RECURSOS DISPONÍVEIS
No que se refere ao espaço físico, a FMC disponibiliza aos seus cursos 14
salas de aula, dois centros de estudos, 2 anfiteatros e 5 auditórios. Todos
esses espaços são refrigerados, com recursos necessários e em número
adequado

às

atividades

a

serem

desenvolvidas.

Destinam-se

ao

desenvolvimento de instruções teóricas, seminários, discussão de casos
clínicos, orientações para a 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 com e sem fio, de
lapela, projetores de multimídia e telas de projeção.
A oferece, ainda umabiblioteca que ocupa área física de 389,35 m2, sendo
103,33 m2para o acervo, 246,51 m2para os usuários e 39,51 m2para prestação
de serviços aos usuários com mobiliário e equipamentos adequados para o
setor.A biblioteca oferece espaços para estudos individuais e em grupo, tendo
ainda salas de recepção, de administração da biblioteca, de processamento
técnico e de multimídia.Oferece serviços de consulta local, empréstimo,
empréstimo especial, devolução, renovação e reserva de livros e periódicos,
divulgação da informação, pesquisa bibliográfica, nada consta, orientação de
normatização dos trabalhos acadêmicos, pesquisa em bases de dados,
comutação bibliográfica e serviços de divulgação e comunicação. Promove o
acesso a outras redes, bases de dados, consultas, leituras e pesquisas na
WEB. Seus serviços são automatizados pelo software PERGAMUM- Sistema
Integrado de Bibliotecas, funcionando de forma integrada desde a aquisição e
o empréstimo de documentos até a rede de gestão de bibliotecas.
O acervo de livros, atualizado constantemente, é constituído de mais de 3000
títulos, 9000 exemplares e com centenas de títulos de periódicos científicos,
nacionais e internacionais impressos, base de dados de livros e periódicos
eletrônicos, indicados pelas bibliografias básicas e complementares dos
docentes e sugeridos pelos discentes. Também compõe-se de teses,

dissertações e monografias, fitas de vídeo, CDs, DVDs, folhetos, entre outros,
todos à disposição dos usuários. O catálogo do acervo está disponibilizado na
homepage da biblioteca: http://www.biblioteca.fmc.br.
A biblioteca da FMC participa e coopera com redes corporativas de
informações: BIREME (Rede Brasileira de Informação em Ciências da Saúde),
COMUT

(Rede

de

Comutação

bibliográfica),

CBIES/RJ

(Grupo

de

Compartilhamento entre Bibliotecas de Instituições de Ensino Superior do Rio
de Janeiro), Rede PERGAMUM, ICAP (Indexação compartilhada de Artigos de
Periódicos), RAEM (Rede de Apoio à Educação Médica).
A FMC possui também laboratórios especializados devidamente equipados,
com infraestrutura necessária para o desenvolvimento de atividades práticas,
de pesquisas técnico-científicas, e assistidos permanentemente por técnicos
capacitados. Esses laboratórios também funcionam como núcleos de práticas
profissionais. Totalizam 11 laboratórios: Laboratório de Anatomia; Laboratório
Multidisciplinar de Microscopia I; Laboratório de Histologia e Biologia;
Laboratório

de

Patologia

Geral

e

Anatomia

Patológica;

Laboratório

Multidisciplinar de Microscopia II; Laboratório Multidisciplinar de Microbiologia,
Imunologia e Parasitologia; Laboratório Multidisciplinar de Fisiologia e
Farmacologia;
Laboratório

Laboratório
Multidisciplinar

de
de

Bioquímica;

Laboratório

Habilidades

de Informática;

Médicas

e

Laboratório

Multidisciplinar de Emergências Médicas.
A FMC conta ainda com Hospital Escola próprioe Centro de Saúde Escola,
mantidos pela Fundação Benedito Pereira Nunes, para realização de
atividades práticas e estágio curricular supervisionao/internato.

