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FACULDADE

SEJAM BEM-VINDOS!
RECEPÇÃO DE CALOUROS SE CONSOLIDA COMO
EVENTO IMPORTANTE PARA APRESENTAR A FACULDADE
AOS ALUNOS E PROMOVER INTERAÇÃO
A chegada à faculdade é, para a
maioria dos alunos, a realização de um
sonho. Mas, como toda nova etapa que
se inicia, pode gerar certo desconforto.
Afinal, tudo é novo – ambiente, turma,
professores, regras acadêmicas, entre
outros fatores.
Para tornar esse período de transição mais ameno para os estudantes, a
Faculdade Ciências Médicas – MG, há
dois anos, instituiu em seu calendário
oficial, a Recepção dos Calouros, evento em que os novos alunos são apresentados ao curso e à Instituição como um
todo. “A profissão é um projeto de vida
que os estudantes iniciam agora. O
aluno leva quem ele é para dentro da
profissão. Aproveitamos a oportunidade para mostrar a eles que formamos
pessoas, dotadas não só de conhecimento, mas também de habilidades”, comenta a coordenadora do Núcleo de Ensino,
Profª. Jaqueline Barata.
A iniciativa é bem recebida pelos
alunos, que ressaltam a importância não
só de conhecer melhor a Faculdade, mas
de interagir com os colegas. “Tenho 17
anos e acabo ficando insegura com tudo.
Mas o evento faz com que a gente conheça os colegas de classe. Quem não foi à
recepção acabou se arrependendo”,
comenta a caloura de Fisioterapia Evelyn
Alves Pereira. Um aluno egresso da FCM-MG também é convidado a participar,
para falar sobre o dia a dia do curso, seu
ponto de vista, além de dar dicas sobre o
mercado de trabalho, o que torna o evento mais leve e instrutivo para os alunos.
Esse também foi o ponto que chamou a atenção da aluna de Psicologia
Maria Fernanda Melo Cavalheiro Monteiro. “Achei interessante, porque dúvidas sobre a organização, as metodologias
de ensino e a forma como a Faculdade
trabalha foram sanadas todas de uma
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Integração com colegas e conhecimento sobre a Faculdade são os destaques do evento

Todos os cursos participam do encontro

vez.” Já a aluna de Medicina Marcela
Rezende diz que o que mais chamou sua
atenção, além de toda a tradição da
Faculdade, foi a oportunidade de ter
uma prévia do conteúdo que terá pela
frente nos próximos anos e de conhecer
os laboratórios que serão usados. “Achei
a história da Ciências Médicas-MG
muito bonita e interessante. A recepção
foi muito positiva porque nos traz a
expectativa de usar os laboratórios. A

partir daí, a ficha caiu. Estamos realmente na Faculdade”, comemora.
Já a aluna de Enfermagem Thalita
Botelho se interessou pelas Ligas Acadêmicas, que fazem uma apresentação
no evento, e gostou também do conteúdo do curso passado pela coordenadora. “Essa recepção é a prova de que a
Faculdade tem um carinho grande por
nós e que se interessa pelo bem-estar
de quem está chegando.”

NOVO RECORDE
NO TROTE SOLIDÁRIO
ADESÃO DOS ALUNOS E ITENS ARRECADADOS
SUPERARAM OS NÚMEROS DAS OUTRAS EDIÇÕES
A cada edição, o Trote Solidário, iniciativa já consolidada na
agenda da Faculdade, vem surpreendendo. Neste ano, o engajamento dos alunos fez com que fosse
superado o número de arrecadações em quase todos os quesitos.
Foram 109 alunos participantes, sendo que 54 conseguiram

atingir a pontuação mínima da
gincana. “Escolhemos novamente
a Fundação Sara, pois a parceria
já havia dado certo em outra
edição e sabemos da seriedade
com que eles trabalham”, comenta o aluno do 7º período de Medicina e um dos coordenadores do
Trote Solidário, Alexandre Parisi.

A Fundação Sara atua no
apoio às crianças com câncer,
desde 1997, em Montes Claros.
Na capital, ela trabalha desde
2009. Os interessados em contribuir com a Instituição podem
acessar o site fundacaosara.org.
br ou entrar em contato pelo
telefone (31) 3284-7690.

RESULTADOS
TROTE SOLIDÁRIO 2017

90 KG DE ALIMENTOS
2.406 PEÇAS DE ROUPAS
218 PRODUTOS DE HIGIENE
18 DOAÇÕES DE SANGUE
PARA O HEMOMINAS

27 CADASTROS DE MEDULA
PARA O HEMOMINAS

Erick Weslley, uma
das crianças atendidas
pela Fundação Sara

R$ 4.675,18
ARRECADADOS (RIFA + COFRINHO)
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Andador retrátil e com preço acessível foi um dos destaques do evento

CRIATIVIDADE NO
II FÓRUM DE FISIOTERAPIA
ALUNOS SURPREENDEM COM PROJETOS INOVADORES E
ACESSÍVEIS DO PONTO DE VISTA COMERCIAL E FUNCIONAL
Considerado um dos eventos
mais importantes da Faculdade, o II
Fórum de Fisioterapia surpreendeu
pelo ineditismo dos trabalhos apresentados pelos alunos no final do
ano passado. “Todos estiveram
empenhados em trazer para o evento abordagens inéditas”, elogia o
coordenador de Fisioterapia, Prof.
Rafael Duarte.
Até os mais experientes se surpreenderam com a ousadia das ideias
apresentadas pelos alunos. O profes-
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sor de Cinesiologia Milton Malheiros ressaltou não só o conteúdo dos
trabalhos, mas também a viabilidade
comercial de alguns deles, graças ao
baixo custo, que torna os equipamentos criados de fácil acesso à
população. Um deles foi o andador
feito de cano de PVC, apelidado
criativamente de “P/VC”. Além da
estrutura idêntica à de um andador
comum, o projeto também possui
um banco retrátil, que dá a possibilidade ao usuário de descansar duran-

te o trajeto. “Um andador normal
custa em torno de R$ 270,00. O nosso
foi feito com R$ 70,00, mas pode sair
de graça se a pessoa conseguir os
materiais em uma obra, por exemplo”, explica Luiza Nascimento,
aluna do 6º período de Fisioterapia.
A interdisciplinaridade também
pôde ser vista nos trabalhos. Arthur
de Morais Novaes, estudante de computação do Cefet-MG e técnico em
mecatrônica, foi convidado a apresentar sua solução para um dos sintomas

do Mal de Parkinson – o Freezing, um
bloqueio súbito na musculatura, que
faz com que o paciente tenha dificuldade para se mover. “Criamos um
dispositivo que detecta se o paciente
está parado. Ele produz um estímulo
eletrônico que faz com que ele per-

ceba que se encontra naquela situação há muito tempo.”
Já o grupo da aluna do 2º período
Vitória Tereza Gomes estudou a relação biomecânica de atletas amputados com as próteses. Ronan do Espírito Santo, jogador de Vôlei Sentado,

corredor e campeão mundial de Futebol de Muleta, foi a pessoa escolhida
para ser analisada. “Percebemos que a
perna não encosta em parte da prótese, o que faz com que ele force o
quadril para acomodar-se ao equipamento”, conta Vitória.

