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Informativo FCM em 24 04 2020 
 

Editorial 

 
Nesta semana vivenciamos um agravamento da pandemia no nosso país, com números cada vez 
mais alarmantes. Apesar deste momento de grande preocupação e ansiedade, obtivemos avanços 
importantes na melhor organização de nossas ações, sempre de forma integrada com a Direção do 
HUPE e da PPC. Nossas ferramentas de gestão da informação estão mais formatadas e com mais 
conteúdo. O recém criado Comitê de Ligas Acadêmicas de Medicina já vem realizando uma série de 
iniciativas colaborando no combate à pandemia. Mesmo à distância, o PAPE mantém suas 
atividades semanais procurando dar apoio aos nossos alunos neste período mais difícil. Os internos 
já estão bem organizados no programa voluntariado com estágio prático no HUPE e na PPC, além de 
diversas atividades remotas. Por fim, a Direção da FCM vai colaborar diretamente na organização 
dos projetos de pesquisa relacionados ao COVID-19. Estamos cientes que ainda não é suficiente, por 
isso continuaremos a aplicar mais empenho para superar,junto com nossos alunos, professores e 
técnico-administrativos, mais esse momento da nossa história. 

Direção FCM (2020-2023). 
 

Ato Executivo REITORIA UERJ em vigência na pandemia do Coronavírus 

 
AEDA REITORIA nº 23/2020 que prorroga o prazo de suspensão das atividades acadêmicas e 
administrativas não essenciais em função da prevenção ao novo Coronavírus Covid-19 até 
30/4/2020. Acesse regularmente para manter-se atualizado sobre os procedimentos internos da 
UERJ em http://www.uerj.br. 

 

Gestão da Informação e Redes Sociais da FCM 

 
Gestão da informação diz respeito ao planejamento 
organizacional na coleta, na organização e na 
distribuição por meios adequados de informações para 
seus membros e para membros de partes interessadas e 
relacionadas com a organização. Na Sociedade Digital, 
as Redes Sociais têm se revelado como propulsora no 
compartilhamento de informações apesar de questões 
sensíveis, como fake news, o que no caso da FCM não se 
aplica uma vez que é uma organização com missão, 
visão e valor na excelência e na qualidade do médico. 

 
 

http://www.uerj.br/
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Nesse contexto, a Direção da FCM vem envidando esforços para otimizar a gestão da informação 
organizacional em um curto intervalo de tempo visando apoiar, inclusive, o  enfrentamento coletivo 
da pandemia do novo coronavírus.  Assim, foi instituído na primeira semana de abril este 
Informativo FCM Informativo FCM e  criadas duas  Rede Sociais  exclusivas para a comunidade 
interna: grupo no Whatsapp com postagem direcionadaintitulado “FCM Avisos’  e o  workplace 
Medicina  UERJ; além da página na  Rede Social Instragram para a divulgação das informações da 
FCM para a comunidade externa.  
 
O workplace Medicina UERJ está, nesse momento, priorizando o compartilhamento das 
informações sobre a pandemia, das unidades diretamente envolvidas com o enfrentamento da 
pandemia, além de contemplar todas as disciplinas da FCM. O processo do envio do convite, adesão 
do convidado e ingresso no workplace está em curso e,até o momento, 786 participantes foram 
cadastrados entre médicos, docentes e não docentes, e alunos do nosso curso de graduação em 
Medicina. O objetivo é a difusão da informação para a  nossa comunidade de forma interativa e 
participativa bem como como apoio para a transmissão de eventos ao vivo pelo próprio workplace.  
 
 

 
 
 

Extensão 

 
A Campanha das Ligas Acadêmicas  Contra COVID-19, 
promovida pelo Núcleo de Extensão Universitária da 

FCM contou somente  nessa semana  com 7 novas 
publicações nas Redes Sociais _Facebook e Instragram _, 
alcançando 579 visitas no perfil do Instagram e, atualmente, 
416 seguidores. Os assuntos abordados foram sobre a 
teleorientação e seu significado, mitos e verdades sobre 
COVID-19 com um quizz interativo, um reforço das medidas 
preventidas, bem como os sinais e sintomas da doença. 
Além disso, compartilhamos dicas para maximizar a 
produtividade na quarentena e sobre a relação das crianças 
com espectro autista e o isolamento social. Todas foram 
produções das Ligas Acadêmicas, unidas, para levar 
informação correta e confiável ao público. 

 
 

 

 

Rede Social workplace Medicina UERJ 

Campanha das Ligas Acadêmicas no  
enfrentamento da pandemia 
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Pesquisa  

O Prof. Mario Fritsch, Diretor da FCM, foi designado 
como Coordenador Geral dos projetos de Pesquisa 
Relacionados ao COVID-19, conforme CI 
UERJ/HUPE/GDG NO 189, assinada pelo Prof. Ronaldo 
Damião, Diretor do HUPE, em 22/04/2020. O objetivo 
principal da Direção FCM é consolidar os projetos de 
pesquisa em desenvolvimento ou em elaboração na 
nossa Instituição para enfrentamento da pandemia 
COVID-19. 

 
 Desta forma, será possível acelerar os processos de aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa, 
apoiar as ações necessárias para viabilizar a execução de cada projeto e auxiliar na busca por 
financiamento. Um e-mail já foi enviado aos docentes com um link para um questionário visando 
coletar alguns dados essenciais. No próximo Informativo FCM vamos listar os projetos cadastrados 
na plataforma. O questionário pode ser preenchido através do link:  
https://forms.gle/BgMdFj2kBoGFytEu5 
 

Graduação 

Nesta semana os alunos do 6° ano iniciaram suas 
atividades na ação estratégica de voluntariado 
lançada pela FCM para enfrentamento da 
Pandemia por COVID-19. Os alunos puderam 
escolher entre um portfolio de atividades 
presenciais ou remotas. As atividades presenciais 
somente foram autorizadas para aqueles que 
cumpriram o treinamento realizado nas semanas 
anteriores. São elas: plantão geral diurno no 
HUPE, para atendimento de pacientes não-
COVID, e triagem da PPC. Dentre as remotas: 
telemonitoramento de pacientes em várias 
especialidades, vigilância epidemiológica e 
participação em levantamento de dados em 
pesquisas envolvendo COVID-19.  

                                                                                                                        ‘ Inernato no enfrentamento da  pandemia 
 

 

 

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 asquestões administrativas bem como 
de frequência deverão ser encaminhadas para o emailpara o emailgabinete@fcm.uerj.br ou 

secretaria.fcm.uerj@gmail.com . 
 

 

https://forms.gle/BgMdFj2kBoGFytEu5
mailto:gabinete@fcm.uerj.br
mailto:secretaria.fcm.uerj@gmail.com
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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. MaudParise 
Chefe de Gabinete: Monica Sampaio 
 
E-MAIL PARA ENVIO DE MATÉRIAS: secretaria.fcm.uerj@gmail.com 

mailto:secretaria.fcm.uerj@gmail.com

