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FMC fornece insumos para o
internato na Maternidade do HPC
O Diretor Geral da FMC,
professor Edilbert Pellegrini
Nahn Junior, acompanhado
pelo Vice-Diretor, professor
Luiz Clóvis Parente Soares,
entregou no dia 21 de maio,
um kit com insumos hospitalares no Hospital dos Plantadores de Cana. Estes materiais contribuirão para a
melhoria do ensino dos discentes do internato da FMC e
consequentemente do atendimento da Maternidade do
HPC. Foram entregues detectores fetais, termômetros,
aparelhos de pressão e estetoscópios adultos que foram
solicitados pela equipe de
professores preceptores.
Para o professor da
FMC e Coordenador da Mater-
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Discentes em atendimentos

Dia de Saúde

A entrega dos insumos aconteceu na sala da Direção do Hospital

nidade do HPC, Dr. Fernando
Luiz Azevedo, a parceria da
FBPN com o HPC é de grande
valia para a docência e
assistência em saúde, pois
vem garantindo aos estudan-

tes os insumos necessários
para o aprendizado prático da
medicina. “Esses insumos são
estratégicos para diagnósticos
de patologias que são comuns
em nossa região”, concluiu.

A FMC promoveu no dia
12 de maio, o projeto Saúde
na Escola que atendeu a estudantes do Colégio Estadual
Benta Pereira e seus familiares. Participaram da ação as
diversas Ligas Acadêmicas.
A ação social contou
com atendimentos de aferição
de pressão arterial e orientações de saúde e prevenção de
doenças como higienização,
aleitamento materno, obesidade, contracepção e DST´s,
cálculo de IMC, entre outros.

Três professores da FMC participaram do projeto nesta edição

FMC no Pint Of Science
A cidade de Campos
dos Goytacazes recebeu nos
dias 14, 15 e 16 de maio, o
Pint of Science, evento
mundial onde acadêmicos
deixam o universo institucional de ensino para ocupar
mesas de bares e conversar
sobre suas pesquisas com a
população.
Três professores da
Faculdade de Medicina de
Campos participaram como
palestrantes nos módulos

realizados no Bar Seu Evaldo.
Dr. Carlos Gicovate Neto
participou com o tema “Obesidade: da saúde a sociedade”,
Dr. Mauricio Lobo Escocard,
com o tema “Ansiedade: uma
distorção da realidade” e o
professor Reginaldo Ferreira
da Silva, com o tema “Do som
à música”.
A FMC disponibilizou
alguns brindes que foram
entregues aos professores
participantes nesta edição.

Vestibular FMC 2018.1
Vestibular da Faculdade de Medicina de Campos foi realizado pela
primeira vez na própria instituição, no domingo (03). Os

candidatos para os Cursos
de Graduação em Medicina e Farmácia foram recebidos pelos veteranos com
muita alegria e incentivo.

E ditorial
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Chegamos à metade do ano de 2018 com uma avaliação satisfatória de tudo que tem sido colocado
em prática na FMC, sejam elas, ações administrativas ou acadêmicas. Mesmo em momento de tamanha
adversidade pela crise que tem imperado no país nos últimos tempos, estamos buscando superar as
dificuldades com uma gestão pautada pela eficiência. A Faculdade tem presenciado uma efervescência
de atividades de extensão, ações de responsabilidade social e de intercâmbio acadêmico.
Os desafios são permanentes e constantes e temos a certeza de que nossa missão tem que ser
cumprida, visando manter a integridade da instituição. Este é o compromisso da FMC, buscar
incessantemente a qualidade de ensino para nossos estudantes. Isso para sua inserção profissional e
para a participação no desenvolvimento da sociedade, colaborando na sua formação contínua e orientandoos na prática de princípios científicos, éticos e humanitários, como preceitua nosso Regimento.

MemóriaFMC
1º CORPO DOCENTE DA FMC

O Centro de Saúde Escola de
Custodópolis – CSEC promoveu no dia
9 de maio, uma festa pelo Dia das Mães.
Foram realizadas várias atividades e
homenagens.

No dia 30 de maio foi realizada uma aula
prática de socorro às vítimas de acidentes de trânsito numa simulação promovida pela equipe do componente
curricular de Emergências Médicas.

Uma parceria de sucesso da FMC com
o Hospital dos Plantadores de Cana
proporcionou a segunda edição do
Encontro de Saúde Bucal para
Gestantes.