EVENTO DISCUTE A QUALIDADE DE
VIDA DO ALUNO DA ÁREA DE SAÚDE
CERCA DE 100 PESSOAS DE SETE FACULDADES PARTICIPARAM
DOS DEBATES SOBRE COMO LIDAR COM A PRESSÃO IMPOSTA
NO DIA A DIA AOS FUTUROS PROFISSIONAIS

Encontro aconteceu no auditório da FCM-MG

A Faculdade Ciências Médicas – MG (FCM-MG) recebeu,
em fevereiro, o 2º Encontro
Mineiro dos Serviços de Apoio
Psicopedagógico ao Estudante de
Medicina (SAPEMed). Com o
tema central “Sofrimento e Resiliência na formação médica:
cenários e atores”, o evento discutiu estratégias que visam ame-

nizar a pressão sobre os alunos da
área de saúde, sobretudo os de
Medicina. Foram 100 pessoas
inscritas de sete faculdades de
BH, Uberlândia, Juiz de Fora e
São João del-Rei.
“A realização deste evento é
de iniciativa de profissionais que
trabalham nos Núcleos de Ensino
e Serviços de Apoio Psicopedagó-

gico das Instituições de Ensino
Superior (IES) das instituições, e
todos juntos trocando experiências sobre como acolher e atender
melhor os alunos que precisam
de auxílio para seguir adiante”,
comenta a Profª. do curso de
Enfermagem Silvana Maria Lage
Soares, que integra o Núcleo de
Ensino da FCM-MG.
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ESTRUTURA ACESSÍVEL
E ACOLHEDORA
FACULDADE ADEQUA SUA ESTRUTURA FÍSICA PARA PROMOVER
ACESSIBILIDADE ARQUITETÔNICA , AO MESMO TEMPO EM QUE
INVESTE EM CONSCIENTIZAÇÃO
As reformas realizadas em praticamente todos os andares do
prédio, além de terem ampliado a estrutura oferecida aos estudantes pela Faculdade Ciências Médicas – MG (FCM-MG), levou em
consideração a acessibilidade de pessoas com deficiência, tanto de
alunos, quanto colaboradores e visitantes.
Inúmeras adequações – piso tátil em todos os andares, corrimão em
braile, rampas apropriadas, novos antiderrapantes nas escadas, pias de
banheiros e laboratórios adaptados para cadeirantes – foram realizadas
com o intuito de atender à norma de acessibilidade NBR6050/2015.
A coordenadora do Núcleo de Ensino da FCM-MG, Profª. Jaqueline Barata, comenta que a ideia é fazer com que o cotidiano das pessoas com deficiência não constitua um impedimento para que eles
desenvolvam seu potencial. Ela, observa, entretanto, que a Faculdade
também tem trabalhado para estimular atitudes positivas por parte das
pessoas que frequentam a Instituição, ainda que esse esforço demande
maior tempo. “As adaptações do ponto de vista arquitetônico são mais
fáceis. Já a conscientização sobre os limites enfrentados por pessoas
com deficiência é algo que se constrói em longo prazo.”

Piso tátil foi instalado em todos os andares

FACULDADE JÁ HOMENAGEOU
57 PROFESSORES
TÍTULO É CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS QUE
REALIZARAM RELEVANTES SERVIÇOS À FACULDADE
Demercindo Brandão Neto, Emily Sobreira Habib e João
Daniel Fernandes Iglésias receberam a honrosa homenagem
de Professor Emérito da Faculdade Ciências Médicas – MG.
No total, desde que foi criado, 57 profissionais foram agraciados com o mesmo título.
Os homenageados são escolhidos, anualmente, pelo crivo
da Congregação, órgão máximo da FCM-MG.

Reunião da Congregação para homenagear os professores
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1ª EDIÇÃO DA REVISTA
INTERDISCIPLINAR CIÊNCIAS
MÉDICAS ESTÁ NO AR
PUBLICAÇÃO CIENTÍFICA SEMESTRAL TRAZ
ARTIGOS CIENTÍFICOS DA ÁREA DE SAÚDE
Disseminar o conhecimento produzido na Instituição é tão importante quanto incentivar a produção
científica. É por meio da publicação científica que os
resultados de um trabalho se tornam conhecidos e
podem contribuir para o avanço da sociedade. Por isso,
a Faculdade Ciências Médicas-MG lançou, neste semestre, a 1ª edição da Revista Interdisciplinar Ciências
Médicas, que na edição de estreia conta com 11 artigos
publicados.
Ela é publicada em formato eletrônico, e para o aluno
ter acesso ao conteúdo basta acessar o site revista.fcmmg.
br/ojs. O conteúdo é aberto e não requer login ou senha.
A coordenadora de Pesquisa e Extensão, Profª. Fernanda
Souza da Silva, destaca que, diante de inúmeras inovações na área, a tomada de decisão dos profissionais de
saúde precisa ser criteriosamente baseada em princípios
científicos para que as intervenções sejam eficazes e
seguras. Por isso, é importante que os alunos tenham

proximidade com a publicação. “A leitura de artigos
científicos permite uma prática reflexiva baseada em
conhecimento e, consequentemente, a melhora da qualidade do cuidado. A leitura de revistas científicas também permite que o aluno se familiarize com a forma de
redação de artigos, facilitando o desenvolvimento de
trabalhos posteriores”, explica a coordenadora.
Para publicar um artigo na Revista Interdisciplinar
Ciências Médicas, o aluno deverá ter um trabalho científico orientado por um professor, acessar o site e consultar
as normas para a preparação do texto. Com o trabalho
redigido e adequado às normas da Revista, o passo seguinte é submissão do artigo. Para esse passo, é necessária a
criação de login e senha no site da revista. O artigo submetido é automaticamente enviado para o editor-chefe,
que realizará a indicação dos revisores. Estes apontarão
possíveis correções a serem feitas, para que, posteriormente, o artigo seja aprovado para a publicação.

MEDALHA LUCAS MACHADO
ENTREGA CONDECORAÇÕES
NO ANO PASSADO, SETE PESSOAS RECEBERAM O PRÊMIO
No final de 2016, a FELUMA concedeu a Medalha Mérito Educacional e
Saúde Lucas Machado a sete pessoas
que se empenharam e contribuíram,
efetivamente, para que a Instituição
continue sendo referência nas áreas da
saúde e educação em todo país. Os
homenageados foram Dr. Evilazio Teubner Ferreira, Dr. Francisco das Chagas
Lima Silva, Lincoln Lopes Ferreira, Dr.
Ramon Victor César, Dr. Reinaldo de
Oliveira Sieiro e Dra. Sinara Mônica
Oliveira Leite.

Dr. Wagner
Eduardo Ferreira,
presidente da
FELUMA (esq.)
entrega a
homenagem ao
ex-presidente
da BHTRANS
Ramon Victor César
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Atendimento gratuito para a comunidade dos municípios de
Presidente Kubitscheck e Datas, no interior de Minas Gerais

LIGAS ACADÊMICAS
VISITAM O INTERIOR
PROJETO CIÊNCIAS MÉDICAS NA PRAÇA TEM O OBJETIVO DE
REALIZAR AÇÕES DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE
Ligas Acadêmicas são entidades estudantis idealizadas e geridas por acadêmicos, sob orientação
de um professor, para o aprofundamento em determinado tema. São atividades complementares que
se baseiam em três pilares: ensino, pesquisa e
extensão. A atuação das ligas acadêmicas envolve
realização de aulas teóricas, cursos, simpósios,
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projetos de pesquisa e atividades junto à comunidade por meio de ações educativas, preventivas ou
de promoção à saúde. Vistas sob essa ótica, as ligas
contribuem para o exercício da cidadania, a humanização da saúde e a formação do profissional da
saúde apto a trabalhar em equipe, lidando com
profissionais de diferentes áreas.

Das 19 Ligas vinculadas à Faculdade Ciências
Médicas – MG (FCM-MG), oito participaram do
evento, realizado em março, nos municípios de
Presidente Kubitscheck e Datas. “As atividades são
realizadas, de acordo com as necessidades de cada
município, nos âmbitos individual e coletivo e
incluem palestras, campanhas educativas, distribuição de panfletos informativos, aferição de dados
vitais, exames simples, entre outros”, explica a coordenadora de Pesquisa e Extensão da FCM-MG, Profª.
Fernanda Souza da Silva.
Pela primeira vez participando de evento com
esse perfil, a aluna do 9º período de Medicina Letícia Silveira Freitas fez uma avaliação positiva do
Ciências Médicas na Praça. Para ela, a interação com
a população foi fundamental para aprimorar o
conhecimento das necessidades das pessoas daquela região. “Conseguimos perceber melhor suas
carências e a melhor maneira de abordá-los. São
intervenções simples, mas muito importantes para
pessoas que são tão carentes.”

