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Mais de um ano se passou desde o 
início da pandemia pela COVID-19 
e ainda estamos convivendo com 
uma dura realidade de novos casos 
e elevada taxa de mortalidade no 
país. Não podemos considerar que 
isso é apenas uma fatalidade e que 
precisamos nos acostumar. 
Muito pelo contrário, devemos 
continuar cobrando, dos nossos 
governantes, medidas essencialmente 
baseadas na ciência para prevenção e 
tratamento mais adequado. 
Da mesma forma, não podemos 
achar que haverá um dia mágico 
em que a pandemia vai desaparecer 
e poderemos voltar às antigas 
atividades, como fazíamos 
até o início de 2020. Alunos e 
professores já perceberam que novas 
práticas docentes, assistenciais e 
administrativas surgiram e continuam 
surgindo, mas não serão transitórias. 
Muito se fala do modelo híbrido 

no futuro, misturando atividades 
presenciais e remotas. O que ainda 
não se sabe é o equilíbrio necessário 
para um melhor processo de ensino-
aprendizagem. Enquanto isso, os 
corpos docente e discente vêm se 
esforçando conjuntamente para 
avaliar as alternativas que estão 
ocorrendo nas disciplinas do curso de 
graduação em Medicina. E esse talvez 
seja o ponto mais importante, ou seja, 
estamos nos referindo à formação 
de novos médicos, o que leva a uma 
especificidade e um diferencial em 
relação aos cursos das outras áreas 
da Universidade, especialmente a 
valorização do ensino tutorial prático 
desde os primeiros anos do curso, o 
que sempre foi o ponto forte da Curso 
de Medicina da UERJ, reconhecido 
por todos nós, nas outras instituições 
e no mercado de trabalho.

Prof. Mario Fritsch 
Diretor da FCM
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Informes da Direção

_ Em 2021 a COPAD vem 
retornando alguns processos de 
solicitação de concurso, liberando 
carga horária para admissão de 
novos professores. 
O processo em andamento 
autorizará a realização de 
concursos para repor as vacâncias 
por afastamento definitivo como 
aposentadoria, exoneração ou 
falecimento, que ocorreram desde 
agosto de 2015. Por isso, os 
Departamentos devem se manter 
atentos a essa situação para as 
devidas solicitações, quando 
pertinentes, sejam feitas.
_ A UERJ já iniciou a fase 
preparatória para as eleições 
do novo Conselho Universitário 
(CONSUN) e Conselho Superior 
de Ensino, Pesquisa e Extensão 
(CSEPE). Pela primeira vez, 
haverá um representante técnico-
administrativo por Centro Setorial 
no CSEPE. E também pela primeira 
vez, as eleições ocorrerão de 
forma online,  em plataforma que 
será futuramente divulgada para a 
comunidade FCM. 
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Vice-direção

Telemedicina na agenda FCM

Após avaliação da comunidade 
discente e docente por formulário 
próprio, mapeamos as necessidades 
da comunidade médica FCM para a 
prática da Telemedicina conforme 
ilustra a figura relacionada. 
As Leis de Telemedicina 13.989/2020 
e a Lei Geral de Proteção de Dados 
13.709/2018, em vigor a partir de 
agosto deste ano, estão provocando 
mudanças na relação médico-
paciente incluindo formalmente a 
Telemedicina como ferramenta de 
consulta. Assim, a partir de junho 
estaremos iniciando, pelo Programa 
de Extensão em Telemedicina e 
Telessaúde, o ciclo de webinários 
como um programa de capacitação 
ágil e colaborativa no tema. 
Precisamos nos tornar a mudança 
que queremos ver na Medicina!

