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ROBERTO DAMATTA MINISTRA AULA MAGNA DA FMC
A Faculdade de Medicina de
Campos – FMC recebeu no
dia 17 de agosto, o Professor
e escritor Roberto Damatta,
um dos antropólogos mais
respeitados do país.
A palestra serviu de Aula
Magna do Curso de Graduação em Medicina da FMC segundo semestre. Damatta
abordou o tema "Considerações sobre o ofício de curar".
Em sua explanação, o professor ressaltou a importân-

cia do médico na vida das
pessoas e no compromisso
ético que deve ser compactuado por todos os profissionais desta área, visto que lida
com as principais mazelas,
que é a doença e a morte.
No final da aula, o professor foi homenageado pelo
vice-diretor da FMC, professor Luiz Clovis Parente, com
a placa comemorativa dos
cinquenta anos da instituição.
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Chegamos ao mês de setembro, com uma grande responsabilidade junto à Coordenação Pedagógica que é o
preenchimento do formulário eletrônico do INEP/MEC. Esta avalição contempla todos os aspectos da instituição,
com cinco eixos principais: Planejamento e Avaliação Institucional, Desenvolvimento Institucional, Políticas
Acadêmicas, Políticas de Gestão e Infraestrutura. A partir desta etapa o MEC designará a Comissão de avaliadores
que virá à nossa instiuição para verificar as informações repassadas online. É importante neste momento que
todo corpo acadêmico e administrativo da FMC esteja imbuído de se empenhar para que possamos melhorar
qualitativamente nossa nota junto ao MEC. Com isso, nossa IES passará a ter um reconhecimento ainda maior
no universo de ensino de saúde no país. Um dos pontos primordiais é a questão da avaliação institucional, que
mais uma vez, reforçamos junto à toda comunidade acadêmica, a necessidade de participação mais efetiva,
por meio da Comissão Própria de Avaliação - CPA. Estamos buscando todos os esforços possíveis para atender
às demandas sejam estruturais ou acadêmicas e, se cada um fizer sua parte, teremos maiores chances de
galgar o patamar que nossa instituição é merecedora nestes 50 anos de bons serviços prestados.

Mais uma estudante da FMC, desta
vez do Curso de Graduação em Farmácia, Cintia do Amaral Almeida, se
destaca em Pesquisa Científica ao
conquistar uma Bolsa de Estudos remunerada de Iniciação Científica,
concedida pela Fundação Carlos
Chagas Filho, de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro – FAPERJ. O projeto tem
como título “Avaliação fitoquímica de frutos de noni
(Morinda citrifolia L.): risco ou benefício à saúde humana?”, tendo como orientadora, a professora Amélia
Miranda Gomes Rodrigues.

O Grupo de Idosos do Centro de Saúde Escola de
Custodópolis - CSEC, ganhou um reforço importante com
a realização de uma parceria com o CRAS do município.
Além de ser um espaço de socialização dos idosos, são
realizados abordagens de educação em saúde, assistência médica individual e atividades de memória, entre outras. Já estão sendo colhidos bons frutos, pois os idosos
atendidos se mostram mais saudáveis, com conhecimentos mais elaborados de alimentação e com diminuição
considerável de uso de medicamentos, como os antidepressivos.
AINDA NO CSEC:
Será inaugurada no dia 4 de setembro, a Central
de Armazenamento de Resíduos do Centro de Saúde Escola de Custodópolis. Esta iniciativa resolverá a questão
do descarte correto de lixos contaminados na unidade. O
espaço foi sinalizado de acordo com os padrões impostos pelos órgãos competentes o que irá facilitar todo o
trabalho dos funcionários do setor.
Segundo o responsável da Comissão de Resíduos, professor Carlos Eduardo Faria, o CSEC passa atender a todas as exigências da Vigilância Sanitária.
Além da inauguração, estudantes de Medicina e
Farmácia da FMC irão realizar uma ação social com atendimentos e orientações de saúde.