LIGAS EM NÚMEROS
Alunos participantes

525

Ligas da FCM-MG

19

Ligas participantes
do Ciências
Médicas na Praça
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PALAVRA DO CONSELHO DIRETOR

PARA ALÉM DA SAÚDE
A cidade de Lagoa Santa, na
Região Metropolitana de Belo
Horizonte, finalmente tem sua
primeira Instituição de ensino
superior, com cursos presenciais.
No dia 15 de fevereiro, a Fundação
Educacional Lucas Machado inaugurou o Instituto Feluma de
Educação – IFE e deu início à
primeira turma do curso de graduação tecnológica em Manutenção
de Aeronaves.
A implantação do IFE resulta
de um projeto desenvolvido há
mais de cinco anos. Em razão das
mudanças nas normas que regulam a oferta de cursos na área de
saúde, a Feluma aceitou o desafio
de formar profissionais na área de
aviação civil, em todas as suas
modalidades, com foco em inovação, mantendo seu compromisso

com o ensino de excelência. A
proposta é implantar cursos de
graduação nas áreas de Gestão,
Saúde, Direito e Tecnologia, direcionados a estudantes que pretendem atuar no setor aeronáutico.
Trata-se de mais um desafio que
nos dispusemos a enfrentar, apoiados na expertise e solidez de nossos profissionais.
Já no segundo semestre de 2017
serão ofertados cursos de pós-graduação e de capacitação, entre os quais
destacamos: Gestão Aeroportuária,
Gestão Aeronáutica, Logística e
Gestão de Tecnologia da Informação.
Para tanto, estão em desenvolvimento parcerias com instituições nacionais e internacionais, que possibilitarão oferecer aos futuros profissionais o melhor conteúdo.
Com a Faculdade Ciências

Médicas – MG, temos orgulho de
formar profissionais de excelência
na área da saúde. Agora, com o IFE,
a FELUMA se propõe a impulsionar o desenvolvimento social e a
qualidade de vida por meio da
educação, saúde, ciência, tecnologia e inovação em Lagoa Santa.
A história que construímos ao
longo de quase meio século de
existência nos credencia a trilhar
novos caminhos, sempre em busca
de avanços e realizações que possibilitem capacitar pessoas verdadeiramente comprometidas com
a construção de um país e um
mundo melhor. Sigamos adiante.

FLÁVIO ALMEIDA AMARAL,
SUPERINTENDENTE-GERAL
DA FELUMA
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NO CAMINHO CERTO
ALUNOS SE DESTACAM NA AVALIAÇÃO SERIADA DOS
ESTUDANTES DE MEDICINA E ELEVAM A MÉDIA DA
FACULDADE EM ÂMBITO NACIONAL
Fisiologia, Saúde da Família, Parasitologia e Anatomia
foram as matérias mais exigidas na Avaliação Seriada dos
Estudantes de Medicina (Anasem), realizada em 2017
pelos alunos do 2º ano do curso. Os resultados já foram
divulgados, e a Faculdade Ciências Médicas – MG alcançou bons resultados. O nível de proficiência nas questões
objetivas ficou acima da média nacional, e o número de
estudantes situados em “nível avançado” cresceu.
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“Estamos no caminho certo. Como é uma prova
que mensura o raciocínio clínico dos estudantes,
isso mostra que os alunos estão conseguindo contextualizar o que se aprende nas disciplinas teóricas”, comemora o coordenador do curso de Medicina, Prof. José Celso Cunha Guerra Pinto Coelho.
Os resultados servem como uma ferramenta de
gestão para a diretoria da Faculdade, pois municiam

o coordenador de dados mais detalhados sobre as
potencialidades dos participantes e as maiores dificuldades encontradas na prova.
Consultor em Avaliação Estatística Educacional
e professor da Universidade Federal de Santa Catarina, Dalton Francisco de Andrade, explica que o
método de avaliação determina que alunos que
alcançaram notas abaixo de 85 são considerados de
proficiência insuficiente; os que ficaram entre 85 e
120 pontos são considerados adequados; já os que
atingiram nota acima de 120 são de nível avançado.
“Com o resultado em mãos, concluímos que do
ponto de vista pedagógico, os alunos da Faculdade
estão acima da média nacional.”

PROFICIÊNCIA MÉDIA:

A Anasem foi instituída pelo MEC com o
objetivo de avaliar os cursos de graduação de
Medicina por meio de instrumentos
metodológicos que consideram os
conhecimentos, as habilidades e as atitudes
previstas nas Diretrizes Curriculares Nacionais.
Dirigida aos alunos do 2º, 4º e 6º períodos, ela
ainda mede a proficiência de cada um. Os
resultados também apontam a média do
desempenho das turmas e a média alcançada
pela instituição de ensino em nível nacional.

PROFICIÊNCIA POR CATEGORIA:

FCM-MG

PRIVADA

107,8

98,5

BRASIL

MUNICIPAL

SUDESTE

FEDERAL

98,6

100
99,6

103

MINAS GERAIS

100,3

ESTADUAL

104,8

AS DIFERENÇAS ENTRE ENADE E ANASEM
ENADE

ANASEM

Tem periodicidade trienal

Tem periodicidade bienal

Avalia todos os cursos

Somente Medicina

Avaliação ocorre apenas ao final do curso

Avalia de forma segmentada no 2º, 4º e 6º anos

Oferece uma avaliação do todo

Mede competências e habilidades
daquele determinado período
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BEM-POSICIONADOS
NO MERCADO
EGRESSOS DE FISIOTERAPIA TÊM-SE DESTACADO EM
DIVERSOS SEGMENTOS MESMO EM TEMPO DE
RECESSÃO E BAIXA OFERTA DE EMPREGO

Stephany garante que a Faculdade lhe deu
embasamento para passar na residência da
Santa Casa de BH

Gabriela já tem dois empregos no
interior de Minas Gerais
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Uma das formas de avaliar a qualidade de uma instituição de
ensino se dá por meio da verificação do conhecimento teórico e
prático acumulado por seus egressos. E, se o ex-aluno teve contato com um projeto pedagógico sólido e levado à prática por um
corpo docente competente, a chance de ser absorvido pelo mercado de trabalho aumenta.
É o que tem ocorrido, nos últimos anos, com os egressos de
Fisioterapia da Faculdade Ciências Médicas – MG (FCM-MG), uma
prova de que a metodologia de ensino adotada tem sido acertada.
Bruna Luiza dos Santos Lima é um exemplo disso. Ela se formou
no ano passado e foi imediatamente aprovada no Mestrado da
UFMG, onde já iniciou uma pesquisa em Bioengenharia. O sonho
de seguir a carreira acadêmica se concretizou graças aos conhecimentos acumulados durante a trajetória na FCM-MG, como a
própria ex-aluna testemunha. “Além do fato de o curso ser muito
completo, há também o Hospital, onde o aluno pode aplicar o
conteúdo da sala de aula. A participação em eventos realizados pela
Faculdade, o Internato e outras atividades complementares, por sua
vez, reforçam o aprendizado. E sempre tive o apoio dos professores,
o que me ajudou muito no processo seletivo do mestrado.”
Outro bom exemplo é Eliene Faria Passos Martins, que, assim
como Bruna, se formou em 2016. Atualmente, ela é contratada da
Associação Mineira de Reabilitação, no setor de Neuropediatria. “A
Faculdade nos dá muita bagagem. Quando cheguei ao mercado,
percebi que, de fato, o nome Ciências Médicas tem muito peso”,
comenta a ex-aluna, que ainda destaca a sintonia entre os conteúdos
das disciplinas e o que é demandado pelo mercado.
A constante atualização é um dos fatores responsáveis pelo
alto índice de empregabilidade dos egressos de Fisioterapia. De
acordo com o coordenador do curso, Prof. Rafael Duarte, o projeto pedagógico adotado atualmente estimula o empreendedorismo e a busca por novas oportunidades. “Os alunos aceitaram essa
transformação e se empenharam mais. A inserção no mercado foi
uma consequência dessa trajetória”.
Se há um sentimento que acompanha o recém-formado é a
insegurança. Stephany Carvalho Oliveira, ex-aluna e atualmente
residente em Fisioterapia Intensiva na Santa Casa de BH, experimentou a sensação. “Sempre ficamos com aquela incerteza de que algo
pode dar errado”, comenta. Ela conta que, após ter concluído o curso,

seu objetivo sempre foi atuar em hospitais. Antes de ser
admitida na residência, passou por duas avaliações – prova
teórica e análise curricular – que comprovaram o seu preparo, que a ex-aluna atribui também ao estímulo dado pela
Faculdade à participação em congressos e outros eventos
ligados à área de saúde. “Felizmente, vamos carregar para
sempre esse ‘peso’ de termos sido alunos da Ciências
Médicas-MG. É um nome muito forte e conceituado. A gente
sai de lá quando se forma, mas a Faculdade não sai da gente.”

