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Graduação

Em setembro, professores e veteranos 
receberam e acolheram a turma de 
ingressantes do vestibular 2021. Além 
disso, a FCM reiniciou seu Internato 
Rural, com a ida de um interno do 5° 
ano, Rodrigo Felipe, para o Programa 
de Medicina de Família e Comunidade 
em Três Rios, onde a UERJ já possui 
Residência Médica. As primeiras 
notícias já são muito animadoras e já 
temos outros alunos da mesma turma 
interessados em realizar o internato 
rural nos próximos meses. 
Este foi um importante passo para a tão 
necessária interiorização da medicina 
e também para o fortalecimento 
da formação de nossos alunos em 
atenção primária.

Direção da FCM-UERJ informa

Já entramos no último trimestre 
com muitos desafios a serem 
superados. 
Os corpos docente e discente 
da FCM seguem demonstrando 
sua força e pontos positivos 
reconhecidos interna e 
externamente. 
Foi assim que surgiu a ideia do 
registro de todas as atividades 
realizadas neste período, 
documentadas através do Livro 
Digital: “Experiências e Impacto 
da pandemia pela COVID-19 no 
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Complexo de Saúde UERJ”. 
A Direção da FCM convida a 
comunidade docente, discente 
e corpo médico do HUPE e da 
PCC para elaborar um relato da 
experiência no enfrentamento da 
pandemia pela Covid-19 na área de 
gestão, ensino, extensão, pesquisa 
e/ou assistência entre 2020 e 2021. 
O prazo de entrega dos capítulos 
é 17 de outubro. Envie para 
pesquisa@fcm.uerj.br. 
E com grande satisfação, 
convidamos a comunidade FCM/

UERJ a nos unirmos mais uma 
vez para celebrar o aniversário 
de 86 anos da nossa FCM com a 
apresentação de nossos trabalhos 
acadêmicos da graduação, 
extensão e pesquisa para uma 
profícua e estimulante troca de 
saberes e experiências ao longo 
deste biênio 2020-2021, além 
do lançamento do livro digital. 
Jornada Acadêmica FCM 86 
anos (JAFCM86), de 12 a 15 de 
dezembro de 2021.
Preparem seus trabalhos!
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O Processo Seletivo para Residência 
Médica 2022 está com as inscrições 
abertas até 14 de outubro, com 
alterações em relação ao ano passado. 
O programa de Terapia Intensiva 
passará a ser de acesso direto e terá 
duração de 03 (três) anos. 
O Programa de Cirurgia Geral também 
teve sua duração estabelecida em 03 
(três) anos, não havendo mais a opção 
de Cirurgia Básica em 02 (dois) anos. 
Inicialmente foram disponibilizadas 

Os editais de processo seletivo dos 
cursos de Pós-Graduação Lato Sensu 
para ingresso em 2022 estão sendo 
preparados. As inscrições estarão 
abertas entre 1º e 30 de novembro 
através do site do CEPUERJ. 

• • •
Após reunião com os Coordenadores 
e depois com técnico-administrativos 
dos cursos, será disponibilizado 
material contendo regimentos, 

apenas 02 (duas) vagas para a 
Residência Médica em Cirurgia Geral. 
No entanto, após recurso enviado 
pela COREME e Direção da FCM, 
foram liberadas 06 (seis) vagas, 
representando ganho para a instituição.

• • •
Temos o prazer de informar que 
conseguimos o credenciamento 
para o programa de Neurofisiologia, 
com duração de 2 anos. Nossos 
preceptores irão realizar visitas virtuais 

formulários e informações úteis, 
para facilitar os processos, desde a 
preparação dos editais até a conclusão 
das turmas.

• • •
Foi realizada reunião com os 
Coordenadores dos Cursos de Pós-
Graduação Stricto Sensu da FCM, 
tendo como pauta a necessidade 
de um Sistema de Informação para 
todos os programas do Stricto Sensu. 

Discutiu-se também a ampliação no 
Núcleo Docente Estruturante (NDE) da 
Pós-graduação. 
Além de representantes dos Programas 
do Stricto Sensu, seriam incluídos 
representantes dos Programas do 
Lato Sensu, e os coordenadores de 
Pesquisa, Extensão e da Residência 
Médica, no sentido de aumentar a 
integração entre os diversos programas 
de Pós-graduação da FCM existentes.

e presenciais de recredenciamento 
na Universidade Federal Fluminense 
(UFF) em apoio à Comissão Estadual 
de Residência Médica (CEREMERJ) 
durante o mês de outubro. 