Graduação 

composta por docentes e discentes. 
Essa comissão, ao avaliar a piora das 
condições epidemiológicas, sugeriu a 
suspensão das atividades práticas a 
partir do dia 22/03/2021. 
Em 19/04 foi possível retornar às 
atividades do 4° ano e, em 3 de maio, 
as do 3° ano. 
A turma do 4° ano está na lista para 
vacinação e, de 96 alunos, 67 já 
foram vacinados. Cabe ressaltar que 
a Comissão de Acompanhamento 
também realiza o controle de casos 
sintomáticos e contactantes e, até o 
momento, não houve evidências de 
contágio de alunos dentro do HUPE, 
visto que os casos confirmados 
reportaram sugestiva história 
epidemiológica externa.

do Conselho Departamental da 
FCM, que considerou as atividades 
práticas essenciais à formação 
médica e aprovou o plano de trabalho 
apresentado pela Coordenação de 
Graduação. 
As medidas de proteção foram 
discutidas com a CCIH e o Núcleo de 
Segurança do Paciente. O plano de 
trabalho da FCM foi apresentado à 
PR1 e discutido e acatado em reunião 
com o Centro Biomédico. 
As turmas passaram por reuniões 
de orientação quanto à proteção 
individual e recebem da FCM 
máscaras e óculos de proteção. 
Para garantir a segurança das 
atividades foi instalada uma 
Comissão de Acompanhamento, 

Na graduação da FCM, o internato 
médico mantém suas atividades 
práticas com bom retorno por parte 
dos alunos, sem intercorrências. 
Todos internos já foram vacinados ou 
incluídos na última lista de vacinação 
do HUPE. O período acadêmico 
emergencial (PAE)-2 prossegue no 
curso de Medicina com as atividades 
remotas do 1° ao 4° ano. A equipe 
docente tem acumulado experiência 
nesta modalidade, com utilização de 
estratégias que poderão permanecer 
após a pandemia. As atividades 
presenciais foram autorizadas do 
2° ao 4° ano no início do semestre 
letivo, com respaldo da AEDA 
35/2020 da Reitoria, das deliberações 
14 e 18/2020 da PR1 e também 

Pós-Graduação 

Inscrições abertas para o Curso de Especialização em Fisiopatologia e Tratamento da Dor 

Esse curso é destinado a 
profissionais médicos com certificado 
de Residência Médica ou  
Pós-graduação em uma das seguintes 

áreas: Anestesiologia, Neurocirurgia, 
Neurologia, Reumatologia, Medicina 
Física e Reabilitação, Ortopedia  
e Acupuntura, com duração 

mínima de 2 (dois) anos. Serão 
disponibilizadas 5 (cinco) vagas. 
Duração: 2 anos
Início: agosto 2021.

Prof. Ricardo Bedirian

Profª Maud Parise

Profª Alexandra Monteiro
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Residência Médica

Em qualquer novo projeto o grande 
desafio é sempre saber se seremos 
capazes de atuar da forma mais 
adequada para alcançar o objetivo 
para qual fomos designados. 
No caso da COREME não seria 
diferente, somando-se ao fato que em 
2021 vivenciamos uma pandemia em 
curso há mais de um ano.  
Com a vacinação em curso, já vemos 
uma luz no fim do túnel.
Dentro desse contexto a coordenação 
da COREME-FCM-HUPE- UERJ eleita 
em 06/05/2021, fará uma gestão 

colegiada com representantes de 
cada grande área para auxiliar sempre 
que possível nas dificuldades de cada 
programa, assim como promover 
capacitação em áreas de interesse 
comum para a formação dos 
residentes, tendo sempre como foco 
a constante melhoria e manutenção 
da excelência. 
Pela impossibilidade de realizar o 
acolhimento presencial aos novos 
residentes, foi disponibilizado 
na plataforma AVA FCM uma 
apresentação dos principais setores 

da FCM e HUPE para ser acessada 
e possibilitando o entendimento dos 
processos operacionais da nossa 
unidade. 
Até aqui a FCM através de sua 
Direção, docentes e discentes, 
escolheu enfrentar o quadro 
catastrófico que foi sendo desenhado, 
apesar das incertezas, com o 
apoio de recursos remotos a fim de 
minimizar os prejuízos, no momento 
em que o mais importante era a 
sobrevivência e de preferência com 
alguma lucidez.

