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Maior integração com os veteranos

Visita ao Projeto Lara

Visita ao Asilo Monsenhor Severino

Visita ao Hospital Escola Álvaro Alvim

Workshop de suporte básico em primeiros socorros

FMC ACOLHE CALOUROS COM RECEPÇÃO SOLIDÁRIA
A Faculdade de Medicina
de Campos realizou entre os dias
23 e 30 de julho, a recepção solidária, evento que visa acolher
de forma humanística os calouros do Curso de Graduação em
Medicina. Na programação,
ações como campanhas de doação de sangue, de alimentos não
perecíveis e materiais de limpeza, além de visitas a instituições
assistenciais.
Os 63 estudantes que ingressaram no segundo semestre

puderam participar da recepção
sem maiores preocupações, já
que além das ações solidárias,
a programação foi composta de
atividades acadêmicas e brincadeiras que visam apenas a
integração dos alunos, sem
constrangimentos e agressões.
“O que pretendemos é
promover uma transformação da
acolhida aos alunos em atividades de conscientização solidária,
a profissão de médico exige
humanização e é preciso que os

alunos vivenciem isso desde o
início da faculdade. Acolher estes estudantes depois de tanto
sacrifício para serem aprovados
no vestibular é muito importante
na sua formação, afirma o prof.
Edilbert Pellegrini Nahn Junior,
Diretor Geral da FMC.
Nesta edição os estudantes visitaram a Casa de Acolhimento de Menores, Respeito e
Amor – Projeto Lara, quando puderam interagir com brincadeiras
diversas com as crianças assisti-

das no local. Futebol, pula corda
e brincadeiras de roda foram a tônica da visita. No Asilo Monsenhor
Severino, o intuito foi promover
uma interação pela atenção e
pela conversa. Em ambas as instituições, o regresso dos alunos
foi em meio a muita emoção.
No Hospital Escola Álvaro
Alvim, os estudantes visitaram o
setor de Radioterapia, inclusive
conhecendo o Acelerador Linear,
equipamento de alta tecnologia
para tratamento oncológico.
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Iniciamos este semestre letivo acolhendo os nossos calouros, mais uma vez de maneira humanística,
solidificando esta prática na instituição. Cumprimos algumas etapas no semestre passado e iremos avançar
ainda mais na melhoria da estrutura física da instituição. Algumas obras estão agendadas para início neste
período, como a nova Bibliotreca, mais ampla e moderna e a nova sala dos professores que ganhará um
tratamento especial para melhor acomodar nossos docentes. A obra do prédio anexo segue para a etapa final
e até o término do ano, deverá estar concluída. A Direção Geral está atenta às demandas e vem buscando na
medida do possível atender às necessidades de avanço em espaços e equipamentos. No quesito qualificação
profissional, a instituição também tem avançado, buscando oferecer cada vez mais cursos e incentivando
nosso quadro de colaboradores e docentes a estarem se atualizando nas áres pertinentes a suas atribuições na
instituição. Ficamos extremamente satisfeitos com o resultado alcançado com o Clinical Key, com um grande
número de acessos por parte de toda comunidade acadêmica. Mas chamamos a atenção para a necessidade
de participação mais efetiva na avaliação interna, por meio da Comissão Própria de Avaliação - CPA.

MemóriaFMC
DOAÇÃO DE ACERVO PARA O MUSEU

NOVO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA
A FMC inaugurou no dia 30 de julho o seu mais novo
Laboratório de Informática, localizado no segundo andar,
próximo ao Museu e o Serviço Social. Com 12 máquinas
novas e modernas, o espaço é destinado para fins
didáticos, sendo seu uso prioritário para as disciplinas com
maior necessidade de seus recursos. O funcionamento
será de 2ª a 6ª feira, das 8h às 18h. A cerimônia de
inauguração contou com a presença dos Diretores e
Coordenadores da FMC, do Presidente da FBPN, de
colaboradores e de representantes do Diretório Acadêmico.
O Laboratório Interdisciplinar de Microscopia
continua recebendo
melhorias para seu
conforto e aproveitamento dos estudantes.
Desta vez foram
disponibilizadas 36 novas cadeiras, atendendo às exigências da
ergonomia. A próxima etapa será a troca do piso e do sistema de ar condicionado.

