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CAROS PROFESSORES, COLABORADORES E ESTUDANTES
Este mês recebemos os novos estudantes de Medicina e Farmácia, que depois da batalha do ves bular, ingressaram em nossa ins tuição em
busca da formação de qualidade que oferecemos à sociedade. Para além da programação da semana da Recepção Solidária, é importante
mantermos uma acolhida a esses jovens que chegam à faculdade. Con nuamos com o trabalho de adequações na faculdade para melhorar
ainda mais nossa condição de oferta qualita va de cursos de graduação, extensão e pós-graduação. Algumas obras estão sendo realizadas para
aumentar nossa estrutura sica, como o prédio anexo e uma nova sala, sendo totalmente reformada onde era o an go laboratório de
histologia. Estamos preparando com zelo a programação do cinquentenário de nossa ins tuição, que acontece em outubro, momento que
será importante para comemorarmos juntos as cinco décadas de bons serviços educacionais prestados pela FMC. Contamos com a presença
de vocês.
POSSE DO SINDICATO DOS MÉDICOS DE CAMPOS
Par cipamos no úl mo dia 30 de junho, da solenidade de Posse da
Diretoria eleita para a gestão 2017/2020 do Sindicato dos Médicos
de Campos. Na oportunidade, o médico José Roberto Crespo e
Souza foi reconduzido ao cargo de presidente. O evento foi
realizado no auditório da Sociedade Fluminense de Medicina e
Cirurgia.
CONGRESSO DE COLOPROCTOLOGIA
Nosso Vice-diretor, professor Luiz Clovis Parente, par cipou da
abertura do V Congresso Regional Leste de Coloproctologia,
realizado no Hospital Escola Álvaro Alvim. O evento trouxe a
Campos dos Goytacazes os maiores especialistas brasileiros nesta
área de atuação médica. Além dos recursos humanos, o Congresso
também proporcionou ao município e aos par cipantes, o que há
de mais moderno em tratamento e procedimentos cirúrgicos.
RECEPÇÃO SOLIDÁRIA
Estamos um plena Recepção Solidária que visa para acolher os
calouros do segundo semestre do Curso de Medicina. Mantendo a
proposta de levar o humanismo e a solidariedade na acolhida dos
novos alunos, a Comissão de organização do recep vo preparou
uma programação especial com palestras, visitas técnicas e visita a
ins tuições assistenciais, além de campanhas solidárias de doação
de sangue e de dona vos.
SIPAT
A CIPA da FMC, juntamente com a do Hospital Escola Álvaro Alvim,
promoveu entre os dias 19 e 21 deste mês, a 13ª Semana Interna
de Prevenção de Acidentes de Trabalho – SIPAT. Temas
importantes como Assédio Moral no Ambiente de Trabalho, Saúde
Mental no Trabalho, Mo vação e Conscien zação e Álcool e
Drogas foram apresentados por especialistas nas áreas. O evento
aconteceu no auditório do HEAA, sendo direcionado para todos os
funcionários das duas ins tuições.
COMISSÃO DO CINQUENTENÁRIO
Estamos reunindo constantemente a Comissão do Cinquentenário
da FMC aﬁm de elaborar a programação de aniversário da
ins tuição que será comemorado em outubro deste ano. A ideia é
promover eventos durante todo o mês, reunindo tanto os atuais
alunos, professores e funcionários, quanto egressos desde a
primeira turma, do ano de 1976.
CONGRESSO FLUMINENSE DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
A FMC teve par cipação efe va no IX Congresso Fluminense de
Iniciação Cien ﬁca e Tecnológica - CONFICT e II Congresso
Fluminense de Pós-graduação – CONPG da Universidade Estadual
do Norte Fluminense – UENF. Com o tulo “Ciência, Tecnologia e
Inovação no Brasil: desaﬁos e transformações”, o evento teve
como obje vos principais, discu r temas atuais de relevância e
apresentar pesquisas desenvolvidas nas ins tuições de ensino
superior de Campos e região. Nossos estudantes dos Cursos de
Medicina e Farmácia da FMC apresentaram 10 banners de
trabalhos cien ﬁcos.