DOIS EMPREGOS

Ao terminar o curso, Gabriela das Graças de Faria
Mendonça não pensou duas vezes e retornou à sua cidade
natal, Pará de Minas, a 80 km da capital, onde duas oportunidades de emprego logo apareceram – um em um
estúdio de pilates e outra no posto de saúde municipal.
“Aonde você vai o nome da Faculdade é reconhecido, tem
uma marca forte”, ressalta a ex-aluna. “A base que ela nos
oferece nas disciplinas é excelente e nos dá suporte para atuar
em diversas frentes. As pessoas têm confiança na Instituição.”

Eliene passou na prova
da Associação Mineira
de Reabilitação

Bruna saiu da Faculdade
direto para o mestrado

PESQUISA DA COMISSÃO PRÓPRIA
DE AVALIAÇÃO NORTEIA AÇÕES
DE COORDENADORES
OPINIÃO DOS ALUNOS É UM VALIOSO INSTRUMENTO
DE GESTÃO PARA A FACULDADE
Desde que assumiu o cargo de coordenador do curso
de Medicina, em 2015, o Prof. José Celso Cunha Guerra
Pinto Coelho tem nos resultados da pesquisa de autoavaliação institucional realizada pela Comissão Própria
de Avaliação (CPA) um aliado para pôr em prática as
estratégias que planeja implantar. Realizada semestralmente, a pesquisa é a oportunidade que o aluno tem
para opinar sobre o desempenho dos professores e a
dinâmica das aulas. “Já adequamos diversas metodologias e conteúdos dentro do curso a partir do resultado
da pesquisa. Os relatórios compõem um instrumento
valioso de gestão, pois confirma se as ações que dese-

jamos adotar no curso são acertadas ou não”, explica
o coordenador.
Felizmente, os alunos têm entendido bem a proposta, e a adesão tem sido crescente. Segundo o coordenador
da CPA, Prof. Rafael Duarte, a consulta norteia o trabalho do professor ao dar a ele a possibilidade de realizar
treinamentos do corpo docente, propor novas estratégias
didáticas e potencializar os pontos positivos das aulas.
Vale lembrar que, para que a pesquisa apresente um
índice adequado de confiabilidade, é necessária a participação de 30% da turma – caso contrário, seu resultado
não é considerado.
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NOTA MÁXIMA
PARA A MEDICINA
O Centro Avançado de Treinamento de Emergência (CATE), conta com recursos de ponta
para aperfeiçoar o aprendizado e potencializar experiências para os alunos

ASPECTOS COMO INFRAESTRUTURA, CORPO DOCENTE
E DINÂMICA CURRICULAR SÃO AUDITADOS PELO MEC E
O RESULTADO CONFIRMA QUE A FACULDADE TEM UM
DOS MELHORES CURSOS DO PAÍS

16 - REVISTA CIÊNCIAS MÉDICAS-MG

Ao se formar na turma de 1993 da Faculdade Ciências
Médicas – MG, o anestesiologista Marcelo de Paula
Passos estava otimista quanto ao futuro profissional. A
experiência vivida logo após a conclusão do curso confirmou suas expectativas. “Tive facilidade em ingressar
na residência, e todos os meus colegas também ficaram
bem- posicionados. Até hoje, em conversas com equipes
de hospitais pelos quais passei e com quem trabalho
atualmente, percebo que os ex-alunos da Faculdade
ocupam boas vagas nas instituições”, diz o médico.
A boa aceitação do mercado já atravessa gerações,
afinal, são cerca de cinco mil médicos formados em mais
de 60 anos do curso. Faltava apenas o reconhecimento
por parte do Ministério da Educação, que este ano conferiu ao curso de Medicina a nota máxima em qualidade
de ensino. Isso significa que os profissionais egressos da
Instituição possuem grau de excelência para atuar na
área da saúde.
Três quesitos básicos embasaram o parecer final do
MEC: a metodologia didático-pedagógica, o corpo
docente e a infraestrutura oferecida aos alunos.
Periodicamente, avaliadores do MEC visitam as
instituições de ensino para proceder à avaliação. No caso
da FCM – MG, em dois dias eles percorreram todas as
instalações para examinar a estrutura, conversar com os
colaboradores, conhecer o Hospital Universitário
Ciências Médicas – MG e analisar a organização didático-pedagógica, dentre outros aspectos que delimitam a
pontuação a ser dada. “Eles avaliaram de forma muito
positiva a integração entre os setores e o grau de comprometimento dos funcionários e professores, que sabem
da responsabilidade que envolve o processo de formação
de um médico”, explica o vice-diretor e secretário-geral,
Prof. Marcelo Miranda.
Embora tenha sido muito comemorado, o resultado
obtido após a inspeção não surpreendeu a direção da
FCM – MG. Isso porque os vários quesitos considerados
pelos auditores têm sido continuamente trabalhados
pelos colaboradores da Faculdade, de maneira a atender
por completo as diretrizes estabelecidas pelo Ministério.
Uma das principais mudanças efetuadas nos últimos dois
anos, de acordo com o coordenador do curso de
Medicina, Prof. José Celso Cunha Guerra Pinto Coelho,
se baseou no novo Projeto Pedagógico de Curso (PPC),
que adaptou a dinâmica curricular para ampliar a carga
horária de algumas disciplinas e introduzir novos conteúdos. “Criamos as disciplinas de integração curricular,
em um modelo de tutoria. Elaboramos ainda as disciplinas de habilidades, que utilizarão o Laboratório de

Habilidades e Simulação Realística, e criamos as avaliações parciais integradoras, que irão preparar os alunos
para os exames externos futuros a que eles irão se submeter, como a Anasem e o Enade. Essas foram as principais inovações que, aliadas à integração de conteúdos
das disciplinas do curso, certamente irão melhorar muito
o aprendizado dos nossos alunos”, explica o coordenador.
Ou seja, a Faculdade não se rendeu diante do desafio de
se renovar ao implantar novas metodologias de ensino,
sem perder de vista os valores que a têm guiado nas seis
últimas décadas.
A atualização curricular – aliada à modernização da
infraestrutura – foi determinante para que a Instituição
alcançasse a nota máxima do MEC. E quem frequenta a
Faculdade viu que, nos últimos anos, muitas obras (veja
matéria na página 8) foram realizadas em todos os setores. Aluno do sétimo período, Victor Renault Vaz acompanhou de perto toda a transformação e conta que em
pouco tempo as mudanças foram notadas. “As melhorias
são facilmente perceptíveis, tanto no que diz respeito às
aulas quanto na postura do corpo docente e na ampliação da estrutura física.”
O principal benefício para quem estuda, segundo ele,
se dá por meio da projeção nacional obtida pela
Faculdade após a avaliação do MEC. “Já era uma das
faculdades mais tradicionais de Minas Gerais e, por conta
disso, o ‘peso’ da FCM – MG já acompanhava o nosso
currículo. Agora, ficou ainda mais fácil ser aprovado em
residências em outros estados”, avalia o estudante.

Estrutura da Sala de Metodologias Ativas proporciona
construção do conhecimento e desenvolvimento de
competências e habilidades relacionadas à comunicação,
responsabilidade e raciocínio crítico
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MEDICINA

NOTA
MÁXIMA
NO MEC
GESTÃO
CERTIFICADA
CORPO
DOCENTE
DIÁLOGO
ABERTO
ADEQUAÇÃO
CURRICULAR

INFRAESTRUTURA
Biblioteca com títulos atualizados e diversificados
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OS PILARES
DO SUCESSO
Chamou a atenção dos avaliadores o fato da FELUMA possuir a certificação ISO 9001, que
padronizou sua gestão administrativa. Isso mostra que os colaboradores estão comprovadamente
capacitados a atender os alunos.

Ouvir os alunos foi fundamental para que o curso de Medicina passasse a contar com um corpo
docente alinhado às demandas atuais, sem descuidar das necessidades de quem se prepara atualmente
para exercer a profissão. Para isso, além do cuidado contínuo com a capacitação dos docentes com as
novidades da área de saúde, novos profissionais foram contratados.

