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Informativo FCM em 12/10/2020 
 

Editorial 

 
 
Chegamos ao último trimestre do ano. Nem precisamos comentar sobre 2020. O que vale é 
destacar que a nossa instituição vem superando mais um momento difícil de sua história. Os alunos 
de graduação da FCM vêm demonstrando amadurecimento e envolvimento nunca antes observado, 
com maior participação e apresentando sugestões e críticas construtivas. O corpo docente da FCM 
comprovou na prática o que todos sabiam, uma alta qualidade e capacidade de criar alternativas 
para esse novo processo de ensino-aprendizagem que se apresenta. Muitos professores se 
tornaram alunos, procurando o Programa de Desenvolvimento Docente para sua capacitação, 
procurando outros professores com mais experiência e, especialmente, pedindo ajuda e explicações 
a alguns alunos sobre as novas ferramentas de tecnologia. Não poderíamos deixar de parabenizar 
os nossos docentes pelo DIA DO PROFESSOR neste próximo 15 de outubro. Como sempre dizemos, 
assim como pai e mãe, o professor estará presente em todos os dias. Mas esse simbolismo 
representa um momento importante para reflexão, pelos alunos e pelos próprios professores. Qual 
o papel mais adequado do professor na nova era que já se iniciou? Como se comunicar, como 
interagir, como integrar, como avaliar, enfim, como contribuir para o desenvolvimento do aluno da 
melhor forma possível? Estas e outras questões serão muito repensadas nos próximos meses na 
FCM. Nesta semana também ocorre o 58º Congresso Brasileiro de Educação Médica (COBEM) com 
palestras de vários professores da FCM e apresentações orais de alunos da FCM, além de um 
número recorde de trabalhos em pôster. Mais uma vez, a Faculdade de Ciências Médicas demonstra 
a força do seu corpo docente e discente, até mesmo em momentos difíceis como este que estamos 
vivendo. Por fim, apesar de todas as dificuldades atuais, a FCM se mantém forte na área de 
inovação, com projetos de pesquisa em imunização no enfrentamento da pandemia e, a partir de 
agora, com projetos baseados em modelos de Inteligência Artificial a partir de imagens, dados 
clínicos e laboratoriais. FCM superando, apoiando e inovando! 

Direção FCM (2020-2023). 
 

 

DATAS IMPORTANTES 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

3/11 Início Internato Turma 2021 

17/12 Colação de Grau Turma 2020 
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GRADUAÇÃO  

 
 

Ensino Remoto 
 

O Ensino Remoto das Turmas do 1° ao 5° ano segue em curso e em 
breve será aplicado um formulário de avaliação geral do processo de 
implementação do Ensino Remoto visando identificar os ajustes 
necessários em prol da qualidade do processo ensino-aprendizagem. 
 
 

 

 

Grupos de Reflexão para Alunos e Professores da FCM 
 

Coordenado pelo PAPE (Programa de Apoio Psicopedagógico ao 
Estudante), em parceria com a Coordenação de Graduação e com o 
Centro Acadêmico Sir Alexander Flemming (CASAF), foi iniciado em 
setembro o projeto Grupos de Reflexão para Alunos e professores da 
FCM que é direcionado aos alunos do primeiro ano. O objetivo desta 
ação é promover a realização de encontros online para uma roda de 

conversa r em grupo sobre as inquietações, os desafios e as soluções para o enfrentamento das dificuldades 
e o retorno às atividades cotidianas e acadêmicas, em tempos de distanciamento social. Os grupos são 
compostos por um professor e até dez alunos, promovendo quatro encontros durante o segundo semestre 
letivo, discutindo as temáticas acordadas conjuntamente.  Este projeto foi planejado coletivamente pelo 
PAPE, Coordenação, CASAF e os professores voluntários, além de representantes da turma do 1° ano. 

 

 

Programa de Desenvolvimento Docente 
 

Em setembro o PDD, mantendo a regularidade mensal das atividades, promoveu dois webinários temáticos 
visando apoiar o uso de métodos de apoio à interatividade docente-discente ao longo do Ensino Remoto 
com temas no ‘Engajamento Docente-Discente’ com a participação do Prof. Milton Arruda da USP e 
‘Comunicação e Avaliação por meio de fóruns’ com a apresentação da experiência pela Profa. Vera Garcia. Os 
webinários foram gravados e estão disponíveis, com bibliografia complementar, no AVA FCM. Os certificados 
de participação são emitidos somente para a participação síncrona. Em outubro, o tema será sobre ‘Uso de 
Mapas Mentais em Sala de Aula'. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

AVA FCM ambiente do PDD 

 
 