SORRISO DE MÃE
Uma parceria da FMC com o Hospital dos Plantadores de Cana está
proporcionando a realização do I Encontro de Saúde Bucal para
Gestantes, que faz parte do projeto Sorriso de Mãe. Os obje vos
são a efe vação da atenção básica ao vincular ações cole vas
interdisciplinares às demandas sociais das gestantes, puérperas e
bebês assis dos pelo HPC e a sensibilização e conscien zação de
alunos e equipe interdisciplinar envolvidos na assistência prénatal acerca de sua par cipação e apoio aos programas de
intervenção. O evento será realizado em 3 de agosto no auditório
do HPC. As inscrições devem ser feitas na direção clínica do
hospital.
PÓS-GRADUAÇÃO
Estamos com inscrições abertas para duas pós-graduações, com
início previsto para o mês de agosto. Psicologia da Saúde e
Psicanálise: sujeito e cultura. Os interessados deverão procurar a
secretaria de Pós-graduação.

CURSO DE LIDERANÇA, CARREIRA E GESTÃO DA SAÚDE
A Coordenação de extensão está oferecendo o Curso de Liderança,
Carreira e Gestão da Saúde. O obje vo é es mular o
desenvolvimento de competências gerenciais e liderança para
atuação no mercado de trabalho e na gestão em saúde.
Direcionado para proﬁssionais das áreas de saúde, administração,
educação, o curso terá início em 8 de agosto, com as inscrições
abertas na secretaria de Pós-graduação e Extensão.
VISITA TÉCNICA DE FARMÁCIA
Estudantes do 7º e 9º períodos do Curso de Graduação em
Farmácia da Faculdade de Medicina de Campos, realizaram, no dia
3 de julho, uma visita técnica na Indústria de Cosmé cos NATURA
em São Paulo. O intuito da visita foi o aprimoramento do
aprendizado dos estudantes no componente curricular de
cosmetologia. Inicialmente foi ministrada uma palestra sobre a
história, cultura e valores da empresa, seguida de visitação pela
fábrica, onde foi possível observar a produção. A visita prosseguiu
no armazém ver cal e na área de recebimento/expedição dos
produtos. Em seguida, o grupo conheceu a alameda de serviços e a
loja Natura, onde foi possível observar as diversas facilidades do
dia-a-dia dos colaboradores da empresa. A visita foi ﬁnalizada no
Núcleo de Aprendizagem Natura – NAN.
JOVEM APRENDIZ
Por intermédio do Projeto Jovem Aprendiz do CIEE/RJ, recebemos
14 jovens que desempenharão trabalhos administra vos em
nossa ins tuição. Com isso, estamos cumprindo mais uma
responsabilidade social, dando oportunidade de qualiﬁcação a
estes estagiários que atuarão em diversos setores da Faculdade.
COLETA SELETIVA DE LIXO
No úl mo dia 19 foi apresentado o Programa de Gerenciamento
de Resíduos da FMC, com uma palestra do Coordenador do Curso
de Farmácia, professor Carlos Eduardo Faria. O treinamento
atendeu o pessoal de higienização e técnicos dos laboratórios.
Recentemente disponibilizamos 3 jogos de lixeiras de coleta
sele va de lixo, além de outras novas para o lixo comum.
Concomitante a isso, estamos desenvolvendo campanhas de
conscien zação para o descarte correto dos resíduos do ambiente
acadêmico.
DEBATE NO CONGRESSO DA UEE
Nosso vice-diretor, professor Luiz Clovis Parente, par cipou no dia
21 deste mês, de um debate sobre SUS nos tempos atuais e saúde
mental dos universitários, durante o Congresso da União Estadual
dos Estudantes – UEE, que aconteceu na Universidade Estadual do
Norte Fluminense – UENF.
CICLO DE PALESTRAS
Firmamos 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.
São três palestras programadas, sendo a primeira no dia 8 de
agosto com Clovis Tavares e acontece no Teatro Trianon.
TREINAMENTO BIBLIOTECA
Os Funcionários da Biblioteca da FMC passaram por uma semana
de treinamentos em gerenciamento de acervos. O intuito foi
capacitar a equipe para melhor atender aos usuários do setor.
SEMINÁRIO DE AUTISMO
Numa parceria com Centro de Estudos da Infância e Adolescencia
do Hospital Plantadores de Cana, realizaremos em agosto o
Seminário “Inspirados pelo Au smo”. O obje vo é promover
atualização e esclarecimentos sobre o tema Au smo na Infância.
Ofertado para alunos da FMC e de demais universidades,
professores, pais, proﬁssionais da educação e da saúde e a
comunidade em geral, as inscrições deverão ser feitas
Coordenação de Extensão da FMC.
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