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Informativo FCM em 17 04 2020 
 

Editorial 
 
Estamos completando o primeiro mês de enfrentamento à pandemia do Coronavírus Covid-19: um 
mês de intensa aprendizagem e reaprendizagem criativa nesse novo cenário. A ciência, talvez, nunca 
tenha sido tão demandada, com respostas baseadas em evidências científicas, em um curto intervalo 
de tempo. A pesquisa mundial floresceu, e de forma colaborativa, onde cada colaborador, em 
qualquer local, pode e deve contribuir para o enfrentamento da pandemia. Nossa vocação 
institucional demanda de forma intensa nossa união em prol do enfrentamento, juntos e informados 
somos sempre muito mais fortes. 
 

Direção FCM (2020-2023). 
 

 
Novos Atos Executivos REITORIA UERJ  

 
❖ 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  
 

 
Graduação, Extensão, Pós-Graduação e Pesquisa 

 
GRADUAÇÃO  
 
Após finalização do treinamento virtual e presencial, internos do sexto ano da FCM/UERJ iniciaram 
participação voluntária no enfrentamento à pandemia COVID-19 através da atuação em diversas 
frentes de ação remotas lideradas por professores, com ênfase no telemonitoramento de pacientes 
ambulatoriais nas seguintes áreas:  
 
Saúde Mental, Pediatria, Reumatologia, Cirurgia Geral, Vigilância em Saúde, Endocrinologia e 
Medicina de Família e Comunidade.  
 
Na próxima semana, estarão retomando frentes assistenciais no Hospital Universitário Pedro Ernesto 
e na Policlínica Piquet Carneiro. 

http://www.uerj.br/
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EXTENSÃO 
 
A Campanha Ligas Contra COVID-19 é uma iniciativa 
das Ligas Acadêmicas de Medicina da Faculdade de 
Ciências Médicas da UERJ, que se uniram e formaram 
o Comitê de Ligas FCM - UERJ. O objetivo do projeto 
é levar informação correta e confiável à população 
sobre a pandemia do novo coronavírus, 
relacionando-a às diversas áreas da medicina que são 
contempladas pelas quase 20 ligas participantes. O 
Instagram da campanha é @comitedeligasuerj e o 
Facebook /comitedeligasuerj. 
Dúvidas e sugestões: enviar email para 
extensao@fcm.uerj.br  
 
 
PESQUISA  
 
A FCM parabeniza as projetos enviados para FAPERJ como apoio ao enfrentamento da pandemia. 

                                           
Proponente: Agnaldo José Lopes 
Título Projeto: Inteligência artificial e criação de 
softwares no avanço dos processos investigativos, 
diagnóstico clínico e acompanhamento de pacientes com 
COVID-19. 
Proponente: Roberto Alves Lourenço 
Título do Projeto: COVID-19 e envelhecimento humano: 
incidência, apresentação clínica, fatores de risco, níveis 
de gravidade e resposta imune em uma população com 
65 anos ou mais acompanhada em uma unidade pública 
ambulatorial de geriatria. 

 
 
 
Na Plataforma de Educação à Distância (EAD) FCM 
estão em organização, sob Coordenação da 
Graduação, ambientes virtuais de aprendizagem 
(AVA), seguindo as recomendações da PR1, do 
primeiro ao quinto ano como apoio ao 
enfrentamento da pandemia.  Dúvidas e sugestões 
enviar email para graduacao@fcm.uerj.br 
 

 
 
 
 
 
 
 

Plataforma EAD FCM 
(Acesso disponível em https://ead.fcm.uerj.br/login/index.php) 

Campanha Ligas Contra a Covid-19  
nas Redes Sociais 

mailto:graduacao@fcm.uerj.br
https://ead.fcm.uerj.br/login/index.php
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PAPE – Programa de Apoio Psicopedagógico ao Estudante da FCM está, desde o dia 15/04, realizando 
atendimentos individuais aos alunos, na modalidade online. Para ser atendido basta o aluno enviar 
um e-mail para papefcmuerj@gmail.com informando o seu telefone de contato para a realização do 
agendamento do atendimento virtual.  
 
Durante o período da quarentena, com o intuito de manter os vínculos 
com os alunos e oferecer suporte diante do momento de incertezas, a 
partir do dia 15/04 o PAPE também estará promovendo RODAS DE 
CONVERSA VIRTUAIS com os alunos, através do aplicativo zoom.  Os 
horários serão sempre às quartas-feiras (às 20:00h) e sextas-feiras, (às 
11:00h), até o final de ABRIL. Para participar das RODAS, o aluno deve 
se inscrever antecipadamente pelo FACEBOOK ou pelo e-mail do PAPE 
e aguardar para receber o convite para a reunião. Nesta primeira 
rodada, o mote da conversa será “MedUerj, como estamos neste 
momento?”, cuja intenção é compartilharmos o impacto da pandemia 
e os desafios enfrentados para atravessá-la. 

 

 
Secretaria FCM As atividades administrativas na Secretaria da Direção da FCM continuam sendo 
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 e-mail 
gabinete@fcm.uerj.br ou secretaria.fcm.uerj@gmail.com . 
 
Orientações Gerais _ Pandemia Covid-19 Caso algum docente, aluno, residente ou técnico-
administrativo apresente febre, 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 
 

ANEXOS  Portarias, Editais e outros _ Pandemia Covid-19 
1. CNPQ Chamada Apoio à pesquisa do Coronavírus - Portal CNPq 
2. FAPERJ Calendário de Auxílios e Bolsas de 2020 
3. UERJ Ordem de Serviço PR-2 que orienta e dá diretrizes às atividades de defesa de exame de 

qualificação, dissertação e tese de forma remota 
4. UERJ 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 

mailto:gabinete@fcm.uerj.br
mailto:secretaria.fcm.uerj@gmail.com
mailto:secretaria.fcm.uerj@gmail.com

