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PÓS-GRADUAÇÃO
LATO SENSU
Abertas as Inscrições para os
Cursos

“Lato

Sensu”

do

INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Centro Universitário FMABC.

Modalidade de pesquisa acadêmica desenvolvida

Os cursos da Pós-Graduação

por alunos de graduação em diversas áreas do

da FMABC são reconhecidos

conhecimento.

como referência na área da

vocação científica e incentivar talentos potenciais

saúde.

de

entre estudantes, mediante sua participação em

inovadora,

projetos de pesquisa, introduzindo o jovem no

preparando o pós graduando

domínio do método científico; e proporcionar ao

para

ensino

A

metodologia
é
enfrentar

Tem

por

objetivo

despertar

a

com

aluno, orientado por pesquisador qualificado, a

tranquilidade os desafios do

aprendizagem de técnicas e métodos, bem como

mercado

estimular

de

trabalho,

o

desenvolvimento

do

pensar

destacando-se na sua área de

cientificamente e da criatividade decorrentes das

atuação.

condições criadas pelo confronto direto com os
problemas de pesquisa.

http://www.fmabc.br/posgraduacao-e-pesquisa/latosensu

Edital

2021-2022

inscrições

abertas

25/06/2021.
http://www.fmabc.br/pos-graduacao-epesquisa/iniciacao-cientifica

até

XXI SEMANA DE
ENFERMAGEM
O evento “XXI Semana de Enfermagem” em
comemoração

ao

dia

do

Enfermeiro

foi

realizado de forma virtual no dia 13 de maio
de 2021. Neste ano a organização do Curso
de Enfermagem da FMABC definiu como
tema

LABORATÓRIO DE ANÁLISES
CLÍNICAS DA FMABC
APRESENTA IMPORTANTE
PAPEL NO DIAGNÓSTICO DE
COVID-19
O Laboratório de Análises Clínicas da
FMABC,

credenciado

pelo

Isntituto

Adolfo Lutz desde abril de 2020 para
realização

de

testes

de

COVID-19

analisa atualmente

cerca de 1.000

exames

todos

de

COVID

os

dias,

sendo destes 65% do tipo RT- PCR e
35% de sorologia.
Os resultados saem em no máximo 48
horas e contribuem

tanto

para

o

diagnóstico de casos suspeitos como
para o monitoramento da carga viral
de pacientes internados.
O Laboratório de Análises Clínicas da
FMABC faz parte da Rede Butantan
que apoia o Governo do Estado de
São Paulo no diagnóstico da COVID19 e participa também do inquérito
sorológico, com pesquisa pós-vacina
dos

profissionais

de

saúde

imunizados. Além disso, o laboratório
está

implantando

sequenciador
das

genético

principais

equipamento
para

variantes

do

estudo
novo

coronavírus que circulam na região do
ABC.

central

a

proposta

da

ABEN

(Associação Brasileira de Enfermagem) “O
trabalho

em

enfermagem

no

contexto

da

crise”. Uma temática pertinente ao momento
de pandemia, na qual evidencia-se a atuação
do

enfermeiro,

como

o

filósofo

Leandro

Karnal disse “em tempos de pandemia os
enfermeiros tornaram-se uma luz nas trevas”.
O evento ofereceu momentos de reflexão
com palestras que trataram deste tema e
relatos

de

experiências

de

egressos.

Resgatou ainda o Nursing Now, um programa
em que a OMS reconheceu 2020 como o Ano
Internacional da Enfermeira, honrando os
200 anos de Florence Nightingale e também
oferecendo maior visibilidade ao profissional
que tanto faz para a saúde e bem estar da
população.

Os

debates

realizados

destacaram a necessidade em desmistificar
que não é simples cuidar, pois o enfermeiro
realiza desde procedimentos básicos até os
de extrema complexidade e é um líder na
gestão

dos

serviços

de

saúde.

Mas,

sobretudo, é necessário ocupar um espaço
político e social.
O evento teve
acadêmicos,

expressiva participação de
docentes,

parceiros

dos

serviços de saúde e das Pró-Reitorias de
Graduação e Extensão da FMABC e recebeu
homenagem do Centro Acadêmico do Curso
de Medicina da FMABC.

