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Informativo FCM em 04/09/2020 
 

Editorial 
 
A Faculdade de Ciências Médicas da UERJ completa neste dia 8 de setembro o reinício de toda sua 
atividade de ensino na graduação. Neste primeiro momento, apenas o internato mantém suas 
atividades práticas. Todos sabemos que, para uma formação médica bem qualificada, não podemos 
renunciar ao contato direto com o paciente e ao desenvolvimento de habilidades práticas, desde os 
primeiros dias do curso, o que foi planejado no novo projeto pedagógico da nossa estrutura 
curricular iniciada em 2018. Enquanto a retomada adequada destas atividades não seja possível, 
alunos, professores e coordenadores perceberam a necessidade de aquisição de novas habilidades, 
agora mais ligada às ferramentas de tecnologia de informação e comunicação (TICs). Talvez este 
tenha sido um dos grandes desafios do corpo docente e discente nos últimos meses. Mas além 
desta nova realidade tecnológica, havia (e ainda há) um desafio maior implícito, relacionado com as 
metodologias de ensino e de avaliação. Desde o início ficou claro que não seria somente a gravação 
e disponibilização de videoaulas. Aos poucos se tornou mais evidente que não poderíamos 
simplesmente fazer uma migração das atividades presenciais de ensino para o meio virtual de 
aprendizagem. O domínio das ferramentas de comunicação não seria suficiente para um bom 
processo ensino-aprendizagem. A Direção da FCM, sensível a esta constatação, a esta nova 
demanda, procurou adaptar e investir mais no Programa de Desenvolvimento Docente com 
algumas atividades específicas visando trazer conceitos e reflexões para este período emergencial. 
Os quatro pilares escolhidos para essa fase foram PLANEJAR, EXECUTAR, AVALIAR e ENGAJAR no 
ensino remoto. Professores com grande experiência na área de educação, da UERJ e de outras 
instituições, foram convidados para liderar alguns minutos de debate com os nossos professores, 
abordando os pilares citados. A resposta do nosso corpo docente foi excelente, com uma 
participação crescente e envolvendo todos os Departamentos da FCM. Nestes encontros tivemos 
também a participação ativa de professores do Instituto de Medicina Social e do Instituto de 
Biologia que contribuem diretamente com o nosso Curso de Graduação em Medicina, fortalecendo, 
assim, nossas ações de integração e colaboração. Estamos cientes que ainda não atingimos o ideal. 
Apesar do envolvimento de novos professores, que nunca haviam participado em eventos sobre 
educação médica, precisamos abranger um percentual maior do corpo docente e trazer novas 
discussões, o que já está planejado. Mas para chegar perto do ideal, contamos com a colaboração 
de todos. Não somente na participação, mas também na proposição de novos temas, novas lacunas, 
críticas e sugestões. Nas próximas semanas faremos alguns encontros virtuais com professores e 
com grupos de alunos para avaliação do que foi executado até o momento. Este retorno é 
extremamente importante para a construção de um modelo mais sólido. E assim, esperamos dar 
mais um passo em direção à excelência na formação de novos médicos em tempos de pandemia. 
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 GRADUAÇÃO RETOMA AS ATIVIDADES de todas as séries em Setembro 
 
 
Em 8 de setembro serão reiniciadas as atividades acadêmicas do 1° ao 3° ano da FCM, completando as séries 
pendentes para a retomada plena do curso de  graduação,  priorizando o Ensino Remoto. As disciplinas estão 
se organizando para prover o ensino de melhor qualidade neste formato tendo como pilares o  AVA FCM, 
para atividades assíncronas,  e a plataforma Teams do Microsoft Office 365, para atividades síncronas.  Os 
professores foram sensibilizados e capacitados com atividades promovidas pelo Programa de 
Desenvolvimento Docente (PDD FCM UERJ) e a Coordenação de Graduação, sob a liderança do Prof. Ricardo 
Bedirian,  realizou reuniões específicas por  séries  e por disciplinas. A ambientação dos alunos ao AVA FCM 
está sendo coordenada pela equipe da Coordenação da Graduação, conforme o já realizado para o 4° e o 5° 
anos. Os conteúdos foram discutidos com todas as disciplinas e replanejados, sem perda. Algumas disciplinas 
programaram atividades em conjunto, otimizando a aprendizagem colaborativa. As atividades práticas 
presenciais estão sendo postergadas, dentro do possível, para um segundo momento num melhor cenário 
para a necessidade do distanciamento social.  
 