Iniciando os desafios de uma nova gestão da COREME 2021-2023

Pesquisa 

Processo Seletivo PINC-IT 
01/2021 – Iniciação Científica 

Entre 28/04/2021 a 16/05/2021 
estarão abertas as inscrições para a 
seleção de candidatos ao Programa 
de PINC-IT 01/2021 - Iniciação 
Científica.. 
Estão sendo oferecidas setenta e 
nove (79) vagas distribuídas entre 
os Grupos de Pesquisa FCM/UERJ, 
exclusivamente para a modalidade 
de Iniciação Científica, com início das 
atividades em agosto de 2021.
O público-alvo é os estudantes de 
Medicina FCM/UERJ com matrícula 
ativa, cursando do 3º período ao 10º 
período em 2021.1.
Todos os demais candidatos 
interessados serão submetidos a 
processo seletivo definido pelos 
coordenadores dos Grupos de 
Pesquisa FCM/UERJ. 
Mais informações no PINC-IT:
https://bit.ly/3fdVpqH. 

Cadastro de Grupos de Pesquisa 
FCM/UERJ

Entre março/abril de 2021, a FCM 
iniciou a atualização e cadastramento 
de seus Grupos de Pesquisa. Cada 
um destes é composto por até dois 
professores coordenadores, sendo 
pelo menos um deles docente da 
FCM, apresentando os seguintes 
critérios: docente adjunto, associado 
ou titular, com carga horária de 40 
horas ou Dedicação Exclusiva e carga 
de pesquisa mínima de 10 horas no 
Banco de Produção Científica 
(BPC-UERJ). Até o momento, um total 
de 54 Grupos de Pesquisa foram 
cadastrados, entre os docentes da 
FCM/UERJ e seus colaboradores. 
Em paralelo, foi realizado um 
levantamento de interesse destes em 
receber alunos de Iniciação Científica 
e Tecnológica. A lista completa dos 
Grupos de Pesquisa, coordenadores e 
linhas de pesquisa, pode ser conferida 
no site em http://www.fcm.uerj.br. 

Programa de Iniciação 
Científica e Tecnológica –  
PINC-IT FCM/UERJ

O programa, criado pela Direção da 
FCM/UERJ em março de 2021, está 
voltado para o desenvolvimento do 
pensamento científico, tecnológico e 
iniciação à pesquisa de estudantes 
de graduação e visa à produção de 
conhecimento sob orientação de um 
professor pesquisador. 
Seus objetivos principais são 
organizar e democratizar o acesso de 
estudantes a projetos desenvolvidos 
pelos Grupos de Pesquisa FCM/UERJ; 
e promover a capacitação técnico-
científica de nas modalidades: 
Iniciação Científica e Iniciação em 
Desenvolvimento Tecnológico e 
Inovação (IT). O Programa não está 
vinculado à distribuição de bolsas e 
os orientadores são encorajados a 
submeter seus projetos às agências 
de fomento à pesquisa e processo 
seletivo PIBIC/PIBIT(SELIC)-UERJ. A 
Comissão Científica é formada por 
Luciana Rodrigues (Coordenação), 
Carlos B. Barcaui, Roberta A. Cobas, 
Roberto Mogami, Rômulo Cristóvão 
Souza e a representante discente: 
Mariana Soares da Cal (Turma 2023). 
Mais informações no PINC-IT: 
https://bit.ly/3fdVpqH. 

Profª Luciana Rodrigues

Profª Claudia Machado / Profª Flávia Bandeira
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Extensão 

Curricularização da Extensão

As Coordenações de Extensão e de Graduação da FCM, 
com mais 6 (seis) docentes e 6 (seis) discentes, compõem 
a Comissão de Curricularização de Extensão que vem 
se reunindo quinzenalmente em busca de identificar 
oportunidades de mudanças nas atividades curriculares 
que precisão ser pelo menos 10% em atividades 
extensionistas. 
Com o objetivo de construção colaborativa deste 
trabalho, convidamos a todos para acessar o curso de 
Curricularização da Extensão no ambiente virtual de 
aprendizagem (AVA) da FCM, onde estão disponíveis  
documentos de referência, vídeos e um fórum de 
discussão para compartilharmos dúvidas e aprendermos 
juntos neste processo.
Coordenadores de Núcleos de Extensão da área de Saúde 
da UERJ também se reuniram recentemente para trocar 
experiências das escolas de Medicina, Enfermagem, 
Nutrição e Odontologia e, assim, tentar promover ações 
interprofissionais. 

