB.
Retornando logo em seguida a
sua terra natal onde dedicou 63
anos de sua vida ao exercício da
medicina.

Inaugurou seu consultó-
rio em Campos no dia 18 de
agosto de 1951, situado no Ed.
Naked na área central da cidade
onde ficou até mudar-se para o
Ed. Pedra Verde, nele permane-
cendo até aposentar-se em
agosto de 2014.

Na implantação da FMC
Esteve presente na

Assembleia Geral extraordinária
conjunta e permanente da SFMC
e da FBPN, em 27 de janeiro de
1965, onde seu nome foi incluído
na Comissão de Implantação da
Faculdade de Medicina de
Campos. Teve como uma das
tarefas, viajar ao Sul do País na
companhia dos Drs. Décio Lobo
de Azevedo e Geraldo da Silva
Venâncio, onde visitaram as
Faculdades de Medicina de
Curitiba e de Porta Alegre. Na
Assembleia Geral do dia 2 de
agosto de 1965, Dr. Luiz Carlos
fez a proposta da reformulação
dos estatutos da FBPN,
ampliando suas finalidades ao
ensino médico e paramédico. O

Grupo de implantação continuou
seu trabalho, tendo no Dr. Luiz
Carlos o principal responsável
pela redação do Regimento
Interno e a organização do corpo
docente dos dois primeiros anos.

Na Docência da FMC
Em sua longa trajetória na

Faculdade de Medicina de
Campos/FMC, foi nomeado
Professor Assistente de Clínica
Obstétrica no ano de 1971,
ficando neste cargo até 1972. Foi
Subchefe do Departamento de
Ginecologia e Obstetrícia no ano
de 1972 e, entre 1972 e 1996, foi
Professor Titular de Clínica
Obstétrica. Foi homenageado
como Professor Emérito em
1997. Foi escolhido paraninfo da
turma de Medicina de 1975,
quando produziu um marcante
discurso humanístico.

Na Direção da FMC
No período em que dirigiu

a Faculdade, de outubro de 1976
a abril de 1985, o professor Luiz
Carlos, com firmeza, determina-
ção e inteligência singular, aliada
a uma perfeição técnica fez com
que implementasse propostas
ousadas e inovadoras ao modelo
pedagógico da instituição.
Conseguiu avanços por meio de
reformulações curriculares,
principalmente no remaneja-
mento de disciplinas, colocar os
estudantes mais precocemente
na Prática Intensiva Hospitalar,
dado indispensável para a
melhoria do Internato. Avançou,
também, na diversidade dos
cenários onde a faculdade atuou.

Em sua gestão, foi criado
o Laboratório de Ensino Médico-
LEME, órgão encarregado de
promover cursos específicos
para Monitores, visando des-
pertar novas vocações docentes
e, também, ao aperfeiçoamento

de recursos humanos, ao promo-
ver Cursos de Atualização na
área pedagógica, estimulando
docentes a participarem de
Cursos de Pós-graduação em
outros centros. Dividiu com o
Professor Renato Moretto a
implantação e execução do
projeto Materno-Infantil patroci-
nado pelo Kellog Foundation,
com impactos imediatos na
redução dos índices da mortali-
dade do binômio.

O Professor Luiz Carlos
Mendonça da Silva concentrou
esforços no sentido de elevar o
padrão do processo ensino-
aprendizagem, contribuindo
indiscutivelmente para aprimorar
a formação do profissional de
Medicina. Ainda na Direção da
Faculdade, foi o principal articu-
lador do movimento que levou a
incorporação do Hospital Álvaro
Alvim à Fundação Benedito
Pereira Nunes, tornando-o Hos-
pital Escola vinculado à FMC.

Admirável Currículo
Profissional de reconhe-

cida competência, tem currículo
admirável: membro da Comissão
Nacional do Título de Especia-
lista em Ginecologia e Obstetrí-
cia, de 1976 a 1979; Título de
Especialista em Obstetrícia/
TEGO em 1964;  Membro Titular
do Colégio Brasileiro de Cirur-
giões/CBC; Sócio da Sociedade
Fluminense de Medicina e
Cirurgia; Sócio Benemérito da
Fundação Benedito Pereira
Nunes; Sócio e presidente da
Sociedade Fluminense de
Gastroenterologia e Nutrição;
Sócio Fundador e membro
permanente do Conselho Delibe-
rativo da extinta Liga Campista e
Norte Fluminense de Combate
ao Câncer, entidade instituidora
do Hospital Álvaro Alvim; Chefe
do Serviço de Obstetrícia e

