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Informativo FCM em 23/6/2020 
 

Editorial 

 

Já completamos os primeiros três meses de convívio com a COVID-19. Certamente teremos 
mais alguns trimestres de pandemia pela frente, mas esperamos que o primeiro tenha sido 
realmente o pior. Neste período acumulamos perdas de milhares de pessoas, algumas bem 
próximas a nós, além de perdas coletivas e institucionais. Os números de morbidade e de 
mortalidade ainda são elevados no Brasil, o que traz grande incompreensão sobre a política 
de grande flexibilização neste momento, que em muitos locais chega à normalização das 
atividades dos serviços públicos e privados. Por outro lado, conhecemos a imensidão do 
nosso país que resulta em realidades sociais, econômicas e de saúde pública 
completamente diferentes entre estados e mesmo entre municípios do mesmo estado. Os 
boletins nacionais indicam que a pandemia agora cresce nos extremos (norte e sul) e no 
interior do país. Na cidade do Rio de Janeiro, temos recebido relatos de redução acentuada 
de internações por COVID-19 em leitos de enfermaria e de terapia intensiva, com redução 
significativa da taxa de ocupação hospitalar. Esta observação não é suficiente para nos dar 
segurança para o retorno das atividades acadêmicas, pois com a liberação do isolamento 
social determinado pelos Governos do Estado e do Município precisamos aguardar a 
esperada “segunda onda” de contágio ou, na verdade, continuação da primeira onda que de 
fato não encerrou. Por outro lado, como está cada vez mais claro que teremos que conviver 
com a circulação do Sars-Cov-2 por um longo tempo, ainda indeterminado, já iniciamos a 
discussão sobre estratégias de retorno progressivo, certamente com grande apoio de 
atividades remotas, com a preocupação de inclusão global. Não haverá fórmula mágica e 
nem consenso, somente desafios a serem enfrentados pela gestão, corpo docente, discente 
e técnico-administrativos. Já vencemos grandes obstáculos no passado, inclusive recente, e 
passaremos por mais essa grande adversidade. Com este foco, apresentamos este 
Informativo que resume o primeiro de uma série de webinários com reflexões sobre a 
pandemia e as determinações da última reunião do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e 
Extensão da UERJ. Com certeza, dois marcos importantes na nossa luta diária de 
enfrentamento dessa pandemia. 
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Ciclo de webinários ‘Lições Aprendidas com a Pandemia’ com o tema 

‘Avaliação do Primeiro Trimestre’ é sucesso total com abrangência 

internacional 

 

 
Realizado no dia 24/6/2020, o primeiro webinar com tema em ‘Avaliação do Primeiro Trimestre’ 
contou com a presença do ex Ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta  e com as lideranças da 
Medicina nesse cenário como o Diretor da Faculdade de Ciências Médicas  Prof. Mario Fritsch, a 
vice-diretora Profa. Alexandra Monteiro, o diretor do HUPE Prof. Ronaldo Damião, o diretor da PPC 
Prof. Rogério Rufino e o Prof. Denizar Vianna que atuou como Secretário de Ciência, Tecnologia e 
Insumos Estratégicos na gestão do ex Ministro Mandetta.  
 
 
O webinar foi iniciado com as palavras do 
Magnífico Reitor, Professor Ricardo Lodi, que 
destacou a importância da Faculdade de Ciências 
Médicas no enfrentamento da pandemia através 
das suas lideranças no cenário da assistência e de 
suas ações no Complexo de Saúde da UERJ. Na 
sequência, o ex Ministro Mandetta fez uma 
narrativa histórica detalhada da pandemia e da 
instalação de emergência de saúde pública no 
Brasil.   
 
 
Durante o evento, várias experiências e relatos 
foram compartilhados apontando para a 
importância do planejamento e para a evidência 
da ciência na tomada de decisão. O pico de 
audiência atingiu 480 pontos remotos conectados 
com uma média de 378 pontos por mais de duas 
horas de duração do webinar refletindo a 
abrangência do tema e o interesse dos 
participantes.  
 