O aluno tem voz na Faculdade Ciências Médicas – MG. Importantes obras de adequação e mudanças
nas metodologias aplicadas em sala de aula, bem como remanejamento de professores, atenderam a
sugestões feitas pelos alunos. O curso de Medicina possui uma Comissão de Acompanhamento
Curricular composta por alunos – entre os quais um representante do DA –, o que mostra uma
construção coletiva do projeto.
O MEC alterou em 2014 as diretrizes curriculares nacionais que norteiam os projetos pedagógicos de
curso que são adotadas em todas as faculdades do Brasil. Desde então, várias atualizações foram feitas,
com o trabalho da coordenação de curso voltado para atender tais instruções e, em dois anos, o
currículo foi inteiramente remodelado, com a criação do Internato de Saúde Mental e o aumento da
carga horária das disciplinas Gestão em Saúde e Humanização e Saúde, entre outras adequações.

As obras realizadas no prédio da FCM-MG buscaram atender na íntegra as diretrizes do MEC, além
de dar mais conforto e segurança aos alunos e colaboradores. Entre outras importantes melhorias,
um restaurante, uma área de convivência para os alunos e sedes para os Diretórios Acadêmicos
(DAs) foram construídos. O Laboratório de Habilidades e Simulação Realística (veja mais detalhes
na matéria da página 20), recém-inaugurado, foi um dos que mais chamou a atenção dos auditores,
em razão do pioneirismo da iniciativa e dos equipamentos de última geração adquiridos. Tudo isso
somado ao ambulatório que funciona dentro do prédio e ao Hospital Universitário Ciências
Médicas – MG (HUCM-MG), que oferece atendimento 100% SUS.
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Interdisciplinaridade e realidade no novo Laboratório

BEM-VINDO AO
MUNDO REAL
LABORATÓRIO DE HABILIDADES E SIMULAÇÃO
REALÍSTICA JÁ ESTÁ À DISPOSIÇÃO DOS ALUNOS.
MULTIDISCIPLINARIDADE E TECNOLOGIA DE PONTA
SÃO DIFERENCIAIS DO NOVO ESPAÇO
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Após atuação dos alunos, professores fazem avaliação da atividade

Desde 2014, a Faculdade Ciências Médicas – MG
(FCM-MG) vem passando por uma série de transformações para modernizar a estrutura oferecida
aos alunos e colaboradores. A lista de realizações é
extensa e inclui um novo espaço de convivência,
restaurante, DAs, novo local para a Pós-Graduação
Ciências Médicas – MG, mudança na fachada, recepção revitalizada, implantação de catracas, dentre
outras grandes mudanças que ocorreram no prédio
em um curto espaço de tempo – sem contabilizar
ainda as obras de adequação nos demais institutos
FELUMA, como o Hospital Universitário Ciências
Médicas – MG e o Instituto de Olhos.
Para 2017, a maior novidade foi a inauguração do
Laboratório de Habilidades e Simulação Realística,
não só pela magnitude da obra, mas também pelo
ineditismo dos equipamentos. Trata-se do que há de
mais inovador em termos de treinamento e preparação dos alunos. O novo espaço oferece um ambiente seguro, mantido sob rígido controle para a formação do acadêmico. Poucas faculdades de Minas
Gerais possuem uma tecnologia tão complexa e
dotada de tamanha capacidade para aproximar-se ao
máximo da realidade.

Fiquei
impressionado
com a estrutura,
tecnologia e o
nível de realismo
do aparelho

VICTOR RENAULT VAZ,
DO 7º PERÍODO DE
MEDICINA
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Os simuladores
são capazes de
apresentar reações
fisiológicas
idênticas às de um
ser humano. Isso
permite que os
alunos enxerguem
essas reações e
ajam da maneira
adequada
PROF. FLÁVIO LOPES
PEREIRA, PROFESSORADJUNTO DO
LABORATÓRIO DE
HABILIDADES E
SIMULAÇÃO REALÍSTICA

Bonecos apresentam reações fisiológicas idênticas às do ser humano

“É a realização de um sonho essa inauguração”,
comenta o coordenador do curso de Medicina, Prof.
José Celso Cunha Guerra Pinto Coelho. “Foi muito
interessante ver os primeiros contatos dos alunos
com os equipamentos, principalmente porque houve
um momento em que se envolveram acadêmicos de
Medicina e Enfermagem, e a primeira impressão
que eles nos passaram é que estavam muito felizes
por terem a possibilidade de treinar juntos. Essa,
a propósito, é justamente a premissa que norteou
o projeto.”
O coordenador se refere à característica multidisciplinar do novo espaço, que permite treinar
futuros profissionais de áreas diversas da saúde para
lidar com a mesma situação em um ambiente compartilhado, de maneira semelhante, portanto, ao que
eles encontrarão no mundo real. “O Laboratório
coloca o aluno em contato com a realidade das
doenças, com a rotina da equipe de saúde que trata
de um doente, sem envolver um paciente real ou
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animais” comenta o presidente da FELUMA, Dr.
Wagner Eduardo Ferreira.
A FCM-MG vem estudando a possibilidade de
implantar o Laboratório desde 2015. Visitas de benchmarking foram realizadas nas Faculdades Anhembi
– Morumbi e das Américas, em São Paulo. O coordenador de Medicina ainda esteve na Universidade
Gordon Center, em Miami, para ver de perto os
equipamentos, conferir como os usuários interagiam
com cada um deles e ter certeza de que sua acomodação no prédio da Faculdade era viável.

REALIDADE QUE IMPRESSIONA

Quem entra no Laboratório pela primeira vez
chega a se assustar com a veracidade transmitida
pelos bonecos e a maneira como eles interagem
com os alunos. Tudo ali pode ser simulado, desde
procedimentos mais simples, como uma consulta,

em que o “paciente” conversa com o “médico” sob
a supervisão do professor, ou aferição da pressão
arterial, até situações mais complexas, como a
simulação de um infarto. “Os bonecos são capazes
de apresentar reações fisiológicas idênticas às de
um ser humano. Isso permite que os alunos enxerguem essas reações e ajam da maneira adequada.
Assim, eles aprendem em um ambiente protegido,
sem causar possíveis danos a pacientes reais. Além
disso, o espaço oferece a possibilidade de que cada
um identifique melhor suas fragilidades” explica
o professor-adjunto do Laboratório de Habilidades

e Simulação Realística, Prof. Flávio Lopes Pereira.
Um dos alunos que tiveram contato com novo
Laboratório foi Victor Renault Vaz, do 7º período de
Medicina. “Fiquei impressionado com a estrutura,
tecnologia e o nível de realismo do aparelho.” Ao lado
de um grupo de alunos de Enfermagem, foi realizada
a ressuscitação de uma vítima de parada cardíaca. A
possibilidade de interagir com alunos de outros cursos
foi apontada como um dos diferenciais do novo espaço pelo aluno, que também elogiou a consultoria
prestada pela Universidade de São Paulo, responsável
pela implantação do Laboratório da FCM-MG.

A ESTRUTURA DO LABORATÓRIO DE
HABILIDADES E SIMULAÇÃO REALÍSTICA

550M²

ÁREA

INVESTIMENTO

R$ 3 MILHÕES
2 SALAS COMPLETAS DE
SIMULAÇÃO REALÍSTICA
DE ALTA FIDELIDADE

NELAS SÃO SIMULADAS SITUAÇÕES DE
EMERGÊNCIA COMO INFARTO, ARRITMIA E
CHOQUE ANAFILÁTICO, EM QUE AS REAÇÕES
DO MANEQUIM SÃO IDÊNTICAS ÀS DE UM
SER HUMANO.

2 SALÕES DE HABILIDADES

NELES O ALUNO REALIZA, NOS MANEQUINS,
ALGUNS EXAMES, COMO GINECOLÓGICO,
UROLÓGICO, PROCTOLÓGICO, FUNDO DE
OLHO E AUSCULTAS CARDÍACA E PULMONAR,
ENTRE OUTROS, ALÉM DE PARTO NORMAL OU
A FÓRCEPS.