FUTEBOL - A Atlética da FMC está organizando um torneio
de Futebol Society entre as turmas de estudantes e com
a participação do time de funcionários da Faculdade. As
Finais ocorrem no sábado, dia 4 de agosto.

O Museu Histórico da
Faculdade de Medicina de
Campos recebeu no mês de
julho, a doação do acervo do
Dr. Colbert Tavares, um
renomado cirurgião nascido
em Campos em 1906. São
diversos livros do período de
1920 a 1960 e farto
equipamento
cirúrgico
utilizado pelo médico. A
doação foi feita por sua filha
Dulce de Cássia, que mora
atualmente na cidade do Rio
de Janeiro.
Biografia do Dr. Colbert
Filho do casal Sebastião de
Souza
Tavares
e
Egydia
Vasconcellos Tavares, o Dr. Colbert
Vasconcellos Tavares nasceu em
Campos dos Goytacazes em 12 de
setembro de 1906. Foi aluno do
Liceu de Humanidades de Campos
e formou-se médico na especialidade de Ginecologia e obstetrícia
na Faculdade de Medicina do Rio
de Janeiro em 1928. Foi interno de
ginecologia e obstetrícia na
Policlínica de Botafogo – Serviço Clínico do Professor I.
Malagueta e na Maternidade das Laranjeiras – Serviço do
Professor Fernando Magalhães. Defendeu a tese de doutorado
aprovada com distinção sob o título “Cesareana Média” –
Técnica de Magalhães.
Casou-se em 5 de novembro de 1931 com Ecila de Lima
Tavares, teve duas filhas, Dicéa Venina e Dilce de Cássia,
ambas trazidas ao mundo por suas próprias mãos. Pertenceu
ao quadro médico do Exército Brasileiro.
Lutou por 7 anos contra um câncer que o levou antes de
completar 65 anos, em 15 de abril de 1962.
Sua filha, Dulce de Cássia diz sobre o pai: “Homem
íntegro, médico dedicado e amado por seus pacientes, esposo
e pai exemplar, até hoje lembrado com admiração, respeito,
gratidão, saudade e amor por todos que tiveram o privilégio de
conhecê-lo”.
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Acontece
CONVÊNIO OFERECE DESCONTO EM ACADEMIA
TREINAMENTO CLINICAL KEY - Foi realizada nos
dias 25 e 26 de julho, uma capacitação para a utilização
da plataforma do Clinical Key, a maior biblioteca
médica da internet que é disponibilizada pela FMC para
seu corpo acadêmico. A FMC atualmente possui o
menor Custo por Evento - CPE entre as universidades
do Brasil - índice calculado pela plataforma. Isto dá
um retorno positivo sobre o investimento, já que as
interações são comparáveis à instituições de
referência no país.

A FMC firmou uma parceria com a Academia de Ginástica
Sandro Moura com objetivo de disponibilizar descontos no
pacote total de exercícios para professores e funcionários da
instituição e seus familiares. Os estudantes já possuem
benefício de desconto. Os interessados devem procurar a
secretaria da academia munidos de algum documento que
comprove o vínculo com a FMC.

CAPACITAÇÃO FMIJ - A FMC em parceria com a
Fundação Municipal da Infância e Adolescência realizou nos dias 31 de junho e 1º de agosto, a capacitação
em “Cuidados com a Infância e Adolescência
Acolhidas”.

TENDA PROMOCIONAL INFLÁVEL - A FMC adquiriu
uma Tenda Inflável, também conhecida Stand Inflável,
que será utilizada de forma estratégica como espaço
diferenciado para atrair a atenção dos participantes
dos eventos promocionais que a instituição participa,
como Feiras Profissionais.

