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Informativo FCM Coronavírus Covid-19 em 07 04 2020 
 

Editorial 
 
Estamos vivenciando um momento de enfrentamento à pandemia do Coronavírus Covid-19 onde 
toda a ajuda é essencial e a nossa união, mais do que nunca, é fundamental.  Várias ações já foram 
implementadas  e outras ainda serão por cada um de nós: pessoa física, disciplina, departamento, 
laboratórios e secretaria. O objetivo deste informativo é, especialmente, nesse momento informar e 
compartilhar todas as iniciativas assim como as portarias, atos executivos e editais relacionados ao 
enfrentamento. Juntos e informados somos sempre muito mais fortes! 
 

Direção FCM (2020-2023). 
 

Atos Executivos REITORIA UERJ em vigência 

 
 AEDA REITORIA nº 13/2020 regula as atividades dos servidores e as licenças dentre outros 

para os servidores da UERJ.  
 AEDA REITORIA nº 21/2020 que prorroga o prazo de suspensão das atividades acadêmicas e 

administrativas não essenciais em função da prevenção ao novo Coronavírus Covid-19.  
 AEDA REITORIA nº 22/2020 regulamenta as normas orçamentárias do Estado à Queda de 

Arrecadação e a Realocação de Recursos para o combate Covid-19. 
 

Acesse regularmente para manter-se atualizado sobre os procedimentos internos da UERJ em 
https://www.uerj.br/noticia/10477/ 
 

 
Graduação, Extensão e Pós-Graduação 

 
Graduação 
Internato Os internos estão em processo de 
treinamento para o uso de equipamentos de 
proteção individual e enfrentamento da 
pandemia, através de grupos de tutoria online 
e treinamentos práticos presenciais em 
pequenos grupos.  
 
 
As aulas do 1° ao 5° ano permanecem suspensas, mas a coordenação de graduação tem organizado  
estratégias  de mediação digital entre docentes e alunos destas turmas, compostas por envio de 
materiais de estudo, aulas gravadas e discussões online, visando quebrar o isolamento e manter o 

Atividades de Treinamento presencial e virtual s 

https://www.uerj.br/noticia/10477/
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estudo ativo. Tais atividades não possuem caráter substitutivo, ou seja, ao reiniciar o calendário 
acadêmico serão ministradas as as aulas necessárias para cumprir os programas das disciplinas. Em 
paralelo a isto, a Policlínica Piquet Carneiro iniciou um programa de voluntariado para triagem de 
pacientes na porta de entrada e testagem de Covid19, após treinamento adequado, contando com 
grade adesão dos alunos da FCM e ótima avaliação por parte destes. 
 
 
O Núcleo de Extensão Universitária da FCM, em 
alinhamento com outras ações de combate ao 
COVID-19 da UERJ, fez uma reunião virtual com 21 
alunos representantes das Ligas Acadêmicas da 
FCM na última sexta feira, 3 de abril. Foi decisão das 
Ligas, que correspondem a 19 projetos de extensão, 
se unificar e planejarem as ações 
colaborativamenfe usando uma identidade única 

em diferentes mídias.  
                                                                          

  
As propostas iniciais serão apresentadas na próxima reunião que ocorrerá nesta terça feira, 7 de 
abril. O suporte ao trabalho das Ligas será feito com apoio da plataforma de Educação à Distância 
da FCM, que ofereceu um curso para construção colaborativa dos conhecimentos, debates das 
dúvidas e definição dos materiais que serão disponibilizados para a comunidade. Estas medidas 
visam também comprometer os estudantes de medicina com a pandemia, facilitar o aprendizado de 
todos, capilarizar a divulgação de informações de qualidade científica e diminuir o estresse dos 
estudantes nesta fase de isolamento social. 
 

A Plataforma de Educação à Distância da FCM 
tem o acesso disponível em  
https://ead.fcm.uerj.br/login/index.php.   
A Plataforma FCM está organizada conforme ilustra a 
Figura 3. Algumas disciplinas obrigatórias já estão 
com o respectivo material organizado e outras ainda 
estão em fase de organização. No momento, nosso 
foco é para o enfrentamento da pandemia e assim no 
espaço “Disciplinas Eletivas’ já estão disponíveis dois 
ambientes ‘Coronavírus Covid-19’”. Caso queira e 
possa contribuir esteja em contato direto com a 
Coordenação da Graduação e da Extensão. 

