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Todos os alunos do 2° ao 6° ano da FCM 
foram incluídos na lista de vacinação, 
já tendo ocorrido vacinação de 99% do 
corpo discente. O 1° ano ingressará 
apenas em setembro, em virtude do 
adiamento do vestibular da UERJ. 
A Comissão de Acompanhamento 
das Atividades Práticas presenciais 
recomendou a realização de práticas 
em pequenos grupos, desde que 
respeitadas as medidas de segurança. 
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Um manual instrutivo, direcionado aos 
alunos, para referência rápida será 
liberado em breve, reunindo todas as 
informações úteis sobre a COVID-19 e 
o retorno às aulas. 
O calendário acadêmico, pactuado 
com as disciplinas e os alunos, 
foi aprovado no último Conselho 
Departamental e tem por objetivo dar 
o melhor aproveitamento possível ao 
semestre letivo.

Graduação

Pós-graduação

Após reuniões iniciais com os 
Coordenadores dos Programas de 
Pós-graduação stricto e lato sensu, 
buscamos entender as demandas de 
cada programa e implementar cada 
vez mais a integração entre cada um 
deles, bem como a integração com a 
graduação, extensão e a pesquisa.
No lato sensu buscamos facilitar os 
processos administrativos de forma 
ampla, desde a elaboração dos editais 
até a conclusão das turmas e emissão 
dos certificados. 
Um passo a passo foi criado e 
disponibilizado aos coordenadores em 

um espaço próprio no AVA-FCM, onde 
também pode-se encontrar regimentos 
e todos os formulários necessários.
No stricto sensu, teremos em breve 
abertura das inscrições para o processo 
seletivo do PGCM disponibilizando 40 
(quarenta) vagas de mestrado e 20 
de doutorado. As inscrições estarão 
abertas de 2 de agosto a 3 de setembro 
de 2021.
O edital do Programa de Pós-graduação 
em Fisiocirurgia determina inscrições 
de 23 a 25 de agosto, com 10 (dez) 
vagas para o Curso de Mestrado e 10 
(dez) vagas para o Doutorado.

Direção da FCM-UERJ informa

Na 2ª Sessão Ordinária do 
Conselho Universitário em 2021, 
realizada no dia 7 de maio, foi 
aprovada a criação da Pró-Reitoria 
de Saúde (PR5) da UERJ. O Prof. 
Titular da FCM, Denizar Vianna 
Araújo, foi nomeado pelo Reitor da 
UERJ como primeiro Pró-Reitor de 
Saúde da nossa Universidade.

Na Eleição para os novos membros 
do Conselho Universitário 
(CONSUN), realizada de 12 a 
14 de julho, foram eleitos como 
representantes:
Centro Biomédico - CBI
Egberto G. Moura 
Rogério Rufino 
Faculdade de Ciências Médicas - 
FCM
Mario Fritsch 
Alexandra Monteiro 
Hospital Univ. Pedro Ernesto - 
HUPE
José Luiz Bandeira 
Marcos Lago 
Agradecimento especial ao 
Professor José Roberto Machado 
e Silva, que foi o presidente da 
Subcomissão eleitoral da FCM.

A organização do Processo Seletivo 
para Residência Médica 2022 
já foi iniciada, neste ano sob a 
presidência dos professores Sérgio 
da Cunha e Alessandra Evangelista. 
As provas serão realizadas 
no dia 14/11/2021, conforme 
disponibilidade de data verificada 
pelo CEPUERJ na Universidade.
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A pandemia de COVID-19 colocou 
holofotes sobre a ciência e sua 
relevância ainda não experimentados 
por esta geração. Nunca se buscou 
tanta informação científica, e isto 
trouxe desafios adicionais à prática do 
médico e demais profissionais da área. 
Assim, como que inspirados na célebre 
frase de Einstein, a comunidade FCM/
UERJ vem se unindo no fortalecimento 
da pesquisa científica na graduação 
em Medicina para que esta seja, 
também, um dos sólidos alicerces na 
formação de um profissional de saúde 
melhor. 

Ciclo de Iniciação à Pesquisa - 
Programa PINC-FCM/UERJ
Apresentando uma programação 
de oficinas e palestras de caráter 
formativo em temas relacionados 
à pesquisa científica, o “Ciclo de 
Iniciação à Pesquisa” faz parte do 
Programa PINC-FCM/UERJ e contará 
com a participação de docentes/
pesquisadores da UERJ e outras 
instituições nacionais e internacionais 
de ensino e pesquisa.
Público-alvo: estudantes de Medicina e 
outros cursos de graduação na área de 
saúde cadastrados no PINC e docentes 
orientadores dE Grupos de Pesquisa 
FCM/UERJ.

Abertura: 06 de agosto de 2021, às 11h. 
A transmissão será feita pelo TEAMS. 
Link será disponibilizado por e-mail.