10 CONSULTÓRIOS

ONDE SÃO FEITAS SIMULAÇÕES DE
CONSULTAS MÉDICAS E REALIZADAS PROVAS
COM MANEQUINS OU ATORES.
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FELUMA EXPANDE
SEUS NEGÓCIOS
INSTITUTO FELUMA DE EDUCAÇÃO É INAUGURADO
PARA OFERECER CURSOS NA ÁREA DE AVIAÇÃO, SAÚDE,
INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

Dr. Wagner Eduardo Ferreira, presidente da FELUMA, no evento de inauguração na Câmara Municipal de Lagoa Santa

Nos últimos anos, segundo a Agência Nacional de
Aviação Civil, o número de passageiros transportados
em voos domésticos no Brasil cresceu de forma significativa. Em 2006, eram 43,2 milhões de pessoas
deslocando-se pelos ares. Já em 2015, foram 96,2
milhões – uma alta de mais de 123% em nove anos.
O crescimento da demanda exigiu que as com-
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panhias aéreas investissem em aeronaves e, consequentemente, em profissionais capacitados a atuar
em toda a cadeia de serviços que envolvem a aviação.
Uma deles é a manutenção de aeronaves, que tem
– por incrível que pareça, em plena crise – mais
vagas disponíveis do que trabalhadores aptos a
preenchê-las.

De olho na necessidade de formar profissionais
para a área, há nove anos a FELUMA vem trabalhando para criar um novo Instituto, que, em 2017, foi
inaugurado e já oferta o curso de Graduação Tecnológica em Manutenção de Aeronaves. A graduação
inaugura os trabalhos do novo Instituto Feluma de
Educação (IFE), que terá, em médio prazo, cerca de
dez cursos disponíveis nas áreas de aviação, inovação,
saúde, tecnologia e gestão, tanto graduação quanto
pós-graduação, todos eles em Lagoa Santa, na região
metropolitana de BH.
“Diversas empresas que ali se instalaram para
atender as necessidades do Aeroporto Internacional
Tancredo Neves, em Confins, demandam profissionais com esse perfil de formação. Daí surgiu a ideia”,
conta o superintendente-geral da FELUMA, Flávio
de Almeida Amaral.
O prefeito de Lagoa Santa, Rogério Cesar de
Matos Avelar, comemorou muito a novidade. Afinal, o IFE é a primeira instituição de ensino superior presencial a se instalar no município, um
marco para a história de Lagoa Santa e região, que
vai contribuir para o crescimento, a formação
intelectual e a oferta de mão de obra especializada

para o setor de tecnologia. “O ganho para a população de Lagoa Santa é muito relevante, considerando a oportunidade ímpar de formação profissional qualificada, principalmente para atender a
demanda da aviação civil, sendo esta uma das
vocações da cidade”, comenta o prefeito.
Durante a etapa de implantação do curso, as
aulas têm sido ministradas na escola M2, parceira
da FELUMA, mas o intuito da Fundação é construir
um campus na cidade. O terreno, inclusive, já está
disponível desde 2008, mas entraves burocráticos
fizeram com que a autorização para a construção
fosse obtida somente em 2016. O estudo topográfico
já se encontra em fase final, o que implica dizer que
as obras não vão demorar.
“A Fundação é extremamente inovadora e focada na formação dos cidadãos, que é uma de suas
missões. Em Lagoa Santa não havia nenhuma faculdade presencial, por isso, é uma excelente oportunidade para que a FELUMA, com seu know how de
mais de 60 anos, siga a estratégia de expandir sua
atuação, unindo tecnologia e ciência da saúde”,
comenta a Profª. Kely Cristina Pereira Vieira, superintende Educacional.

1ª TURMA A TODO VAPOR
O curso de Graduação Tecnológica em
Manutenção de Aeronaves já começou em
Lagoa Santa. Com duração de três anos, as aulas
também abordam gerenciamento de estoque de
peças de aeronaves, controle de publicações
técnicas da área e gestão de pessoas.
De acordo com o coordenador do curso,
Prof. Mário Augusto de Araújo Luzzi Júnior,

os alunos têm-se surpreendido com o conteúdo e com a equipe que ministra as aulas.
“Mesmo para disciplinas básicas, recrutamos
especialistas que já trabalharam em empresas
como a Gol e a Embraer.”
Ele lembra ainda que a carga horária das disciplinas práticas é superior a dos cursos que são
ofertados no mercado, outro diferencial do IFE.
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PLANEJANDO O FUTURO
COLABORADORES TRAÇAM PLANOS PARA
A FELUMA NOS PRÓXIMOS CINCO ANOS

Equipe do planejamento estratégico se reúne com os colaboradores para passar os conceitos e metas da instituição

Uma Instituição da magnitude
da FELUMA, mantenedora dos
Institutos sob a chancela “Ciências
Médicas” – Pós-Graduação, Ambulatório, Faculdade, Cirurgia Robótica, Instituto de Olhos e Hospital,
além do Instituto Feluma de Educação - IFE, precisa, obviamente, de
planejar suas ações. No mundo
corporativo, três aspectos definem
os princípios que regem as instituições, reunidos no tripé Missão,
Visão e Valores.
Para traçar esses objetivos, a
equipe de Qualidade da FELUMA
tem-se reunido periodicamente
com outros setores para elaborar
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o planejamento estratégico que
guiará a Fundação e seus Institutos nos próximos cinco anos. “Um
trabalho como esse é fundamental
para o nosso futuro”, diz o superintendente-geral da FELUMA,
Flávio Almeida Amaral, que, junto
com outras cinco pessoas, compõe
um grupo de trabalho responsável
pela elaboração do planejamento
estratégico.
Com as recentes mudanças
vividas pela FELUMA – explica a
gerente de Qualidade, Célia Regina Naves –, a Missão da Fundação
teve que ser alterada, o que não é
muito comum. “Até há pouco

tempo, investíamos apenas em
educação, mas, atualmente, passamos a atuar em outros negócios.
Precisamos, portanto, realizar
mudanças para direcionar melhor
nossos rumos.” Os Valores dos
institutos ainda não foram definidos. O grupo de trabalho já concluiu a etapa de reuniões e agora
dissemina e colhe informações de
todos os colaboradores para que
eles próprios apontem potencialidades e fraquezas observadas em
cada um dos Institutos para que,
depois disso, sejam traçadas as
estratégias a serem seguidas para
que as metas sejam atingidas.

AS NOVAS DIRETRIZES
MISSÃO FELUMA:

Impulsionar o desenvolvimento social e a qualidade de vida por meio da educação, saúde,
ciência e tecnologia

VISÃO FELUMA:

Ser referência nacional em educação, saúde, ciência e tecnologia,
por meio de serviços de qualidade, representada por marcas fortes e propostas inovadoras

VISÃO FCM-MG:

Consolidar-se nacionalmente como uma Faculdade de excelência na formação de profissionais de saúde
conectados às demandas da sociedade

VISÃO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CIÊNCIAS MÉDICAS – MG
E INSTITUTO DE OLHOS:
Ser um hospital universitário 100% SUS de excelência em gestão, reconhecido pelo
modelo de assistência plena e formação integral

VISÃO PÓS-GRADUAÇÃO CIÊNCIAS MÉDICAS – MG:

Tornar-se referência na especialização de profissionais de saúde conectados às demandas da sociedade

VISÃO INSTITUTO FELUMA DE EDUCAÇÃO:

Desenvolver cursos de graduação e pós-graduação nas áreas de saúde, ciência e tecnologia, conectados
às demandas locais, que garantam a sustentabilidade do IFE

CONCEITOS
MISSÃO

É o motivo pelo qual a instituição foi criada

VISÃO

Aponta aonde a empresa quer chegar e como ela quer ser vista pelo mercado em que atua

VALORES

Atitudes e comportamentos que todos da equipe devem observar na rotina de trabalho
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Expectativa dos alunos é estarem capacitados quando a tecnologia for mais popularizada

CURSO DE CIRURGIA ROBÓTICA
INICIA TRABALHOS
21 ALUNOS COMPÕEM A TURMA INAUGURAL DO CURSO,

QUE TERÁ CONTATO COM O PRIMEIRO E ÚNICO ROBÔ
UTILIZADO EM MINAS GERAIS
A chegada do Sistema Robótico da Vinci® foi
comemorada não só pela FELUMA, que adquiriu o
robô, mas também por toda a comunidade de saúde
de Minas Gerais, pois ofereceu a possibilidade de os
profissionais se especializarem em uma tecnologia do
futuro. “Mesmo sendo ainda prematura a utilização
desse modelo de cirurgia para pediatria, sabemos que
será uma ferramenta importante no futuro, por isso
fiz questão de aproveitar a oportunidade para me
especializar. Até agora o conteúdo tem sido muito
positivo e ministrado por profissionais de altíssimo
nível”, comenta a cirurgiã pediátrica Alexandra Muzzi.
Junto com ela, outros 20 médicos fazem parte da
turma inaugural da especialização, que possui 15
módulos, sendo que a turma já se prepara para ir neste
segundo semestre à Universidade de Miami, com o
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objetivo de obter a certificação. “Os alunos já tiveram
contato com a plataforma de simulação e estão entusiasmados para iniciar a parte prática”, comenta o
coordenador do curso de Pós-Graduação em Cirurgia
Robótica, Dr. José Eduardo Távora.
Devido a uma parceria firmada, o robô se encontra no Hospital Vila da Serra, em Nova Lima, e está
sendo utilizado em operações de próstata, útero e
cirurgia geral – desde sua chegada, no ano passado,
14 procedimentos foram realizados. Ainda de acordo
com Dr. Távora, a FELUMA já iniciou negociações
com convênios para tornar os procedimentos cirúrgicos realizados com o auxílio do equipamento mais
acessíveis à população. Uma nova turma está em
processo de formação e em breve iniciará os trabalhos
em sala de aula.