 

 

 

AVA FCM 
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PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

 
 

 

Inteligência Artificial é realidade na FCM 

 
O Programa de Pós-Graduação em Telemedicina e Telessaúde, da FCM, 
realizou no dia 28/9 a reunião kickoff de lançamento do projeto intitulado 
“Modelo hierárquico para diagnóstico e desfecho de pacientes com 
COVID-19, utilizando comitês baseados em modelos de Inteligência 
Artificial a partir de imagens, dados clínicos e laboratoriais”.  Este projeto 
aprovado no CEP, conta com o financiamento da CAPES e está sendo 
desenvolvido em parceria com o Programa de Pós-Graduação de Ciências 

da Computação UERJ, incluindo a aprovação e a participação de alunos bolsistas nível Mestrado, Doutorado 
e Pós-Doutorado e de Iniciação Científica e Iniciação Tecnológica da FCM.  O desenvolvimento de um 
sistema hierárquico utilizando comitê de modelos baseados em Inteligência Artificial na Medicina poderá 
apoiar a pesquisa em outras áreas além do Covid-19. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------            
Uso de BCG como prevenção de COVID-19 em profissionais de saúde 

                                                     
 A FCM-PPC-UERJ e a UFRJ estarão juntas em um ensaio clínico que tem por 
objetivo avaliar o uso da vacina Bacillus de Calmette Guérin (BCG), 
tradicionalmente aplicada em recém-nascidos para prevenção de formas 
graves de tuberculose, como medida preventiva de COVID-19 bem como de 
suas formas graves, em profissionais de saúde atuantes nos hospitais 
universitários das duas instituições. A pesquisa tomou como base estudos 
ecológicos que revelaram uma menor incidência da infecção pelo SARS CoV 

2 em países que mantiveram a vacinação universal com a BCG. O estudo pretende incluir 1.000 profissionais 
de saúde e vaciná-los com BCG ou placebo. O acompanhamento será realizado por uma equipe 
multidisciplinar ao longo de 12 meses com avaliações clínicas e laboratoriais periódicas. Os investigadores 
principais, no entanto, ratificam que a BCG, caso tenha sua eficácia comprovada na pesquisa, não substituiria 
uma vacina específica contra a COVID-19, sendo útil sua aplicação até que seja descoberta e produzida em 
larga escala à vacina contra o vírus.   Pesquisadores UERJ envolvidos: Ana Paula Santos; Janaina Leung; 
Rogério Rufino e Luís Cristóvão Porto.  Apoio do Ministério de Ciência e Tecnologia. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Prêmio CAPES 2020 Menção Honrosa 

 
A FCM parabeniza efusivamente a profa. Marilia de Brito Gomes e o Programa de 
Pós-Graduação Fisiopatologia Clínica e Experimental, na área de Medicina I, pela 
menção honrosa no Prêmio CAPES 2020 pelo projeto da aluna Laura Gomes Nunes 
de Melo intitulada ‘Prevalência da Retinopatia Diabética e Seus Fatores de Risco 
em Pacientes com Diabetes Tipo 1 no Brasil’. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cuidados Paliativos por Telessaúde  
 

  A FCM parabeniza os professores Andrea Augusta, Luiz Fernando Chazan e Ana 
Cláudia Santos Chazan do DMIF pelo reconhecimento de mérito no 
enfrentamento da pandemia através da publicação do artigo ‘Teleconsulta no 
Contexto da Covid-19: Experiência de uma Equipe em Cuidados Paliativos’ na 
Revista Brasileira de Educação Médica.  

                          

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-55022020000500404&tlng=pt.
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Pneumologia e Radiologia no diagnóstico da Covid-19 

 

 
 

A FCM parabeniza a integração  das Disciplinas de Pneumologia e 
Radiologia na pesquisa no diagnóstico da lesão pulmonar pelo 

Coronavírus Covid-19. 

 
Changes in lung ultrasound of symptomatic healthcare professionals with COVID-19 pneumonia and their 
association with clinical findings. Thiago Thomaz Mafort;  Agnaldo José Lopes; Cláudia Henrique da Costa;  
Mariana Soares da Cal; Mariana Carneiro Lopes; Bruno Rangel Antunes da Silva; Luana Fortes Faria; Anamelia 
Costa Faria; Walter Costa; Raquel Esteves Brandão Salles; Marcos César Santos de Castro and Rogério Rufino. 
J Clin Ultrasound. 2020;48:515–521. 
 
