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Informativo FCM em 05/08/2020 
 

Editorial 

 
Chegamos à metade do ano 2020. Vivemos vários meses de pandemia e ainda conviveremos mais 
um longo tempo com a ameaça constante da COVID-19. Permanecem incertezas, temores e 
diversidades nas reações e atitudes. Por outro lado, estamos com grandes desafios pela frente que, 
paradoxalmente, servem como forma de motivação. Professores e alunos parecem se unir na busca 
do melhor caminho para enfrentar esse momento de excepcionalidade que ninguém previa, que 
ninguém queria. Tínhamos duas opções principais: aguardar a passagem das diversas ondas se 
retraindo cada um no seu canto ou reiniciar progressivamente as atividades acadêmicas, 
inicialmente por via remota e avaliando mais para frente melhores condições para atividades 
presenciais. A primeira opção seria a mais fácil e cômoda, mas nem sabemos se seria a mais segura. 
De qualquer forma, optamos em conjunto pela segunda opção. Ninguém está dizendo que será 
simples, sem dificuldades e que ocorrerá sem intercorrências. Sabemos das adversidades que estão 
sendo enfrentadas pelo corpo docente e discente, de forma coletiva e individual, em graus 
diferentes. Apesar desse contexto, é nítido o engajamento dos professores da FCM na construção 
desse planejamento de retorno, com grande participação nas discussões do Programa de 
Desenvolvimento Docente e buscando aprender novos métodos de ensino e novas ferramentas de 
comunicação. Da mesma forma, estamos muito orgulhosos de nossos alunos que depois de 
participarem das diversas ações voluntárias no combate ao novo coronavírus, estão agora 
envolvidos no maior contato com o Ambiente Virtual de Aprendizagem da FCM, procurando 
aprender a aprender! E mais ainda, reconhecendo os esforços que os professores vêm fazendo para 
adequação ao novo processo de ensino-aprendizagem. A Direção da FCM estará diariamente atenta 
à qualidade necessária no curso de Medicina para manter uma excelente formação dos nossos 
alunos. Devemos também considerar que a FCM é uma Unidade Acadêmica diretamente inserida 
nas Unidades de Saúde da UERJ, o que propicia maior apoio e traz maior qualidade a essas 
Unidades. Por isso, não iremos recuar, vamos nos unir e assim nos fortalecer para demonstrar à 
sociedade que podem contar conosco. Saúde a todos! 

Direção FCM (2020-2023). 
 

Deliberações UERJ e a Pandemia  

 

Deliberação Nº 14/2020_ que  ‘Dispõe sobre a criação de normas para o planejamento e a execução 
de Períodos Acadêmicos Emergenciais (PAE), critérios para a oferta e realização de componentes 
curriculares de ensino e aprendizagem, altera o Calendário Acadêmico 2020.1 e dá outras 
providências’ 
AEDA-035/REITORIA /2020  _ que Prorrogada a suspensão das atividades acadêmicas e 
administrativas não essenciais até o dia 31 de agosto. 
AEDA-036/REITORIA/2020  - que Revoga o parágrafo único do artigo 6 do AEDA 35. 

https://www.uerj.br/wp-content/uploads/2020/07/Deliberacao14.pdf
https://www.uerj.br/wp-content/uploads/2020/07/AEDA-35-Atividades-Remotas-e-Presencias-Decreto-47.176.pdf
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Programa de Desenvolvimento Docente PDD FCM UERJ 

 
Coordenado pelas professoras Thais Amadeu e Alexandra Monteiro, 
o PDD FCM UERJ promoveu várias oficinas do tipo ‘Hands on’ com o 
corpo docente para a capacitação do uso das ferramentas do AVA 
FCM e iniciou as atividades de ensino-aprendizagem colaborativa 
com o Ciclo intitulado como ‘Ensino Remoto e a Pandemia’ 
composto por  diversas oficinas síncronas que estão sendo gravadas 
e organizadas junto com outros materiais de apoio no AVA FCM. 

 
Agenda do Ciclo Ensino Remoto e a Pandemia: 

 

Como Planejar o Ensino Remoto Profa. Raquel Marques Villardi.  

Como avaliar durante o Ensino Remoto Prof. Ruy Guilherme Silveira de Souza 

Apresentação do Microsoft Teams Profa. Christiane Leal Corrêa  

Propostas de Avaliação para Casos Clínicos Profa. Raquel Marques Villardi.  

Como elaborar Questões do tipo Múltipla Escolha  Prof. Ruy Guilherme Silveira de Souza 

Como Avaliar no Ensino Remoto  HOJE Prof. ValdesBollela 

 
A agenda é atualizada com novas oficinas semanalmente e está disponível no ambiente do PDD no AVA FCM: 

Fique por Dentro!     Informações envie email para desenvolvimento.docente@fcm.uerj.br 

 

O PDD FCM UERJ atuou, também, junto à Coordenação da Graduação preparando um espaço 
dedicado, dentro de Programas Especiais no AVA FCM intitulado como “Ambientação do Aluno ao 
Ambiente Virtual de Aprendizagem FCM UERJ’ que já foi formalmente apresentado aos  alunos 
cursando o quinto ano. Outra iniciativa conjunta  e com o apoio do CASAF foi a introdução e 
apresentação do AVA FCM ao Comitê de Alunos na Graduação: uma experiência muita rica de 
colaboração e integração.  
 

 

FASPON- frente de atenção à saúde da população negra. 

 
 
Durante o Internato voluntário, coordenado pela Profa. Júlia Berg,  foi 
criada a FASPON - Frente de Atenção à População Negra. 
 