CIRURGIA INÉDITA NO HEAA
Foi realizada em julho no Hospital Escola Álvaro
Alvim, uma cirurgia de Hepatectomia Parcial,
minimamente invasiva, com utilização de ultrassom
videolaparoscópico. Esta nova técnica foi
demonstrada para os residentes em Cirurgia
Oncológica do Hospital Escola Álvaro Alvim/
Faculdade de Medicina de Campos, pelo professor
da FMC e cirurgião oncológico Dr. Haroldo Igreja.

A SIPAT que seria realizada no
mês de agosto, foi transferida
para outubro, durante a
semana verde, para melhor
aproveitamento das atividades.

04 CONEXÃOFMC

PapoSaudável

Agosto de 2018

GenteBacana

TUTORIAL EM ESTATÍSTICA:
APOIO A ESTUDANTES E DOCENTES
O Papo Saudável deste
mês conversa com a
Profª Drª Thais Louvain
de Souza, responsável
pelo Tutorial em Estatística na FMC. A professora é graduada em
Ciências Biológicas –
Ênfase em Biologia
Celular pela Universidade Estadual do Norte
Fluminense Darcy Ribeiro (2009), com mestrado e doutorado em Biociências e Biotecnologia pela
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro
2012 e 2016 respectivamente.

ANIVERSARIANTES Representando os
aniversariantes deste
período, o professor
Carlos Eduardo Faria (10/
08), a funcionária Heloisa
Renata Teles Santana (23/
07) e o estudante de
Medicina Cristhian Herald
Amaral (24/08).

O que se propõe o ensino do Tutorial em estatística?
Profª Thais - A tutoria em estatística utiliza uma abordagem
para que o estudante/professor seja ativo no processo de
análise e interpretação dos resultados de seus estudos clínicos. O auxílio vai além de qual teste estatístico aplicar, como
por exemplo, qual a melhor forma de apresentar o resultado
e como enaltecer o mesmo.
Desde quando é oferecido na FMC?
Profª Thais - É oferecido desde maio de 2017. De lá para cá
estamos divulgando este trabalho que é de suma importância para a vida acadêmica. Nossa Faculdade possui esse
diferencial e todos envolvidos neste tipo de produção deve
aproveitar essa oportunidade.
Quem pode se beneficiar com o programa?
Profª Thais - Todos da FMC. Já participaram do programa:
docentes, técnicos administrativos, estudantes do Curso de
Graduação em Medicina e Farmácia.
O que mudou na produção científica da Faculdade, desde quando foi iniciado o programa?
Profª Thais - Infelizmente, não tenho uma informação precisa sobre a produção científica preliminar à introdução do programa. Mas pelo feedback que recebo sei que o programa
agregou valor aos trabalhos publicados. É gratificante receber mensagens de resumos aprovados para apresentação
oral, banner comentado, premiações e aceite de revistas científicas.
CONFIRA A REVISTA CIENTÍFICA DA
FMC, DISPONIBILIZADA NO SITE DA
FMC.

ENCONTRO NA SFMC - Drs. Angela Sarmet, Ana Paula Galvão,
Eduardo Flores, Vanda Terezinha e a acadêmica e presidente da
SUPEM Marina Zulchner.

Estão abertas as inscrições para o Congresso Brasileiro
de Educação Médica, que este ano acontece em Vitória/
ES no período de 01 a 04 de novembro de 2018. O
Congresso terá como tema central, o Desenvolvimento
Docente. As inscrições podem ser feitas pelo site: http://
cobem.com.br/2018.

AgendaSaúde
01/08
05/08
05/08
08/08
24/08
27/08
29/08
31/08

- Semana Mundial da Amamentação
- Dia Nacional da Saúde
- Dia da Farmácia
- Dia Nacional de Combate ao Colesterol
- Dia da Infância
- Dia do Psicólogo
- Dia Nacional de Combate ao Fumo
- Dia do Nutricionista
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