Comparison Between Lung Ultrasound and Computed Tomographic Findings in Patients With COVID-19 
Pneumonia Agnaldo José Lopes;  Thiago Thomaz Mafort;  Cláudia Henrique da Costa;  Rogério Rufino;  
Mônica de Cássia Firmida;  Kennedy Martins Kirk;  Carolina Gianella Cobo; Hanna da Silva Bessa da Costa; 
Carlos Miguel Brum Queiroz da Cruz and Roberto Mogami.  J Ultrasound Med 2020; 9999:1–9. 
 

 

RESIDÊNCIA  MÉDICA 2021 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Iniciadas Inscrições para o Processo Seletivo de Residência Médica 2021 
 

 
A Universidade do Estado de Rio de Janei A Universidade do Estado de Rio de 
Janeiro divulgou o edital do Processo Seletivo para o Programa de Residência 
Médica UERJ 2021. As inscrições devem ser feitas até o dia 5 de novembro e a 
prova está marcada para o dia 6 de dezembro. Para mais informações acesse o 
edital no site do CEPUERJ (www.cepuerj.uerj.br).  Os programas são 
considerados pós-graduação lato sensu vinculados à Faculdade de Ciências 
Médicas (FCM), com atividades no Hospital Universitário Pedro Ernesto 
(HUPE), na Policlínica Piquet Carneiro (PPC) e em Clínicas de Família da 
Secretaria Municipal de Saúde.   
 

 
Os programas são realizados em regime especial de treinamento em serviço de 60 horas semanais, com 
duração de dois a cinco anos, de acordo com a especialidade. Neste edital, são disponibilizadas 223 vagas 
distribuídas em 112 vagas de acesso direto (sem pré-requisito), 55 vagas para especialidades com pré-
requisito em Clínica Médica ou Cirurgia Geral e 56 vagas para primeiro, terceiro e quarto anos de Residência 

Médica (R1, R3 e R4) em áreas de atuação específica. 
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EXTENSÃO 

 
A extensão universitária ou extensão acadêmica é a comunicação entre a Universidade e Sociedade, que tem 
como objetivo promover a troca de saberem científicos e espontâneos, de modo que ambos os 
conhecimentos se complementem sem que haja uma hierarquia, e realizando mudanças positivas para a 
sociedade. Assim, a FCM estará apresentando 45 trabalhos relatando várias as experiências, além de 
participar e diferentes painéis com a representatividade discente e docente. 

 

 

45 trabalhos da FCM serão apresentados no 

COBEM 2020 

 
 

O 58º COBEM vai acontecer entre os dias 12 e 18 de outubro, em uma semana especial para a comunidade 
acadêmica da educação médica, pois celebramos o dia da criança, que buscamos preservar dentro de nós em 
sua criatividade, do professor que se reinventa neste cotidiano de incertezas e do médico, com sua 
responsabilidade social inequívoca. Em 2020 o COBEM será em todos os estados, em cada casa, escola de 
medicina, unidade de saúde. Vamos nos encontrar no mundo virtual para debater, refletir, construir, avaliar, 
ressignificar, aprender juntos. Estamos com recorde de dias de evento (1 semana), de público, com 4.490 
participantes; de trabalhos aprovados, totalizando 2041 contribuições; de atividades programadas, serão 86 
atividades acadêmicas entre oficinas, conferências, mesas redondas, painéis, como eu faço, salas de 
apresentação oral e de pôster comentado, reuniões das 9 Regionais Abem e 82 momentos culturais desde 
CineCobem, Rádio Gentileza Cobem, Sarau, Gotas de Cultura e Minutos Poesia. Enfim, conectados com o 
tema central “Educação Médica em Tempos de Incerteza: qualidade, equidade e construção coletiva’ 
esperamos encontrar novos caminhos a partir da coerência com as necessidades de pessoas, famílias e 
comunidades”. Esperamos você! https://cobem.com.br/2020/. 
 

Informes gerais 

_________________________________________________________________________________________ 
 Gestão da Informação e Redes Sociais FCM As Redes Sociais da FCM _ Instagram, Facebook, YouTube 

e o Workplace Medicina UERJ são os meios de comunicação e divulgação para a comunidade interna 
e externa das ações e inovações da comunidade FCM. Logo, envie a sua notícia ou matéria para 
divulgação pelo email comunicação@fcm.uerj.br  

 Deliberação UERJ e a Pandemia AEDA-67/REITORIA/2020  _ Prorrogada a suspensão das atividades 
acadêmicas e administrativas não essenciais até o dia 31/10/2020.  

 

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 34/2020. Todas as questões 
administrativas bem como de frequência deverão ser encaminhadas para o email 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 

Envio de matérias: comunicacao@fcm.uerj.br 
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