Em parceria com o Negrex, coletivo de estudantes e médicos 
negros,  está  sendo realizada a segunda edição da oficina 'A população 
negra e o COVID.  Por que é importante falar sobre isso?'’ Mais de 60 
pessoas entre  acadêmicos, internos, técnicos e docentes  participaram 
da atividade até o momento. 
 
 
 

 
 

Informações envie email para 

comunicação@fcm.uerj.br 

mailto:desenvolvimento.docente@fcm.uerj.br
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Iniciação Científica retoma  suas atividades  

 
 
O Coordenador de Pesquisa, Prof. Denizar Vianna, e a 
Coordenadora de Iniciação Científica, Profa Luciana Rodrigues, 
estarão promovendo,  no próximo dia 6/8/2020,  a Roda de 
Conversa com o tema ‘Iniciação Científica no Curso de 
Medicina’ tendo como público-alvo alunos do curso de 
graduação da FCM UERJ.  

 

 

A Iniciação Científica como complemento à formação profissional através da participação em 
projetos de pesquisa auxilia no desenvolvimento pessoal, por submeter o aluno a um 
planejamento e organização diferenciados. Isso significa que, ao avaliar a viabilidade da pesquisa, 
prever erros e sistematizar sua execução, o estudante aprimora sua capacidade de exercer com 
competência atividades referentes à sua profissão.  Por essa característica, o Manual do Usuário 
do PIBIC definiu a Iniciação Científica como "um instrumento de formação de recursos humanos 
qualificados”. Além disso, a Iniciação Científica coloca o aluno em contato com diferentes áreas 
do conhecimento e o leva a se relacionar com profissionais variados, ampliando uma 
característica essencial do atual mercado de trabalho: a multidisciplinaridade. Dentre esses 
profissionais, os professores são os mais importantes. A UERJ dispõe de 3 modalidades de 
Iniciação Científica cujos ditais, promovidos pela DCARH , que são bianuais.  

Ligas Acadêmicas de Medicina  

 
 
 
As atividades extensionsistas, coordenadas pela Profa. Monica Firmida,  
seguem ativas. A Campanha das Ligas Acadêmicas  Contra COVID-19, 
promovida pelo Núcleo de Extensão Universitária da FCM, mantém suas 
atividades nas Redes Sociais a pleno vapor.  Além disso, as Ligas 
Acadêmicas têm atuado de forma exemplar promovendo eventos 
temáticos de ampla abrangência, com temas de extrema relevância 
para a comunidade externa e interna.  

Iniciação Científica 
Junior

Ensino Médio

Iniciação Científica 
Ensino Superior

Iniciação Tecnológica
Ensino Superior

Informações envie email para 

pesquisa@fcm.uerj.br 

Modalidades de Iniciação Científica ofertadas pela PR2 UERJ 

http://www.pibic.uerj.br/
mailto:pesquisa@fcm.uerj.br
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A FCM parabeniza as Ligas Acadêmicos pelo dinamismo, empreendedorismo e organização de 
atividades de excelente nível técnico e científico promovidas, em tempo de distanciamento social, 
pelas Redes Sociais. 

 
 
novas  Redes Sociais FCM  

 

Com o objetivo de promover a visibilidade e a integração das 
ações e atividades técnico-científicas da comunidade FCM,  a 
Direção  convida a comunidade docente e discente, assim 
como os colaboradores, para compartilhar e divulgar pelas 
Redes Sociais da FCM tanto para a comunidade externa, 
pelo  Facebook, o Instagram e o recém criado canal no 
YouTube,  como para a comunidade interna na Rede Social 
exclusiva para a comunidade médica da UERJ intitulada     
Workplace Medicina UERJ. 

 

 

 

ENSINO REMOTO FCM UERJ 

 
O Internato médico retomou gradualmente suas atividades regulares durante o mês de julho, ainda em 
caráter voluntário. No próximo dia dez de agosto serão reiniciados os rodízios regulares do Internato. O 
Quinto Ano, após reuniões com os alunos, os docentes e as instâncias superiores na UERJ, foi autorizado para 
o reinício que aconteceu em vinte e sete de julho. Com os mesmos preceitos, o Quarto Ano está previsto 
para retomada das atividades letivas em 10 de agosto e do Primeiro ao Terceiro Anos em 8 de setembro.  
 
A Equipe de Coordenação da Graduação, liderada pelo Prof. Ricardo Bedirian, com o total apoio do PDD FCM 
e da Direção, tem envidado todos os esforços para a implementação do Ensino Remoto na FCM que está 
organizado em quatro pilares: 

• AVA FCM: trilha de aprendizagem do aluno contendo materiais educacionais e instrucionais, dentre 
outros 

• Atividades síncronas remotas pelo Microsoft Teams  

• Atividades presenciais no complexo HUPE _ PPC, se pertinentes à série 

• Espaços presenciais optativos no prédio da FCM-IBRAG que está finalizando, seguindo os protocolos 
orientados pela UERJ, a higienização do prédio. 

 
 

O PAPE segue inteiramente à disposição apoiando, também, todo o processe de adaptação e 
engajamento para o Ensino Remoto em tempos de distanciamento social. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quer saber mais e falar conosc@: envie email para comunicacao@fcm.uerj.br 
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Secretaria FCM  

As atividades administrativas na Secretaria da Direção da FCM continuam sendo realizadas em Home Office, 
mas o retorno progressivo e escalonado das atividades presenciais está sendo planejado para o mês de 
agosto, conforme o autorizado pela AEDA REITORIA 35/2020. Todas as questões administrativas bem como 
de frequência deverão ser encaminhadas para o email gabinete@fcm.uerj.br ou 
secretaria.fcm.uerj@gmail.com . 
 

 
 

 
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. 
 
****************************************************************************** 
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