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NOVA DIREÇÃO NA FCM

Os Diretores das Unidades Acadêmicas tomaram posse em
cerimônia realizada no dia 1º de Março

A

nova Direção da Faculdade de
Ciências Médicas (FCM) iniciou suas atividades em março deste ano.
No dia 1º de junho de 2016, o
Prof. Mario Fritsch Toros Neves
tomou posse como Diretor e um
mês depois, a Profª. Anna Tereza
Miranda Soares de Moura assumiu
como Vice-diretora. Os novos diretores afirmam que a grave crise
do Governo do Estado do Rio de
Janeiro vem afetando diretamente

toda a universidade, aumentando
ainda mais o desafio para desenvolver as mudanças necessárias em
curto prazo na FCM.
O Prof. Mario Fritsch declara
que a nova Direção está disposta a implantar diversas inovações,
sendo a primeira delas na própria
forma de gestão: “Vamos fortalecer
os eixos principais de Graduação,
Pós-graduação, Pesquisa e Extensão com participação de maior
número de docentes, sempre pro-

Eleitos democraticamente para
o período entre abril de 2016 e
abril de 2020, os vice-diretores
das unidades acadêmicas da
UERJ foram empossados em
cerimPnia realizada da Capela
Ecumênica.

curando integrar professores mais
experientes com docentes mais jovens e em parceria com nosso corpo discente”.
A Profª. Anna Tereza reforça a
necessidade de uma “gestão circular” e maior envolvimento dos técnico-administrativos, que precisam
ser mais valorizados. Além disso,
as parcerias com outras unidades
acadêmicas serão incrementadas,
visando colaborações e aprendizados mútuos.
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GRADUAÇÃO

A

Profª. Eloísa Grossman será a
Coordenadora de Graduação
nesta nova equipe, com o apoio direto dos professores Maria Cristina
Donaire Gutierrez e André Paes
Goulart Machado para todas as
ações necessárias.
Também foram criados os coordenadores de série, do 1º ao 6º ano,
incluindo o Prof. Ricardo Bedirian
como Coordenador do Internato.
O grupo vai compor o Colegiado de
Graduação da FCM, acrescentados
de mais três áreas representando
eixos longitudinais no curso, a saber, Atenção Primária, Saúde Mental e Ensino em Emergências.
Essa equipe ampliada na coordenação de Graduação poderá fa-

cilitar a organização das múltiplas
ações desempenhadas nesta área,
facilitando a sintonia com as atuais
Diretrizes Curriculares Nacionais
(DCNs).
Não há dúvidas de que a reforma curricular - que se torna obrigatória até 2018 - será a tarefa mais
árdua e complexa nesta gestão. Por
outro lado, esse movimento poderá
proporcionar uma grande e verdadeira interação entre disciplinas e
departamentos, alunos e docentes,
que há muito se faz necessária.
A Profª. Eloísa completa: “Estamos em processo de reforma curricular e as DCNs de 2014 são uma
importante baliza para nortear
nossas ações. Entretanto, temos a

certeza que a experiência de nossos docentes é fundamental para
a construção de um modelo curricular que garanta a formação de
médicos qualificados para atuar em
diferentes níveis de complexidade
de atenção à saúde da população”.
Nesta etapa inicial, as disciplinas
estão sendo visitadas pela Coordenação de Graduação em seus
espaços de trabalho para ampliar
o diálogo sobre seus objetivos, conteúdo programático, metodologias
de ensino, cenários de prática, necessidades e propostas de inserção
no novo currículo.
•••

(FISIOCIRURGIA) e Microbiologia.
Também deverá haver uma aproximação entre os atuais nove cursos
de Pós-graduação Lato sensu, com
a solicitação de abertura de três
cursos ainda neste ano. A ideia é
identificar etapas de planejamento
comuns aos diversos programas,
otimizando recursos e criando uma

identidade institucional. Em especial, a Residência Médica deverá
ser
considerada
de
fato
como um Programa de Pós-graduação da FCM, sendo o
Prof. Roberto Esporcatte indicado como Presidente da Comissão de Residência Médica
(COREME) nesta gestão.

que objetiva identificar as diversas
ações comuns dos projetos em curso
na instituição, facilitar o desenvolvimento das diferentes etapas, desde
sua elaboração até a análise de dados e publicação, colaborando ainda na captação de recursos. Na área

de graduação, o objetivo principal é
a integração com a pós-graduação,
especialmente através da estruturação de um programa institucional
de Iniciação Científica.
•••

PÓS-GRADUAÇÃO

A

Coordenação
de
Pós-graduação da FCM, pela Profa.
Andréa Araújo Brandão, irá proporcionar a integração entre os quatro
cursos Stricto sensu, atualmente a
Pós-graduação em Ciências Médicas (PGCM), Fisiopatologia Clínica
e Experimental (FISCLINEX), Fisiopatologia e Ciências Cirúrgicas

PESQUISA

O

Prof. Denizar Vianna Araújo é
o novo Coordenador de Pesquisa da FCM com duas metas iniciais
importantes, uma na área de graduação e outra na pós-graduação. Já
se encontra em fase de elaboração
o Centro de Pesquisa da FCM,