 

Pós-Graduação As atividades da pós-graduação devem ser estimuladas por via eletrônica. 
Atividades teóricas, seminários, discussão de artigos científicos, 
elaboração e revisão de artigos para publicação, análise de dados de 
pesquisa e mesmo as defesas de dissertação de mestrado e teses de doutorado 
podem ser feitas remotamente. Os programas de pós-graduação stricto sensu e 
os cursos de atualização lato sensu têm se adaptado a esta realidade e a 
oferta de atividades tem crescido, obedecendo às especificidades dos programas 
e cursos. A CAPES lançou Edital de Seleção Emergencial: "Prevenção e Combate a surtos, endemias, 
epidemias e pandemias(Edital nº 9/2020) com o objetivo de  de 
apoiar projetos de pesquisas de Programas de Pós-Graduação stricto sensu, 

Plataforma EAD FCM 

Reunião com representantes das Ligas 

https://ead.fcm.uerj.br/login/index.php
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voltados ao enfrentamento à nova pandemia da CoViD-19 e em temas 
relacionados a endemias e epidemias típicas no país, com foco nas seguintes 
áreas específicas: Epidemiologia, Infectologia, Microbiologia, Imunologia, 
Bioengenharia e Bioinformática, disponível em www.capes.gov.br 

 

 

Secretaria FCM   
As atividades administrativas na Secretaria da Direção da FCM serão realizadas em Home Office, 
conforme o autorizado pela AEDA REITORIA 13/2020. Todas as questões administrativas bem como 
de frequência deverão ser encaminhadas para o email para o email gabinete@fcm.uerj.br ou 
secretaria.fcm.uerj@gmail.com . 

 

 

ANEXOS  
Ministério da Saúde _ Portarias “Brasil Conta Comigo” Pandemia Covid-19 

 Portaria nº 580 de 27 de Março de 2020 _ Brasil Conta Contigo _ sobre Residência Médica.   
1. Portaria nº 639 de 31 de Março de 2020 _ Brasil Conta Contigo _ sobre o a cadastramento 

dos profissionais da saúde. 
2. Portaria nº 492 de 23 de Março de 2020 _ Brasil Conta Comigo _ sobre o cadastramento dos 

alunos dos cursos da Saúde e de instituições em saúde. 
 

Portarias, Editais e outros _ Pandemia Covid-19  
3. CAPES Ofício novo Cronograma Capes Print em 31 03 2020 
4. CAPES EDITAL DE SELEÇÃO EMERGENCIAL "PREVENÇÃO E COMBATE A SURTOS, ENDEMIAS, 

EPIDEMIAS E PANDEMIAS" EDITAL Nº 9/2020 
5. FAPERJ Edital Ação Emergencial Covid-19.  
6. GOVERNO RJ CI SECTI SUBCAPP SEI Nº6 Editais e Campanhas Covid-19 em 30 03 2020. 
7. NOTA  DE ESCLARECIMENTO USO DE MÁSCARAS na Pandemia Covid-19 em 02 04 2020. 
8. UERJ CI CAADOC-GVR 122_2020 
 

 
Orientações Gerais _ Pandemia Covid-19 
 

Caso algum docente, aluno, residente ou técnico-administrativo apresente sinais ou sintomas de 
síndrome gripal, deverá comunicar imediatamente à chefia imediata e seguir o fluxo estabelecido 
pela Secretaria Estadual de Saúde e as orientações do HUPE e da PPC, 
 

Expediente  
Faculdade de Ciências Médicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (FCM-UERJ)  
Diretor: Prof. Mario Fritsch  
Vice-diretora: Profa. Alexandra Monteiro 
Coordenador da Graduação: Prof. Ricardo Bedirian 
Coordenador Adjunto da Graduação: Prof. Kennedy Kirk 
Coordenadora do Internato: Profa. Julia Berg 
Coordenadora de Extensão: Profa. Monica Firmida 
Coordenadora de Pós-Graduação: Profa. Andrea Brandão 
Coordenadora de Pós-graduação Lato sensu: Profa. Maud Parise 
Chefe de Gabinete: Monica Sampaio 
E-mail para envio de matérias: secretaria.fcm.uerj@gmail.com 

http://www.capes.gov.br/
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