Assistente de Cirurgia do
Hospital Plantadores de Cana, de
1963 a 1992; Chefe do Serviço
de Obstetrícia do Hospital da
Sociedade Portuguesa de
Beneficência de Campos; Médi-
co da Previdência Social, no
Setor de Obstetrícia, Ginecologia
e Cirurgia da Mama, no período
de 1952 a 1977; Médico da
Maternidade Zina Duarte em
1955; Médico Adjunto da Santa
Casa de Misericórdia de Campos
– Cirurgia Geral e Ginecológica
e foi o primeiro Presidente do
Capítulo I da Sociedade Flumi-
nense de Ginecologia e Obste-
trícia. Desenvolveu, ainda ativi-
dades voluntárias na Policlínica
Admardo Torres, na Maternidade
Zina Duarte e no Hospital Infantil
Dr. Pereira Nunes — unidades da
Fundação Benedito Pereira
Nunes — onde chefiou os
Serviços de Ginecologia, Cirurgia
Geral e Cirurgia Infantil, de 1955
a 1963.

Homenagens
Esteve presente em dois

momentos nas festividades do
cinquentenário da FMC, come-
morado em outubro de 2017. Na
visitação dos egressos da ins-
tituição, no dia 12 de outubro de
2017, com passagem pelo Labo-
ratório de Anatomia e o Museu
Histórico, que possui uma sala de
exposição com o seu nome. E,
no dia seguinte, na Sessão
Solene realizada no anfiteatro da
instituição, quando recebeu a
placa comemorativa dos 50
anos, das mãos do Diretor Geral
da FMC, Professor Edilbert Nahn
Pellegrini Junior.

Dr. Luiz Carlos Mendonça da Silva
Uma vida dedicada ao Ensino e à Assistência
Médica
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No dia 27 de setembro, a FMC recebeu a Unidade
Móvel do Hemocentro do Hospital Ferreira Macha-
do para uma campanha de doação de sangue. A
organização foi de um grupo de estudantes do
Curso de Graduação em Medicina e contou com o
apoio da FMC.

A FMC participou de duas Feiras Vocacionais em
setembro. No dia 26 no Colégio Salesiano e o dia
27 no Colégio Eucarístico. Nas duas oportunida-
des, foram apresentas atividades voltadas para a
divulgação dos Cursos de Graduação em Medici-
na e em Farmácia.

No dia 19 de setembro, foi realizada uma  simula-
ção de acidente de trânsito, preparada pela equi-
pe do componente curricular de Emergências Mé-
dicas, para uma aula prática de socorro em situa-
ções traumáticas e emergenciais vividas no dia a
dia de um médico socorrista.

A FMC recebeu nos dias 1 e 2 de setembro, o
curso “Técnicas de estudo da hodologia neural”
com o Prof. Dr. Norberto Cysne Coimbra (FMRP/
USP). A atividade fez parte do II Whorkshop de
Neurociências: Conectando saberes do laboratório
à clínica, realizado pela UENF.

O NAPED realizou nos dias 20 e 26 de setembro,
Encontros dos Tutores das Atividades Integradoras
do Curso de Graduação em Medicina, com os
Professores Responsáveis dos Componentes
Curriculares. Os tutores estiveram com os
Professores do 1° ao 8º período.

A FMC realizou no dia 27 de setembro, uma Confe-
rência de Segurança Individual e Coletiva, apresen-
tada pelos policiais militares, Sargento Leandro
Vicente e a Cabo Michele Queiroz, gentilmente
cedidos pelo comandante do 8º BPM, Ten. Cel.
Fabiano Santos de Souza.

A FMC realizou, no dia 4 de setembro, uma ação
social no Centro de Saúde Escola de Custodópolis
que marcou o lançamento do Plano de
Gerenciamento de Resíduos do CSEC. Estudantes
de farmácia e farmacêuticos do CRF fizeram atendi-
mentos variados aos frequentadores da entidade.

Nos dias 3 e 4 de setembro, a Comissão Própria
de Avaliação - CPA promoveu uma ação de orien-
tação e sensibilização dos estudantes quanto a
importância de responder ao questionário de auto
avaliação institucional, disponibilizado no sistema
acadêmico da Faculdade.

A Faculdade de Medicina de Campos realizou no
dia 14 de setembro, uma conferência com o tema
“AIDS: ontem, hoje e amanhã”, com o médico
infectologista e professor da FMC, Dr. Nélio Artiles
Freitas. Esta atividade faz parte das atividades
integradoras do 1º período do Curso de Gradua-
ção em Medicina.

No dia 5 de setembro, a FMC promoveu uma Con-
ferência que abordou o tema "Sífilis: Entendendo
a sua recrudescência", ministrada pelo Professor
Edilbert Pellegrini Nahn Junior. O público alvo da
palestra foi a turma do 3º período do Curso de
Graduação em Medicina.