MAIS NOVIDADES NA
PÓS-GRADUAÇÃO
PROFESSORES RENOMADOS NO EAD
DE CUIDADOS PALIATIVOS
O Ensino a Distância (EAD) em Cuidados Paliativos, voltado para profissionais graduados em saúde
e educação, acompanha a tendência de envelhecimento da população brasileira. “Ficamos mais sujeitos aos adoecimentos graves e que ameaçam nossas
vidas. Nessa abordagem, o paciente é o centro da
atenção, e toda ação deve promover o seu bem-estar,
sua qualidade de vida”, diz a coordenadora do curso,
Profª. Gláucia Rezende Tavares, que divide a função
com a Profª. Marília Ávila Aguiar.
O EAD possibilita contar com um corpo
docente oriundo de várias partes do país. Uma

das professoras é Ana Cláudia Arantes, especialista em Cuidados Paliativos pelo Instituto
Pallium e Universidade de Oxford, além de pósgraduada em Intervenções em Luto. A coordenadora Gláucia acrescenta que o conteúdo visa
estimular uma nova maneira de pensar o cuidado
para quem tem a vida ameaçada. “Considera-se
ultrapassada a expressão ‘não tem mais o que
fazer’”, explica.
As aulas mostram como a abordagem do cuidado
foi ampliada, não se restringindo mais a pessoas
próximas da morte.

1º CURSO DE DRG NO PAÍS
CURSO É IDEAL PARA PROFISSIONAIS QUE DESEJAM
ATUAR NA GESTÃO DA ÁREA DE SAÚDE
A metodologia de Diagnosis Related Groups
(DRG – Grupos de Diagnósticos Relacionados) foi
criada na Universidade de Yale, no final da década
de 1960, e é adotada por governos, hospitais e operadoras de saúde há muitos anos. No Brasil, desde
meados de 2011, ele foi adaptado aos códigos da
Saúde Suplementar e do Sistema Único de Saúde
(SUS) e vem sendo aplicado, de maneira progressiva,
por operadoras de saúde e hospitais em todas as
regiões do país.
Destinado a profissionais interessados em atuar
como gestores em saúde ou codificadores de informações assistenciais, utilizando a metodologia DRG
para governança clínica, o novo curso da Pós-Graduação Ciências Médicas – MG – o primeiro do país
– busca explicar a metodologia e suas aplicabilidades
no sistema de saúde nacional.
As coordenadoras do curso, Dra. Tânia Moreira
Grillo Pedrosa e Dr. Renato Couto, afirmam que o
aluno terá contato aprofundado com tópicos pouco
explorados nos cursos de graduação em saúde, como
Codificação Internacional de Doenças (CID) e o

método de formação dos DRGs (Grupos de Diagnósticos Relacionados). “Vale lembrar que, além de instruir sobre a codificação dos DRGs, as aulas também
abordam o uso dessa metodologia para a governança
clínica e a gestão da qualidade e de custos assistenciais nas organizações de saúde. Trata-se da transformação efetiva da informação em ação.”
Atenta ao mercado, a PGCM-MG percebeu que,
tanto na mídia quanto em eventos científicos e
publicações da área, debatia-se cada vez mais a
mudança nos modelos de remuneração na saúde e
os novos métodos de avaliação da qualidade assistencial. Isso trouxe a necessidade de preparar
profissionais para gerenciar a transformação em
curso, exatamente o que propõe essa pioneira pósgraduação.
De acordo com a coordenadora, o profissional que
estiver apto a realizar uma análise criteriosa de dados
oriundos do DRG e a propor ações que possibilitem
reduzir custos e ampliar a segurança do paciente a
partir desses dados, certamente, se destacará no mercado de trabalho.
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TURMA ESTREANTE EM FARMÁCIA
CLÍNICA E FARMACOLOGIA
APLICADA À PRÁTICA CLÍNICA
AULAS COMEÇARAM EM FEVEREIRO DESTE ANO

Turma será formada com o foco no usuário do medicamento

Com o objetivo de capacitar farmacêuticos para atuar
em diversos ambientes, a metodologia adotada no curso
privilegia a articulação entre a teoria e a prática, para
despertar nos alunos o compromisso com a saúde coletiva e estimulá-los a cultivar valores éticos, culturais e
humanísticos, além de torná-los especializados no manejo de técnicas de obtenção de informação.
De acordo com a coordenadora do curso, Profª.
Maria das Dores Graciano Silva, pretende-se formar
especialistas para o desenvolvimento de ações com
foco no usuário do medicamento, de forma a contribuir para a otimização dos resultados da farmacoterapia por meio de uma relação positiva entre pacien-
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te e equipe de saúde. “O curso objetiva capacitar
profissionais farmacêuticos para o exercício da
prática clínica em seus diversos ambientes de trabalho e, por esse motivo, está fundamentado em conhecimentos e habilidades que contemplam boas práticas de prescrição, fisiopatologia, semiologia, comunicação interpessoal e farmacologia clínica e terapêutica, conforme as diretrizes do Conselho Federal
de Farmácia.”
A coordenadora ainda destaca a qualidade do
corpo docente, integrado por profissionais com formação diferenciada e comprovada, além de vasta
experiência prática.

MESTRADO ESTUDA O PERFIL
EPIDEMIOLÓGICO DE DOENÇAS
CRÔNICAS NO BRASIL
NOVA LINHA TEM COMO FOCO OS IMPACTOS
DE DOENÇAS CRÔNICO-DEGENERATIVAS NA
POPULAÇÃO DO PAÍS
Um dado alarmante chama a atenção para as doenças crônico-degenerativas no mundo. Em 2001, elas
foram responsáveis por 59% das mortes. Estima-se que
em 2020 esse problema represente 80% dos casos de
adoecimento. Países em desenvolvimento, como o
Brasil, contribuem com grande parcela para esse dado.
Para uma Faculdade especializada em saúde, é
importante que o ensino e a pesquisa estejam em
constante transformação para atender as mudanças
no perfil de adoecimento da população. Por isso, uma
nova linha de mestrado foi aberta para aprofundar a
abordagem do tema. A linha de pesquisa “Impacto das
doenças crônico-degenerativas na população brasileira” realiza um estudo epidemiológico desse perfil de
patologia a partir de pesquisas observacionais e análise de dados populacionais.
Essa investigação inclui os diversos aspectos que

envolvem as doenças crônicas, tais como fatores de
risco sociais, demográficos, ambientais, comportamentais, expectativa de vida sadia, mortalidade total e
prematura, morbidade (prevalência e incidência),
aspectos clínicos (diagnóstico, gravidade, resposta ao
tratamento) e carga da doença.
“O aumento progressivo da população idosa tem
trazido uma série de preocupações em níveis social,
econômico, de saúde pública e previdência social. O
envelhecimento aumenta a chance de contrair doenças crônicas não transmissíveis, a necessidade de
internações e o aumento maciço da utilização dos
serviços de saúde”, explica a professora adjunta da
linha, Valéria Maria de Azeredo Passos.
Ela acrescenta que essa linha de pesquisa permitirá ao aluno compreender o impacto das doenças
crônicas no país.