 
 

O webinar foi gravado e está disponível para o acesso no Workplace Medicina UERJ e, em 

breve, estará disponível no canal no YouTube da FCM que será lançado na semana que vem. 

 

 
 
 
 
 
 



  

3/4 
 

 

Workplace Medicina UERJ 

 

 
O Workplace Medicina UERJ está a pleno 
vapor com postagens institucionais, 
estaduais, federais, técnicas e científicas 
de extrema relevância para a comunidade 
Medicina UERJ, nesse momento, 
priorizando O objetivo é a difusão da 
informação para a nossa comunidade de 
forma interativa e participativa bem como 
apoio para a transmissão de eventos ao 
vivo pelo próprio workplace.  

 
 
 

 
 

 

 

CSEPE aprova oferta de disciplinas de forma remota na pós-graduação e 

discute alternativas para a graduação 

 

 
Na última quinta-feira, dia 18/6/2020, o Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão 
(CSEPE) aprovou deliberação que cria normas temporárias para os Programas de Pós-graduação 
Stricto sensu durante a pandemia de Covid-19. Na sessão, também, foram expostas alternativas 
para retomada das atividades letivas dos cursos de graduação. Na mesma semana, o MEC já havia 
publicado nova Portaria que estendeu a autorização de aulas remotas para instituições federais de 
ensino superior até 31 de dezembro de 2020. Ainda segundo a portaria, as instituições de 
ensino terão autonomia para definir o currículo de substituição das aulas presenciais, a 
disponibilização de recursos a estudantes para que eles possam acompanhar as aulas, e a realização 
de atividades durante o período. Nesse contexto, a FCM estabeleceu um replanejamento 
estratégico visando ofertar suporte ao corpo docente e discente, da graduação e da pós-graduação, 
para a organização dos materiais de ensino-aprendizagem no Ambiente Virtual de Aprendizagem - 
AVA FCM.  
 
 
O email educacao@fcm.uerj.br está disponível para dirimir dúvidas e prover suporte à todas as 
ações e atividades relacionadas ao AVA FCM. 

 

 

 

 

Rede Social workplace Medicina UERJ 

        Caso ainda não esteja participando envie email para secretaria.fcm.uerj@gmail.com para 
que possa ser realizado o cadastro no nosso Workplace. 

mailto:educacao@fcm.uerj.br
mailto:secretaria.fcm.uerj@gmail.com
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Extensão 

 
A Campanha das Ligas Acadêmicas  Contra COVID-19, promovida pelo 
Núcleo de Extensão Universitária da FCM está atuando com força total 
em suas ações para a Comunidade externa e interna através, 
principalmente, das Redes Sociais  Facebook e Instagram. Além disso, 
as Ligas Acadêmicas estão organizando e promovendo webinários 
temáticos de elevado padrão com temas de extrema importância e 
relevância para a comunidade médica. Vale a pena seguir nas Redes 
Sociais as próximas novidades! 

 
 
 

 

Secretaria FCM  
 
 
As atividades administrativas da Secretaria da Direção 
da FCM estão sendo realizadas, em grande parte, 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 gabinete@fcm.uerj.br ou 
secretaria.fcm.uerj@gmail.com . 

 

 
 

EXPEDIENTE 
Faculdade de Ciências Médicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (FCM-UERJ)  
Diretor: Prof. Mario Fritsch  
Vice-diretora: Profa. Alexandra Monteiro 
Chefe de Gabinete: Monica Sampaio 
Programador visual: Helvécio da Silva 
 
E-MAIL PARA ENVIO DE PRÓXIMAS MATÉRIAS: comunicacao@fcm.uerj.br 
 

Campanha das Ligas Acadêmicas no  
enfrentamento da pandemia 

ORIENTAÇÕES GERAIS 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. 

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