A FMC realizou no dia 11 de setembro, o Seminá-
rio “Saúde mental do estudante de medicina: cui-
dando de quem cuida”. A proposta foi reunir espe-
cialistas de diversas Instituições de Ensino Supe-
rior para buscar alternativas para que os estudan-
tes cumpram de forma exitosa e saudável o seu
percurso acadêmico.

A FMC promoveu no dia 6 de setembro, uma Con-
ferência sobre Autoimunidade, ministrada pelo Pro-
fessor Valmir Laurentino Silva. O público alvo fo-
ram os estudantes do 2º período do Curso de Gra-
duação em Medicina. O palestrante tem Doutora-
do em Biologia Animal (UFRRJ).
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A Faculdade de
Medicina de Campos
recebeu no dia 15 de
setembro, a turma
de egressos do
Curso de Graduação
em Medicina de
1997. A aula da
saudade ficou por
conta dos professo-
res Ricardo Justen e
Maurício Escocard.

Funcionários da Fundação Benedito Pereira Nunes e Faculdade de Medici-
na de Campos se reuniram no dia 2 de outubro para festejar o aniversário
do Dr. Marcio Sidney Pessanha, presidente da FBPN.

O robô WILL visitou os pacientes infantis atendidos no Ambulatório
Interdisciplinar do Componente Curricular de Pediatria da FMC, que funci-
ona no Hospital dos Plantadores de Cana, atendendo crianças de 0 a 7
anos, com Autismo, Síndrome de Down, Dificuldades de Aprendizagem,
problemas psicoemocionais e outros. As crianças ficaram muito felizes ao
conversar com o robô, mesmo crianças que tem dificuldades na fala, se
mostraram atentas, curiosas e mais comunicativas. Este equipamento terá
uma excelente aplicabilidade terapêutica no tratamento de crianças com
transtornos, deficiências e outras patologias.

- Como está a produção científica na FMC?
A produção científica da FMC vem aumentando nos últimos
anos, tanto em qualidade, quanto em quantidade.

- Qual a importância da produção científica para profes-
sores e estudantes?
A produção científica é parte do processo de avaliação
institucional (MEC), sendo utilizada na maioria das IES, con-
cursos e instituições nos pedidos de progressão e
enquadramento dos docentes. Para os discentes, é impor-
tante na formação do currículo e aprendizado científico, tam-
bém sendo amplamente utilizada nos processos seletivos.

- Quais os avanços alcançados pela Revista Científica
da FMC?
A Revista Científica da FMC, tem uma história importante
no estímulo e desenvolvimento do senso de pesquisa de
nossa comunidade acadêmica, vem sendo fomentada e
modernizada. Em 2018 obteve importantes conquistas que
certificaram nossa obstinação em torná-la uma revista re-
conhecida pela comunidade científica, como: adesão à Pla-
taforma Internacional de publicação científica, migração da
Revista para a Plataforma “Open Journal Systems (OJS) —
que irá possibilitar a melhoria da classificação da revista,
indexação no Google Scholar, Sumarios.org, Index
Copernicus, Periódicos Capes e, no mês de setembro, a
indexação na base Diadorim. Conquistou o DOI (Digital
Object Identifier), um identificador internacional de publica-
ções, que apenas revistas que atentem os criterios do
Crossref, conseguem galgar.

- Como foi organizada a Semana Científica deste ano?
A XI Semana Científica da FMC foi idealizada pela Coorde-
nação de Pesquisa com apoio do Conselho Diretor da FMC,
Coordenações de Graduação em Medicina e Farmácia, NDE,
DALS, SUPEM, professores e colaboradores. Terá um for-
mato unificado, com palestras, cursos, workshops e espaço
de convivência, para que a comunidade acadêmica possa
ter acesso a temas e tecnologias importantes na formação
e na atuação profissional.

10/10 - Dia Mundial da Saúde Mental

11/10 - Dia Nacional de Prevenção da Obesidade

11/10 - Dia do Deficiente Físico

12/10 - Semana Nacional de Prevenção da Violência na Primeira

Infância

16/10 - Dia Mundial da Alimentação

17/10 - Dia Nacional da Vacinação

18/10 - Dia do Médico

20/10 - Dia Mundial e Nacional da Osteoporose

30/10 - Dia Nacional de Luta contra o Reumatismo

O Papo Saudável conversou,
este mês, com o Professor
Shaytner Campos Duarte, que é
o Coordenador de Pesquisa da
FMC, Professor responsável de
Bioestatística no Curso de Gra-
duação em Medicina e em Far-
mácia da FMC, membro do Con-
selho Diretor e Superior da FMC
e Subcoordenador do CEP. É
Graduado pela UEG, Mestre pela
PUCGO, Doutor pela UENF, Pós-
Doutorado pela UFSJ e pesqui-
sador.