A FMC recebeu uma equipe de
vacinação da Secretaria Municipal de
Saúde. Foram imunizados contra a
gripe, discentes, docentes e colaboradores.

O trabalho intitulado “Placental
Inflammation and Fetal Injury in a Rare
Zika Case Associated with Guillain-Barré
Syndrome and Abortion”, foi publicado na
revista internacional FRONTIERS IN
MICROBIOLOGY. A pesquisa foi realizada pelas acadêmicas do 6º ano de
medicina da FMC, Lynna de Paula
Sentinelli e Marcelle Sousa Lacerda, sob
orientação do Dr. Luiz José de Souza,
professor de Clínica Médica da FMC.

Segundo jornais locais da época, pelo menos
durante os três primeiros anos de
funcionamento da Faculdade de Medicina de
Campos, a instituição teve seu corpo docente
constituído por professores de outros
municípios, da antiga Guanabara e Niterói.
Foram nove os contratados, inclusive
catedráticos da Faculdade da Praia Vermelha,
com vencimentos mensais de NCr$ 750,00
com regime de tempo integral.
CORPO DOCENTE DA FMC
Anatomia: Prof. Rogério Benevento
Histologia e Embriologia: Prof. Bruno
Alípio Lobo
Bioquímica: Profa. Maya Verna e Prof.
Mario Sergio Operti
Biofísica: Prof. Lafayette Silveira Martins
Rodrigues Pereira
Medicina Preventiva: Prof. José Rodrigues
Coura
Fisiologia: Prof.Ulysses Viana Dias
Farmacologia e Terapêutica
Experimental: Prof. Olindio Mariano da
Fonseca
Microbiologia: Prof. Nerton Fernandes
Távora
Parasitologia: Prof. Enio Garcia Goulart
Diretor: Oswaldo Luiz Cardoso de Melo.
Pesquisa: MUSEU HISTÓRICO DA FMC.
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Acontece
No dia 7 de maio aconteceu o encerramento do Curso de
Excelência em Atendimento e Serviços, ministrados pelo
Diretor de Gestão de Pessoas da FBPN, Wainer Teixeira
de Castro e pelo Ouvidor José Geraldo Neves Soares

Nos dias 5, 12 e 19 de maio, a FMC ofereceu um curso de
Imobilização Ortopédica direcionado para os discentes de
Medicina do internato (9º ao 11º períodos), ministrado pelo
professor Rafael Fernandes e docentes de ortopedia.

No dia 24 de maio foi realizada uma mesa-redonda sobre
Doença de Parkinson com palestras do Dr Vanderson Carvalho Neri, Dra. Denise Nicaretta e moderação de Dr. Pedro
Gloria Neto.

No dia 24 de maio foi realizado um Workshop com o tema
“O poder da Comunicação nas Relações Interpessoais”,
com o comunicólogo Wilson Heidenfelder.

No dia 30 de maio foi realizada a conferência: "Saúde
Mental do Estudante de Medicina", ministrada pelo
professor Maurício Escocard, para os discentes do 3° e
7° períodos do Curso de Graduação em Medicina.

A banda formada por discentes
do 10º período do Curso de
Graduação em Medicina venceu pela quarta vez consecutiva, o Projeto Canja. O grupo
formado por José Henrique
Paes no baixo, Caio Lima na
Guitarra, Thiago Almeida no violão, Tiago Petrucci no teclado, Gabriel Pellegrini na bateria e Sávio Guimarães e Mariana Santana nos vocais, encantou mais uma vez o público e
jurados. No segundo lugar ficou a banda do 3º Período.
No dia 23 de maio
foi realizada uma
reunião para
implementação do
plano de Residuos
no Centro de
Saúde Escola de
Custodópolis CSEC, sob responsabilidade do
professor Carlos
Eduardo Faria.
O presidente da FBPN,
professor Marcio
Sidney Pessanha e o
diretor de Gestão de
pessoas, Wainer
Teixeira de Castro
participaram no dia 15
de maio, da abertura
da 7ª Semana de
Enfermagem do
Hospital Escola Álvaro
Alvim.
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OUVIDORIA: OUVIR COM QUALIDADE
A Ouvidoria da Faculdade de Medicina
de Campos é um canal de comunicação que
tem por objetivo realizar a análise das
manifestações de forma isenta e imparcial. As
demandas são encaminhas aos setores
envolvidos, os quais precisam responder à
Ouvidoria, que tem o dever de responder ao
usuário do setor. Conversamos nesta edição
com o ouvidor da FMC, José Geraldo Neves
Soares.