Resultado final do processo seletivo - 
Iniciação Científica
No período de 28/03 a 10/07 de 2021 
foi realizado o 1º processo seletivo 
para preenchimento de vagas de 90 
vagas de iniciação científica – PINC 
01/2021. Foram encaminhados aos 
Grupos de Pesquisa FCM/UERJ um 
total de 126 candidatos cursando do 
3º ao 10º período de Medicina.
O processo seletivo, realizado sob 
responsabilidade dos respectivos 
coordenadores dos Grupos de 
Pesquisa, adotou as seguintes 
estratégias: avaliação dos documentos 
de inscrição (formulário de inscrição 
e CV Lattes) e entrevista por meio 
remoto e/ou presencial. Os principais 
critérios de seleção adotados foram: i) 
motivação para a IC; ii) disponibilidade 
de tempo para dedicação ao projeto; 
iii) cursar período/ano compatível à 
realização das atividades pertinentes 
ao projeto; iv) desempenho acadêmico.
O resultado final está disponível desde 
20/07/2021 no ambiente virtual do 
PINC (AVA-FCM: https://ead.fcm.
uerj.br). O início das atividades está 
previsto para agosto de 2021. O 

Pesquisa

Residência Médica

Em 9 de junho desse ano iniciamos 
a Sessão Clínica Multidisciplinar 
da Residência Médica, que terá 
periodicidade mensal. 
Nessa data foi discutido um caso 
com a Cirurgia Geral e Anestesiologia 
sobre uma complicação pós-
operatória imediata. Em 15 de 
julho, a segunda Sessão Clínica foi 

realizada com a participação das 
áreas de Pediatria, Ginecologia, 
Radiologia e Cirurgia Pediátrica. 
Esses encontros, organizados pela 
COREME, tem como objetivo aumentar 
a interdisciplinaridade ao discutir 
diferentes situações clínicas e/ou 
cirúrgicas. Os objetivos principais 
são promover a disseminação de 

conhecimento e maior integração entre 
os diferentes programas da Faculdade 
de Ciências Médicas da UERJ.
Esperamos e contamos com a 
participação do maior número possível 
de Residentes, Pós-graduandos, 
discentes e docentes, de forma a 
tornar esse evento on-line uma grande 
oportunidade de aprendizado.

contato pode ser feito atráves do e-mail 
iniciacaocientifica@fcm.uerj.br 

Nossos avanços neste 1º 
semestre/2021:
• Conclusão do cadastro de 55 

Grupos de Pesquisa entre docentes 
FCM/UERJ e colaboradores. Lista 
completa em www.fcm.uerj.br;

• Criação do Programa de Iniciação 
Científica em Pesquisa Médica, 
PINC-FCM/UERJ – o qual está 
voltado para:  
i) promoção de curso formativo de 
introdução à pesquisa;  
ii) ingresso de alunos da graduação 
nos Grupos de Pesquisa FCM/UERJ;

• Nomeação da Comissão Científica 
PINC-FCM/UERJ, formada por 
docentes e um representante 
discente, para assessoramento e 
planejamento das ações voltadas à 
iniciação científica;

• Realização do 1º processo seletivo 
de iniciação científica para os alunos 
de Medicina;

• Publicação do e-book “Anais da 
Jornada Acadêmica da Faculdade de 
Ciências Médicas – UERJ: JAFCM 85 
anos” pela Editora FCM-UERJ;

• Busca de parcerias internas e 
externas para fortalecimento e 
incentivo à pesquisa.

“No meio da dificuldade, encontra-se a oportunidade” (Albert Einstein, 1879-1955)
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Agenda PDD FCM por Alexandra Monteiro e Thais Amadeu

O Programa de Desenvolvimento 
Docente (PDD) traz novidades para 
essa edição e convoca a Comunidade 
Docente FCM para a ampla participação 
nas atividades bem como para a 
sugestão de temas e apontamento de 
demandas específicas e gerais para o 
desenvolvimento docente. 

Nossa oferta, no momento, é baseada 
em três eixos: webinários com temas 
transversais e inovadores; 
oficinas hands on com pequenos 
grupos de docentes para o treinamento 
na prática;
um curso para capacitação de 
docentes facilitadores multiplicadores 

Coordenação de Extensão

Diretor: Prof. Mario Fritsch  
Vice-diretora: Profa. Alexandra Monteiro

Chefe de Gabinete: Monica Sampaio 
Programador Visual: Helvecio da Silva 

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

Envio de matérias: comunicacao@fcm.uerj.br

No dia 29 de junho realizamos reunião da Comissão de 
Curricularização da Extensão com o Departamento de 
Extensão (DEPEXT), quando pudemos tirar dúvidas do 
processo com os professores Hermínio e Anderson. 
Aguardamos da UERJ a liberação oficial das minutas 
orientadoras. Em setembro, do dia 18 ao 22, ocorrerá o 
59º Congresso Brasileiro de Educação Médica (COBEM), 

no modo virtual, em que participarão vários discentes e 
docentes da FCM UERJ. Coloquem em suas agendas!  
Quanto ao Teste de Progresso Nacional, marcado para 6 
de outubro de 2021, estamos em acertos finais no Grupo 
Gestor do Consórcio RJ-ES para o estabelecimento de 
contrato com a Associação Brasileira de Educação Médica 
(ABEM). 

Secretaria FCM 
As atividades administrativas na Secretaria da Direção da 
FCM continuam sendo realizadas de forma escalonada. 
Encaminhe para o email gabinete@fcm.uerj.br todas as 
questões administrativas, relatórios de frequência e demais 
dúvidas para atendimento.

Orientações Gerais Pandemia Covid-19 
Caso algum docente, aluno, médico 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. 

com inscritos. Precisamos multiplicar 
rapidamente, especialmente, para 
habilidades digitais. Além disso, 
destacamos que todos os materiais 
estão disponíveis no nosso ambiente 
no AVA FCM com acesso disponível 
em https://ead.fcm.uerj.br/

Programa de Desenvolvimento Docente 
PDD FCM

Webinários Temáticos
para grandes grupos

Oficinas Hands-on
para pequenos grupos

Capacitação Docente
Facilitador Multiplicador

Turmas fechadas com
chamada interna bimestral