 
 

Engajamento para o Ensino Remoto é tema do  
CICLO DE WEBINARIOS PDD EM SETEMBRO 

 
O Programa de Desenvolvimento Docente (PDD), originalmente  denominado como  ‘Seminários de 
Aprimoramento Curricular’,   foi instituído na FCM UERJ  em 2012 através da promoção de 
seminários  abordando temas de interesse na educação médica, a saber: ferramentas internas e 
externas de avaliação, mérito acadêmico, avaliação formativa no internato e integração ensino, 
serviço e comunidade. Em 2012, o Programa de Desenvolvimento Docente foi criado com a sigla 
PROD.DOC promovendo oficinas com foco na avaliação privilegiando a utilização de processos 
formativos no internato, que culminaram na incorporação do OSCE nos processos de seleção para 
residentes na FCM e no aprimoramento curricular e sua nova inserção, considerando a ampliação 
do internato para dois anos. Outro marco fundamental foi a organização do COBEM 2015, sediado 
na FCM, com ampla mobilização do corpo docente e discente. Na ocasião o trabalho foi árduo, com 
possibilidade de trocas entre as IES do estado e de todo o Brasil. O evento foi considerado exitoso, 
com inclusão de modalidades inovadoras até hoje mantidas nos eventos da ABEM, como a 
disponibilidade de cenários de simulação e privilegiando oficinas do tipo hands-on no lugar de 
palestras. 
 

 
Em 2020, o PDD assumiu um novo desafio que foi prover de forma ágil, 
eficaz, eficiente e efetiva a adaptação do ensino presencial para o 
ensino remoto em razão da pandemia. Neste novo cenário emergencial, 
o PDD promoveu o primeiro Ciclo de Webinários e ações estruturantes 
que resultaram na participação ativa do corpo docente de todos os 
Departamentos conforme os resultados apresentados no gráfico abaixo.  
 



  

 

 
Participação dos Departamentos da FCM UERJ no P

 
 
 
Na segunda quinzena de setembro
voltados para o engajamento discente e docente através de atividades lúdicas e interativas ao 
longo do processo de ensino-aprendizagem remoto
Thais Amadeu e Profa. Alexandra Monteiro é apoiar o fortalecimento da relação continuada 
discente-docente ao longo do percurso da trilha de aprendizagem planejada.
 
 

Fique
 

 Engajamento discente e docente durante o Ensino 
 Comunicação e Avaliação por Fóruns no AVA
 Aplicação de Atividades Colaborativas e Lúdicas para o Ensino Remoto

 
 

 
As Ligas Acadêmicas seguem a pleno v
impacto técnico e científico.  A FCM 
pelas Diretorias das Ligas Acadêmicas e recomenda a veiculação dos materiais, de a
também, pelas Redes Sociais da FCM UERJ. 
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Participação dos Departamentos da FCM UERJ no Primeiro Ciclo de Atividades promovidos pelo PDD em Agosto de 2020

segunda quinzena de setembro, será iniciado o segundo Ciclo de Webinários com temas
o engajamento discente e docente através de atividades lúdicas e interativas ao 

aprendizagem remoto.  A expectativa das coordenadoras _ Profa. 
Thais Amadeu e Profa. Alexandra Monteiro é apoiar o fortalecimento da relação continuada 

docente ao longo do percurso da trilha de aprendizagem planejada.

Fique por Dentro: Temas programados!

Engajamento discente e docente durante o Ensino o Remoto
Comunicação e Avaliação por Fóruns no AVA 
Aplicação de Atividades Colaborativas e Lúdicas para o Ensino Remoto

Ligas Acadêmicas de Medicina 

a pleno vapor promovendo eventos ao vivo pelas Redes Sociais de alto 
A FCM reitera a apreciação as excepcionais atividades organizadas 

pelas Diretorias das Ligas Acadêmicas e recomenda a veiculação dos materiais, de a
também, pelas Redes Sociais da FCM UERJ.  
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o engajamento discente e docente através de atividades lúdicas e interativas ao 

.  A expectativa das coordenadoras _ Profa. 
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docente ao longo do percurso da trilha de aprendizagem planejada. 

por Dentro: Temas programados! 

o Remoto 

Aplicação de Atividades Colaborativas e Lúdicas para o Ensino Remoto 

gas Acadêmicas de Medicina  

por promovendo eventos ao vivo pelas Redes Sociais de alto 
as excepcionais atividades organizadas 

pelas Diretorias das Ligas Acadêmicas e recomenda a veiculação dos materiais, de alta qualidade, 



  

 

 
Redes Sociais FCM: Novo Grupo no Workplace ‘FCM História e Memórias
 
 
 
Segue em aberto a chamada para o envio de materiais, fotos,
ações da FCM UERJ para ampla d

que possível, listar os participantes na fotodocumentação.
 