• • •
A Sessão Clínica Multidisciplinar será 
mantida de forma virtual. 
Em setembro, o Internato foi 
incorporado a essa atvidade com as 
próximas sessões agendadas para 
21/10, 23/11 e 08/12.

Pós-graduação

Residência Médica

Pesquisa

dotação mensal no valor de R$ 400,00 
(quatrocentos reais) pelo período de 
12 meses para cada aluno das 20 
vagas disponíveis, sendo possível uma 
renovação por igual período. 
Metade dessas vagas já foram 
preenchidas. Confira as informações 
completas pelo ambiente virtual:  
https://tinyurl.com/informativo-10-01

• • •
Ciclo de Iniciação à Pesquisa: 
Quinzenalmente, em sextas-feiras 
alternadas de 12:00 às 13:00 horas, 
estão ocorrendo Oficinas e Palestras 

ao vivo pelo Microsoft Teams trazendo 
ferramentas e debates relevantes 
relacionados ao desenvolvimento da 
pesquisa científica. 
Próxima atividade: 
29/10 - Palestra: 
“Com que roupa eu vou?” - Qual o 
modelo estatístico mais adequado 
para as suas análises? 
Dr. Marcelo Ribeiro Alves,  
Instituto Nacional de Infectologia 
Evandro Chagas, INI/FIOCRUZ)
Confira a programação completa em: 
https://tinyurl.com/informativo-10-02

Coordenação de Pesquisa 
Profª Luciana Rodrigues
Programa de Iniciação Científica em 
Pesquisa Médica – PINC-FCM
Processo seletivo 02/2021 PINC-
FCM: as inscrições de projetos para 
aquisição de bolsas de iniciação 
científica por alunos do curso médico 
recém-ingressantes no PINC foram 
finalizadas em 01/10. Os recursos 
são oriundos do recente plano de 
cooperação estabelecido entre a 
Faculdade de Ciências Médicas/UERJ 
e o Instituto Unimed-Rio, e constam de 
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Agenda PDD FCM

No próximo dia 06/10 às 17h teremos 
MedCast: oficina para Podcasts na 
educação médica. No dia 13/10 às 17h 
teremos um webinar para debatermos 
sobre Inovação e Empreendedorismo 
no ensino médico. E nos dias 21/10, 
27/10 e 04/11 ofereceremos um 
Minicurso de Design Thinking. Fiquem 
de olho nas divulgações feitas pelos 
principais canais de comunicação 

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

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. 

e façam logo suas inscrições. Para 
mais informações, sugestões e auxílio 
nas plataformas digitais, entrar em 
contato pelo e-mail desenvolvimento.
docente@fcm.uerj.br. 
Além disso, destacamos que todas 
as informações sobre as atividades 
realizadas em 2020 e 2021 se 
encontram no ambiente do PDD no 
AVA FCM - https://ead.fcm.uerj.br. 

O Programa de Desenvolvimento 
Docente (PDD) O Programa de 
Desenvolvimento Docente (PDD) 
convoca a Comunidade Docente 
FCM para a ampla participação 
nas atividades bem como para a 
sugestão de temas e apontamento 
de demandas para o aprimoramento 
docente. Em outubro o PDD está com 
a agenda repleta de novas atividades. 

Premiações

Os trabalhos apresentados pelos 
alunos de Iniciação Científica da FCM 
foram premiados nos Congresso 
da Sociedade de Pneumologia e 
Tisiologia do Estado do Rio de Janeiro 
(SOTPERJ) neste outubro. Bernardo 
Skinner, orientado pela Profª Luciana 
Rodrigues, recebeu o 1º Lugar com 
o trabalho “Desempenho do teste 
tuberculínico (PPD) e do ensaio de 
produção de interferon-gama (IGRA) 
para rastreio de tuberculose latente em 
pacientes com doenças inflamatórias 
imunomediadas”.
O prêmio de 2º lugar ficou para a 
aluna Mariana da Cal, sob orientação 
dos professores Thiago Mafort 
e Agnaldo Lopes, com o trabalho 
intitulado “Achados da espirometria 
e da oscilometria de impulso no 

acompanhamento de pacientes após 
período agudo da COVID-19”. Este 
trabalho teve também participação da 
aluna Laura Monnerat.
Além disso, o aluno de Doutorado Yves 
Raphael de Souza, do Programa de 
Pós-graduação em Ciências Médicas 

(PGCM), sob orientação da Professora 
Claudia Henrique da Costa, recebeu o 
prêmio de 3º lugar no Congresso da 
SOTPERJ. 
Parabéns à Disciplina de Pneumologia 
da FCM-UERJ e aos nossos alunos e 
professores premiados!