Teste de Progresso

Neste ano, o Teste de Progresso será nacional, online, 
e coordenado pela Associação Brasileira de Educação 
Médica (ABEM). A prova está marcada para o dia 6/10, 
4ª feira, de 13:30h às 17:30h. Pedimos, desde já, que 
reservem esta data em suas agendas e todos os alunos, 
do 1º ao 6º ano, sejam liberados para a prova neste dia, 
sem outras avaliações ou atividades obrigatórias. 
Em 07/03/2021, 6ª feira, das 8 às 17h foi realizada a 
Oficina Nacional do Teste do Progresso em que a FCM 
esteve representada pela Profa Mônica Firmida. A mesma 
se coloca à disposição para quem quiser saber mais sobre 
este assunto. 
No 7º Congresso Carioca e Capixaba de Educação Médica 
(7º COCCEM, online, de 13 a 16/05/2021), em 14/05, de 
15:30 às 17:30h, haverá uma oficina de Teste de Progresso 
promovida pelo Grupo Gestor do Teste de Progresso da 
Regional RJ-ES, em que a FCM também estará presente, 
também através da Profa Mônica Firmida, uma das 
organizadoras desta Oficina.

PDD 

Coordenado pelas Professoras Thaís Amadeu e Alexandra 
Monteiro, o Programa de Desenvolvimento Docente 
(PDD) iniciou o Ciclo 2021.1 de acordo com as demandas 
apresentadas pelo corpo docente e discente da Faculdade 
de Ciências Médicas nos questionários aplicados no início 
do semestre letivo.
Em 29 de abril do ano corrente, o Programa promoveu a 
roda de conversa “Lições Aprendidas e Próximos Passos”. 
O evento, que foi um sucesso, contou com a participação 
dos Professores Rodolfo Acatauassú, Penha Barradas 
e Eloisa Grossman, além das alunas Beatriz Garcia e 
Mariana Regazzi. 
Tivemos a oportunidade de pensar e refletir sobre o todo o 
processo de transição para o ensino remoto que vivemos 
atualmente, as incertezas, os desafios, e as experiências 
vividas por cada um dos convidados nesse período, o que 
nos fez repensar nossos próximos passos nessa jornada.

Facilitadores Digitais

Além disso, o PDD abriu, de 26 de abril a 03 de maio, 
inscrições para a primeira turma de Capacitação de 
Facilitadores Digitais (CAP-FAD), que aprimorará e 
multiplicará a atuação de professores e alunos nos 
ambientes digitais usados atualmente no ensino remoto.
As informações sobre as atividades realizadas e 
promovidas se encontram no ambiente do PDD no AVA 
FCM - https://ead.fcm.uerj.br. O ambiente está organizado 
pelos ciclos de Webinários desenvolvidos em 2020 e o 
novo ciclo promovido para esse ano. 
Nele, todos os Webinários gravados estão disponíveis, 
juntamente com toda bibliografia complementar de apoio.
Ressaltamos a importância de entrar em contato pelo 
e-mail desenvolvimento.docente@fcm.uerj.br para 
informações, sugestões e auxílio nas plataformas digitais.

Editora FCM-UERJ

A Faculdade de Ciências Médicas 
da Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro passou a ser credenciada 
também como uma Editora:  
FCM-UERJ. O processo, indicado 
pela Professora Alexandra Monteiro, 
Vice-diretora da FCM, e construído 
com grande apoio da Rede Sirius – 

Rede de Biblioteca da UERJ, através 
de sua Diretora, Leila Andrade, e da 
Coordenadora do Núcleo de Memória, 
Informação e Documentação – MID, 
Luciana Avellar. Em breve enviaremos 
a todos professores e alunos da FCM 
os Anais da Jornada Acadêmica 
da Faculdade de Ciências Médicas 

– UERJ: JAFCM 85 anos, que foi 
realizada entre 15 a 18/12/2020. A 
demora nesta distribuição se deveu 
ao fato que estávamos em processo 
de credenciamento da FCM-UERJ 
como uma Editora. Este volume é 
o primeiro de uma grande série de 
produções da Editora FCM-UERJ.

Profª Thaís Amadeu / Profª Alexandra Monteiro

Profª Monica Firmida

Agora já é realidade! 