EXTENSÃO
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A

Profa. Mônica Firmida é a nova
Coordenadora de Extensão,
considerada como uma área de menor visibilidade na FCM, sendo necessário reverter esta imagem. Para
isso, deverá haver maior divulgação dos processos de cadastramento e acompanhamento dos projetos e programas de extensão. Uma
busca ativa de diversas atividades
já realizadas pelos nossos alunos
e docentes também será executada, procurando avaliar a possibilidade de registro como atividades
extensionistas. A Direção da FCM
também pretende colaborar com as
atividades desenvolvidas pelas Ligas Acadêmicas, que são iniciativas
muito bem estruturadas de nosso
corpo discente.

INOVAÇÕES

M

uitas são as frentes que precisam ser desenvolvidas para que todas estas complexas ações possam ser implementadas e uma das primeiras e principais mudanças se refere à COMUNICAÇÃO NA FCM. A nova
equipe da Direção logo identificou considerando a recente renovação DE SIMULAÇÃO são duas ferraa importância de ampliar as ferra- de quadros.
mentas de ensino e avaliação que
mentas de comunicação interna e
A área de INFRAESTRUTURA a FCMprecisa implantar em curto
externa, criando diferentes canais é totalmente dependente da situa- prazo. Considerando a necessidade
de divulgação - como este boletim ção econômica institucional do mo- de ampliação dos cenários de prátiinformativo.
mento, já tendo sido identificada a ca para os nossos alunos, são duas
Para isso será necessário um necessidade de reforma do anfitea- opções complementares de grangrande investimento interno na ca- tro Rolando Monteiro e seus espa- de importância para aquisição de
pacitação de pessoal, para melhor ços de apoio.
competências e habilidades.
utilização das redes sociais, de sofA melhor organização e distriO EAD na FCM estará sob a cotwares para diagramação e revisão buição dos espaços, controle in- ordenação da Profª. Alexandra
contínua do site (www.fcm.uerj.br). formatizado e maior transparência Monteiro, que vem acumulando
Outras ações já em andamento dos processos já podem proporcio- uma grande experiência com Telese referem à identificação do perfil nar melhores condições de traba- medicina e Telessaúde, e também
discente através de questionários lho, mesmo nos tempos atuais de com o apoio do Departamento de
dirigidos, a atualização do cadastro dificuldade institucional.
Tecnologia e Informação em Saúde
de e-mails e informações dos doO ENSINO À DISTÂNCIA em algumas ações. O Laboratório de
centes e técnico-administrativos, (EAD) E O LABORATÓRIO Simulação, ainda com espaço físico
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indefinido, terá uma equipe a ser coordenada pelo Prof. Sérgio da Cunha.
Outra inovação já em andamento é o novo núcleo de INTERCÂMBIOS da FCM, que foi criado diante do crescente interesse de
nossos alunos de graduação e pós-graduação em outras instituições
nacionais e internacionais.
Até o momento, estas participações ocorriam por iniciativa direta
de docentes e alunos, sendo necessário que a FCM acompanhe e
crie oportunidades para as diversas parcerias e colaborações. Para
isso, sob a coordenação da Profª.
Lia Roque e apoio do Prof. Denizar Vianna, a FCM deverá criar
critérios e modelos de convênios,
com o respaldo da Sub-Reitoria de
Graduação (SR-1) e do Departamento de Cooperação Internacional (DCI) da UERJ.
Atividades relacionadas ao
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DOCENTE permanecem como prioridade na nova

gestão, sob coordenação da Vice-diretora, Profa Anna Tereza. A
ideia é promover atividades com o
objetivo de estimular novas metodologias de ensino e ferramentas
de avaliação nos cursos de graduação e pós-graduação da FCM,
envolvendo cada vez mais nossos
docentes nos temas atuais sobre
educação médica.
O Programa de Apoio Psicopedagógico ao Estudante
(PAPE) está mantido sob a coordenação da psicóloga Sandra Torres Serra e terá novos projetos com
maior abrangência para o corpo
discente, com ações coletivas desenvolvidas em parceria com o Serviço de Psicologia Aplicada, atendendo a demandas comuns entre
os alunos de graduação.
O PROGRAMA DE REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA está
sendo reestruturado, pois a FCM
está se programando para aderir ao
REVALIDA, programa nacional de
revalidação de diplomas de gradu-

ação obtidos no exterior.
Ainda existem diversos processos de solicitação de revalidação de
diploma na secretaria da FCM, que
deverão ser finalizados até o final
deste ano.
Todas as ações citadas vêm sendo construídas em equipe, com
reavaliações frequentes das ações
implementadas por todos os segmentos da FCM, considerando o
princípio básico de que a Direção
deve ser participativa e transparente, com o envolvimento de docentes, discentes e técnico-administrativos.
Assim, estaremos cada vez mais
orgulhosos por estarmos juntos,
sempre valorizando a Faculdade de
Ciências Médicas da UERJ.
•••
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