MemóriaFMC
PROJETO ALDEIA: REGISTRO DA
RESPONSABILIDADE SOCIAL DA FMC
A Faculdade de Medicina de Campos tem um
compromisso histórico com a promoção da saúde na
comunidade local, como podemos perceber nos relatórios do
Projeto Aldeia, instituido inicialmente, nos anos de 1988 e 1989,
pelo Componente Curricular de Higiene, Medicina Preventiva
e do Trabalho. Neste período, a coordenação do projeto ficou a
cargo do professor titular Nedilson Ilariú, tendo sua equipe
composta pelos instrutores de ensino e de prática, Dr. Salvador
Peres Andrade, Josiene Maria Mezaberba Alves, Mariane de
Andrade Silva, Dr. Cesar Romero Macedo da Silva, Edna da
Cruz Vieira, Dr. Roberto Lobo Escocard e Drª Wanda Therezinha
Vasconcelos, pelos técnicos Ceneir Boticelli Peres Andrade,
Lucia Maria Guimarães Escocard, Fábia Barbosa Heluy, Dr.
Samuel Malafaia, Ione Costa Alves, Rosane Maria Cretton da
Silva e Regina Coeli Cardoso Magalhães. Além de 10 bolsistas,
2 monitores e alunos do 2º e 3º anos.
O projeto buscou estratégias que sensibilizassem os
estudantes para uma atuação responsável e consciente e que
levassem a comunidade a receber as atividades de Medicina
Preventiva num clima de respeito e participação ativa, na
tentativa de enriquecer esta experiência e atingir um nível de
saúde que interferisse na qualidade de vida daquela população.
Em 1999 foi feito um relatório coordenado pelo Professor
Erik Schunk e produzido com a colaboração dos estudantes
Carolina de Cássia Ribeiro de Abreu, Maria Clélia Pinto Coelho,
Carmem Aguiar Cruz e Luciana Henriques Gomes. A pesquisa
foi apresentada no Congresso da SUPEM daquele ano. Diante
dos resultados dos indicadores sociais e de saúde, como renda,
ocupação, escolaridade e mortalidade infantil, a equipe construiu
um programa de intervenção que levasse maior qualidade de
vida para aquela comunidade.
Os relatórios, entrevistas, fotografias referentes a esse
projeto encontram-se no acervo do Museu Histórico da FMC.
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No dia 16 de agosto foi realizada a Mesa
Redonda "Preservação da fertilidade em
pacientes oncológicos", no auditório da
SFMC. Na presidência da mesa, o presidente da Fundação Benedito Pereira
Nunes, Dr Márcio Sidney Pessanha e,
como palestrantes, os médicos Francisco Colucci, Israel Alecrim, Renata Paes
e Lilian Aguiar.

No dia 14 de agosto, foi realizada uma
Roda de Conversa com o tema “Escolha
da especialidade médica” com o professor Valdebrando Lemos.

Nos dias 9, 15, 22 e 29 de agosto, a FMC
promoveu o Curso de Prevenção ao Suicídio ministrado por um grupo de especialistas, como a psicóloga Denise Gondin
e o psiquiatra Cláudio Teixeira.
OUTROS CURSOS REALIZADOS:
- Dia 25, o Curso de Injetáveis com
o professor Cássio Cabral;
- Entre os dias 1 e 29, o Curso de
Imunologia Clínica com a professora Luciana Stohler;
- Entre os dias 9 e 17, o Curso
Temas de Cardiologia com o
professor César Ronald e equipe.

Para dar Liga

No dia 23 de agosto foi realizado um Seminário de Educação Financeira, no auditório
do Hotel Ramada, numa promoção da
Unicred em parceria com a FMC e Cremerj.

Ao completar 90 anos, o Professor
Heitor Gurgulino de Souza recebeu,
por iniciativa do Professor Jair Araújo
Jr., uma placa comemorativa dos 50
anos da Faculdade de Medicina de
Campos num justo reconhecimento
pela sua contribuição à Instituição no
momento de sua fundação.