Deliberaç
 

AEDA-55/REITORIA /2020
administrativas não essenciais até o dia 3

 

Secretaria FCM  

As atividades administrativas na Secretaria da Direção da FCM continuam sendo realizadas
mas o retorno progressivo e escalonado das atividades presenciais está sendo planejado para o mês de 
agosto, conforme o autorizado pela AEDA REITORIA 34/2020.
de frequência deverão ser encaminhada
secretaria.fcm.uerj@gmail.com. 
 
Orientações Gerais _ Pandemia Covid
 
Caso algum docente, aluno, residente
síndrome gripal, deverá comunicar imediatamente à chefia imediata
pela Secretaria Estadual de Saúde
 
***********************************
EXPEDIENTE 
Faculdade de Ciências Médicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (
Diretor: Prof. Mario Fritsch  
Vice-diretora: Profa. Alexandra Monteiro
Chefe de Gabinete: Monica Sampaio 
Programador Visual Helvécio da Silva 

E-MAIL PARA ENVIO DE MATÉRI
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Novo Grupo no Workplace ‘FCM História e Memórias

Segue em aberto a chamada para o envio de materiais, fotos, vídeos e afins que representem as 
para ampla divulgação pelas Redes Sociais: Instagram, Facebook, Linkedin e pelo 

canal do YouTube.   
 
Para a Gestão da Informação e divulgação para a Comunidade 
Interna estamos utilizando, preferencialmente, Workplace 
Medicina UERJ onde cada participante tem autonomia
responsabilidade sobre as publicações e divulgações. Precisamos 
nos conhecer e fortalecer enquanto comunidade Medicina UERJ. 
Para tal, criamos em agosto o grupo intitulado ‘FCM História e 
Memórias’ onde aguardamos a SUA história contada através das 
fotos e não se esqueça de incluir o ano do fato narrado e, sempre 

que possível, listar os participantes na fotodocumentação. 

 
Deliberação UERJ e a Pandemia 

2020  _ Prorrogada a suspensão das atividades acadêmicas e 
administrativas não essenciais até o dia 30 de setembro 

administrativas na Secretaria da Direção da FCM continuam sendo realizadas
mas o retorno progressivo e escalonado das atividades presenciais está sendo planejado para o mês de 
agosto, conforme o autorizado pela AEDA REITORIA 34/2020. Todas as questões administrativas bem como 
de frequência deverão ser encaminhadas para o email para o email gabinete@fcm.uerj.br

_ Pandemia Covid-19 

, residente ou técnico-administrativo apresente sinais ou sintomas de 
deverá comunicar imediatamente à chefia imediata e seguir o fluxo estabelecido 

pela Secretaria Estadual de Saúde e as orientações do HUPE e da PPC. 

******************************************************************************

Faculdade de Ciências Médicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (FCM-UERJ)  

diretora: Profa. Alexandra Monteiro 

 
PARA ENVIO DE MATÉRIAS: comunicacao@fcm.uerj.br 

Novo Grupo no Workplace ‘FCM História e Memórias’ 

vídeos e afins que representem as 
ivulgação pelas Redes Sociais: Instagram, Facebook, Linkedin e pelo 

Para a Gestão da Informação e divulgação para a Comunidade 
estamos utilizando, preferencialmente, Workplace 

Medicina UERJ onde cada participante tem autonomia e 
responsabilidade sobre as publicações e divulgações. Precisamos 
nos conhecer e fortalecer enquanto comunidade Medicina UERJ. 
Para tal, criamos em agosto o grupo intitulado ‘FCM História e 
Memórias’ onde aguardamos a SUA história contada através das 

s e não se esqueça de incluir o ano do fato narrado e, sempre 

_ Prorrogada a suspensão das atividades acadêmicas e 

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 

questões administrativas bem como 
gabinete@fcm.uerj.br ou 

administrativo apresente sinais ou sintomas de 
e seguir o fluxo estabelecido 

******************************************* 

 