Visita à fábrica de medicamentos Mylan em busca de novas parcerias.

Quanto tempo há o trabalho de Ouvidoria na FMC?
José Geraldo - Na Faculdade de Medicina de Campos a Ouvidoria
foi instituída no ano de 2006. A partir do dia 31/5/2010 fui nomeado
e capacitado para exercer exclusivamente o cargo de ouvidor.
Qual a importância do trabalho da Ouvidoria?
José Geraldo – A proposta da Ouvidoria tem sido humanizar e
personalizar o atendimento e, ao mesmo tempo, possibilitar: a
interação da organização com o ambiente; acelerar a solução de
problemas; questionar respostas insuficientes; promover a correção
de processos e práticas administrativas; apontar soluções para os
problemas; prestar esclarecimentos; enfim, detectar os pontos de
estrangulamento ou de mau funcionamento na organização e
recomendar modificações para solucionar as causas. Desta forma,
a Ouvidoria atua como uma importante “promotora de qualidade”.
Existe um percentual de solucionabilidade dos casos levados?
José Geraldo – A Ouvidoria trabalha sempre com a meta de dar
100% de retorno às demandas recebidas. Nenhuma ocorrência fica
sem receber resposta, de acordo com os meios disponibilizados
por cada usuário. Cada situação apresentada é tratada sigilosa e
criteriosamente, sempre com a orientação do Diretor Geral da FMC,
de acordo com sua particularidade.
Quais são as formas de acesso aos canais de comunicação?
José Geraldo – A Ouvidoria atualmente disponibiliza os seguintes
canais: INTERNET (link da Ouvidoria no site www.fmc.br), CAIXAS
DE SUGESTÕES (Recepção de entrada da FMC, na Biblioteca, no
CESEC e próximo à porta da sala da OUVIDORIA), TELEFONE
(22-21012934) e PESSOALMENTE (sala da Ouvidoria no térreo).
Há uma confiança quanto a discrição e sigilo da Ouvidoria?
José Geraldo – Sim, a confidencialidade é um dos princípios
básicos do funcionamento desse serviço. Assim a credibilidade tem
sido uma conquista crescente dessa Ouvidoria junto aos seus
usuários, sobretudo seu maior público, os discentes. Aqui podemos
citar um dado analítico de 2017, pois de 290 ocorrências recebidas,
182 foram de estudantes, ou seja, 63%.
Você acabou de retornar de uma qualificação profissional na
área de Ouvidoria, como foi a experiência?
José Geraldo – Passei por um curso de atualização no último dia
21/05/2018 na sede da Associação Brasileira de Ouvidoria/Secção
Rio de Janeiro. A cada 5 anos o ouvidor passa, obrigatoriamente,
por um processo de recertificação, onde cada profissional recebe
informações sobre as novidades no tocante às Ouvidorias públicas
e privadas, novas regulamentações, etc. Além disso, o ouvidor passa
por uma prova teórica no final do curso. Foi um evento muito
motivador e inspirador para que eu possa continuar me dedicando,
cada vez mais e melhor, a essa nobre missão: ouvir com qualidade!

A discente de Medicina
do 3º período e
profissional de Educação Física, Annelise
Leal promoveu no dia
30 de maio, um
momento de alongamento no anfiteatro
pelo Dia do Desafio. O
principal objetivo desta
data é motivar a
população a prática de
atividades físicas, seja
para melhorar a saúde
física como também a
mental.

O Diretor Geral da FMC, prof. Edilbert
Pellegrini, a Coordenadora de Graduação em Medicina, Profª Márcia Caldas
e a psicologa Tatiana Manhães,
participaram do II Encontro dos
Serviços de Apoio ao Estudante e ao
Médico Residente da ABEM RJ/ES.

Profª Elizabeth Passebom Soares
aproveitou a vacinação na FMC.

O Ouvidor José Geraldo com o Prof° Rui Barros
Maldonado, atual presidente da ABO/RJ.
Destacamos entre os aniversariantes do mês
de junho, o Diretor Geral Edilbert Pellegrini
Nahn Junior que comemora no dia 20.

AgendaSaúde
06/06
06/06
09/06
14/06
21/06

-

Dia Nacional de Luta contra a Queimadura
Dia Nacional do Teste do Pezinho
Dia da Imunização
Dia Mundial do Doador de Sangue
Dia Nacional de Controle da Asma
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