Nos dias 23 e 24 de agosto, a Sociedade Universitária de Pesquisas e
Estudos Médicos - SUPEM, entidade
estudantil da FMC voltada para atividades científicas, realizou o I Congresso
Interespecialidades.

As mesas redondas contaram
com especialistas que abordaram temas do cotidiano da Medicina e os avanços na área. Além das palestras, foram
realizados sorteios e servidos coffee
break e coquetel.

Acontece

A SIPAT que seria realizada no
mês de agosto, foi transferida
para outubro, durante a
semana verde, para melhor
aproveitamento das atividades.
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COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO:
FERRAMENTA DE MELHORIA DA FMC
O Papo Saudável deste
mês conversou com a
presidente da Comissão
Própria de Avaliação CPA, a professora
Marina Ribeiro Lemos
Barros, que esclareceu
aspectos referente a
importância da avaliação
interna para a melhoria
no oferecimento de
ensino da instituição.

O que é a CPA?
A Comissão Própria de Avaliação é um órgão de Avaliação
Interna, com autonomia em relação a conselhos e demais
órgãos colegiados da FMC, com atribuição de coordenar os
processos internos de avaliação da instituição, de
sistematização e de prestação das informações solicitadas
pelo INEP. As avaliações são semestrais, feitas por
preenchimento de formulários disponibilizados no site da
instituição. Todos os estudantes, professores e funcionários
devem participar deste processo.
Quem são os integrantes da CPA?
Representando o Corpo Docente, temos a Professora Marina
Ribeiro Lemos Barros como presidente, as professoras Thais
Louvain de Souza e Inez Barcellos de Andrade e o professor
Thiago Fragoso Gonçalves. Os discentes são representados
pelas estudantes Laís Branco (Medicina) e Thaísa Marques
Leite Motta (Farmácia). O Corpo Administrativo pelos
colaboradores Juliana Andrade Pinto e José Geraldo Neves
Soares. E representando a Sociedade Civil, os advogados
Dr. Jorge Fernando Trindade, tendo o Dr. Paulo Ricardo Vieira
Pinto como suplente.
Quais os objetivos da CPA?
O principal objetivo é a implementação de diferentes
processos e procedimentos de autoavaliação de caráter
permanente que contribuam para o planejamento e a gestão
da FMC. Desta forma, propor mudanças que contribuam para
a efetiva melhoria das atividades de ensino, pesquisa e
extensão.
Alguma novidade prevista?
Representantes da CPA e a direção da FMC estão dando o
retorno das questões levantadas na pesquisa e suas
soluções, em visitas nas salas de aula. Nos dias 3 e 4 de
setembro, iremos realizar uma ação no estacionamento
menor da Faculdade visando conscientizar os estudantes da
instituição da importância do preenchimento dos formulários
de avaliação. Uma tenda com toda estrutura estará disponível
no horário de 9h às 21h30min.

O antropólogo Roberto DaMatta entre os professores que
prestigiaram a aula magna do Curso de Graduação em Medicina.

Presidente da FBPN, Professor Marcio Sidney Pessanha, Diretor
Presidente da UNICRED Campos, Dr Roberto Carvalho e os
palestrantes Dr. Carlos Henriques Paes, Kaciane Falcão e
Fernando Fagundes.

Os estudantes João Marcos Ribeiro, Luis Carlos Rodrigues, Lara
Martini, Thaynara Oliveira, Júlia Fazoli, a presidente Marina
Zulchner, Carolina Lobo, Otávio Defantti e Daniel Fraga estiveram
à frente da organização do Congresso de Especialidades da
SUPEM.

AgendaSaúde
03/09 - Dia do Biólogo
05/09 - Dia Nacional de Conscientização da Fibrose Cística
05/09 - Dia do Oficial de Farmácia
08/09 - Dia Nacional de Luta por Medicamento
10/09 - Dia Nacional de Prevenção ao Suicídio
21/09 - Dia Nac. de luta da Pessoa Portadora de Deficiência
27/09 - Dia Nacional da Doação de Órgãos
29/09 - Dia Mundial do Coração
- SETEMBRO AMARELO
- SETEMBRO VERDE
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