LONGEVIDADE DO CURSO
MOSTRA A IMPORTÂNCIA
E A QUALIDADE DO CONTEÚDO
12 ANOS DE GINECOLOGIA MINIMAMENTE INVASIVA
Oferecida há mais de uma década na Pós-Graduação Ciências Médicas-MG, a Ginecologia Minimamente Invasiva se divide em três cursos (Videolaparoscopia, Vídeo-histeroscopia, Cirurgia Vaginal e
Uroginecologia), sendo um dos mais tradicionais da
Pós-Graduação Ciências Médicas – MG.
O coordenador, Prof. Walter Pace, acredita que
o fato de existirem poucos profissionais aptos a

atuar na especialidade, a equipe de professores
extremamente engajada e a satisfação dos alunos ao
final das aulas são as principais razões para a consolidação do curso. “Primamos por um conteúdo
teórico que é ministrado pelos melhores professores
do Brasil. A parte prática também merece ser destacada. O aluno pratica aquilo que se propôs a
aprender”, diz o coordenador.
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Recepção foi revitalizada para suprir a demanda de 500 atendimentos/dia

REFERÊNCIA OFTALMOLÓGICA
NÚMEROS EXPRESSIVOS TORNARAM O INSTITUTO DE
OLHOS UM BOM EXEMPLO EM MINAS GERAIS. AMPLIAÇÃO
DA ESTRUTURA E AQUISIÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS
VÃO APRIMORAR AINDA MAIS O SERVIÇO
Uma média de 500 atendimentos, complementados
por mais de 15 cirurgias por dia. Esses números tornaram o Instituto de Olhos Ciências Médicas – MG,
mantido pela FELUMA, uma referência no Estado em
atendimento oftalmológico. Até 2014, o complexo – que
atende exclusivamente pelo SUS – funcionava em um
espaço anexo ao Hospital Universitário Ciências Médi-
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cas – MG (HUCM-MG), mas, a partir do ano seguinte,
devido a grande demanda, precisou passar a realizar os
atendimentos em uma nova sede. Desde então, ele
funciona no bairro Floresta, em Belo Horizonte, onde
paulatinamente vem ampliando seu atendimento.
A estrutura foi evoluindo com o passar dos anos.
Quando foi aberto, eram dois médicos na equipe para

realização de consultas básicas. Atualmente, o corpo
clínico é composto por 70 profissionais, que terão à
disposição mais R$ 2 milhões em novos equipamentos ainda neste primeiro semestre para ampliar e
aprimorar o atendimento.
Além disso, quatro consultórios, dois guichês para
entrega de medicamentos e um refeitório estão
sendo construídos.
O Instituto de Olhos está em fase de implantação de um novo sistema de chamada de senhas,
totalmente informatizado, assim como contratação de telefonistas para aprimorar o atendimento
telefônico.

CREDENCIAMENTO

Sob a gestão da FELUMA, outro importante fato
se concretizou – o credenciamento junto ao Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO), que realiza
uma espécie de auditoria para verificar o conteúdo
acadêmico transmitido aos especializandos, assim
como o nível da estrutura e instalações físicas, garantindo que haja um padrão de qualidade.
Com o credenciamento, os futuros profissionais
se tornam aptos a prestar a prova de título de especialista da CBO, logo após o término.

NOVOS EQUIPAMENTOS
DO INSTITUTO DE OLHOS
• Tomógrafo de Coerência Óptica
• Facoemusificador
• Biômetro de Coerência Óptica
• Vitreógrafo
• Novas lâmpadas de fenda
• Oftalmoscópio Binocular Indirecto (OBI)
• Refratores de greens
• Tonômetros

SUBESPECIALIDADES
•
•
•
•
•

Glaucoma
Catarata
Plásticas
Estrabismo
Córnea

• Retina clínica
• Retina cirúrgica
• Neuro-oftalmo
• Lentes de contato
O Instituto de Olhos ganhou novos equipamentos
para atender a demanda
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MAIS MODERNO E
AINDA MAIS ACESSÍVEL
NOVO DEPARTAMENTO DE ORTOPEDIA E
TRAUMATOLOGIA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
CIÊNCIAS MÉDICAS – MG AMPLIA NÚMERO DE
CONSULTAS E CIRURGIAS PARA PACIENTES DO SUS

Novos equipamentos e 27 leitos à disposição do SUS

Referência na especialidade há 27 anos, o departamento de Ortopedia e Traumatologia do Hospital Universitário Ciências Médicas-MG (HUCM-MG) inicia uma
nova era em 2017. Em março, foram concluídas as obras
da nova ala de Ortopedia e Traumatologia, que conta
agora com 27 leitos à disposição dos pacientes do SUS.
A modernização é fruto de uma doação da empresa
Direcional Engenharia e conta com cinco enfermarias,
quatro consultórios, uma sala para reunião, uma sala de gesso,
secretaria e coordenação médica, além de um setor de exames
de imagem com aparelhos de raio X, tomografia computadorizada e ressonância. A reforma ampliará em 150 o número de internações por mês – 1.800 a mais por ano, portanto.
Serão realizadas ainda cerca de 400 cirurgias mensais.
“Vi esse projeto nascer e fico muito feliz de vê-lo
finalizado. Além do atendimento aos pacientes, teremos
ainda mais qualidade na formação de nossos residentes
em ortopedia. Já são 100 profissionais formados, todos
eles aprovados no exame da Sociedade Brasileira de Orto-
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pedia e Traumatologia (SBOT)”, comemora Dr. Neylor
Pace Lasmar, coordenador da ala, que recebeu o seu nome
como homenagem aos serviços prestados. Já a Unidade
de Internação tem o nome de Ana Lúcia Ribeiro Valadares Gontijo, reconhecida por ser engajada na questão
filantrópica e esposa de Ricardo Gontijo, proprietário da
Direcional Engenharia.
O secretário Municipal de Saúde de Belo Horizonte,
Jackson Machado Pinto, esteve na cerimônia de inauguração da nova ala e destacou a importância do espaço para
garantir um atendimento de qualidade à população,
sobretudo em ortopedia, que o secretário considera um
gargalo de cirurgia eletiva. “A inauguração de uma ala
desta magnitude vai nos ajudar a solucionar problemas
de cirurgias ortopédicas, considerando não só a qualidade
da área física, mas também a excelência do corpo clínico.
Podemos contar com um reforço para as urgências ortopédicas, oferecendo maior agilidade e conforto aos
pacientes do Sistema Único de Saúde.”

O HOSPITAL
O HUCM-MG é 100% SUS e é certificado pela ISO
9001:2008. Recentemente, suas instalações foram revitalizadas e modernizadas para atender às diretrizes e normas da vigilância sanitária. Instituição médica e acadêmica referência
no país, o Hospital realiza, em média, 420 mil procedimentos
ambulatoriais por ano e cerca de 11 mil internações em variadas áreas da saúde. Tudo isso para prestar assistência integral
humanizada e de qualidade a usuários do Sistema Único de
Saúde – SUS, com o objetivo de incentivar a pesquisa, educação continuada e atualização tecnológica dos residentes. Há
um planejamento em curso que prevê a ampliação de mais
três andares do Hospital com o objetivo de ofertar mais leitos
aos pacientes e a promoção do ensino.

Reforma foi viabilizada pela doação da
empresa Direcional Engenharia

27 LEITOS
400 CIRURGIAS POR MÊS
1.800 INTERNAÇÕES A MAIS POR ANO
12 RESIDENTES EM ORTOPEDIA
Fonte: Departamento de Ortopedia e Traumatologia do HUCM

AUDITÓRIO
PRONTO PARA
RECEBER EVENTOS
Junto com a nova ala de Ortopedia e Traumatologia foi inaugurado o novo Auditório do HUCM-MG.
Totalmente reformado, o espaço se tornou mais
acessível para a realização de aulas, palestras e eventos internos. O ambiente dispões de toda a estrutura necessária para promoção de seminários e
cursos de capacitação, inclusive à distância.
É mais comodidade para alunos e colaboradores
que frequentam o local.
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Nossa
ExcElêNcia
traduzida Em
NúmEros.
O curso de Medicina da Faculdade
Ciências Médicas - MG conquistou
um excelente resultado na
Avaliação Nacional Seriada dos
Estudantes de Medicina (Anasem).
A FCM-MG se destacou
com a pontuação 107.8
e superou a média nacional.
Uma grande conquista
que reafirma a excelência
do nosso curso de Medicina.
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