PÓS-GRADUAÇÃO
STRICTO SENSU
Avaliação

Quadrienal

da

Pós-

Graduação Stricto Sensu
A Coordenação de Aperfeiçoamento
de

Pessoal

de

Nível

Superior

–

CAPES – é uma fundação vinculada
ao Ministério da Educação do Brasil
que

atua

consolidação

na

expansão

e

da

pós-graduação

Stricto Sensu em todos os estados
brasileiros.
Anualmente todo programa de pósgraduação Stricto Sensu (PPG) deve
prestar contas quanto às atividades

A escala de notas adotada pela Capes para

desenvolvidas
“Coleta

no

ano

CAPES”.

Esta

anterior,

o

avaliação dos PPG variava de 1 a 7:

tarefa

é

- 1 e 2 consideradas insuficientes, que levavam ao

realizada na Plataforma Sucupira por

descredenciamento do curso;

meio do preenchimento de extensos

- 3, que corresponde a um desempenho médio,

formulários que exigem um volume

indicando um padrão mínimo de qualidade;

expressivo

- 4 e 5: desempenho entre bom e muito bom;

de

informações

e

indicadores do PPG. A cada quatros

- 6 e 7: padrões internacionais de excelência.

anos

que

Em maio deste ano a Capes publicou uma Portaria

agregue, consolide e apresente uma

é

exigido

um

onde são modificados estes parâmetros, e define

análise

qual conceito equivale a cada nota, sendo que:

crítica

relatório

do

conjunto

dos

relatórios anuais, por meio do qual a

- conceito "A" equivale à nota 5

CAPES avalia o desempenho dos

- conceito "B" equivale à nota 4

programas com base nas produções

- conceito "C" equivale à nota 3

e

- conceito "D" equivale à nota 2

indicadores:

a

Avaliação

Quadrienal.
O

prazo

- conceito "E" equivale à nota 1
final

para

envio

da

Os cursos em vigência que receberam notas seis e

Avaliação Quadrienal foi 31 de Maio

sete não terão equivalência com um conceito.

de 2021.

Os

Esta avaliação está apoiada em três

divulgados pela Capes em dezembro de 2021.

grandes eixos: Programa, Formação,

Os principais resultados da produção do PPG no

e Impacto na Sociedade. A partir

quadriênio

deste relatório, a CAPES passou a

Comissão de Pós-Graduação

exigir

e

valorizar

aspectos

como

Planejamento Estratégico, Processos
e procedimentos de autoavaliação;
Destino, atuação e avaliação dos
egressos;
produção

Impacto

e

inovação

intelectual,

Internacionalização.

da
e

resultados

da

serão

Avaliação

Quadrienal

apresentados

na

serão

reunião

da

"SORRIR É VIVER"
CRIA ADAPTAÇÃO
DO PROJETO EM
FORMATO REMOTO

XVII SEMANA DA FARMÁCIA
O Curso de Farmácia do Centro Universitário
FMABC promoveu virtualmente, nos dias 25 e 26
de maio, a 17ª Semana da Farmácia. O evento
comemorou

os

20

anos

do

curso

com

a

participação de egressos formados no período,
que

compartilharam

suas

experiências

profissionais e desafios na profissão. Os alunos
do

curso

interagiram

com

os

palestrantes

e

puderam tirar dúvidas sobre as diferentes áreas
de atuação farmacêutica, além de receberem
dicas de como progredir na carreira profissional.
O evento foi transmitido pela plataforma Google
Meet e foi organizado pela Liga de Assistência
Farmacêutica (LAF) com apoio da patrona da
LAF,

a

Profa.

Ma.

Ana

Elisa

Prado

Coradi,

formada na primeira turma e também docente do
curso. Houve mais de 200 participantes por dia
incluindo

alunos,

egressos,

professores

e

convidados externos.
Os

temas

abordados

foram:

o

papel

do

farmacêutico no Sistema Único de Saúde (SUS),
pesquisa

clínica,

expatriação),

indústria

farmácia

farmacovigilância,

farmácia

de

(estratégia

e

manipulação,

estética,

farmácia

hospitalar, marketing farmacêutico. Também foi
organizada uma roda de conversas entre os
especialistas. Entre os palestrantes estiveram
Vivian Ballarini, Heloísa de Faria Baltazar, Bianca
Bonfante Feijó, Débora de Cássia Corrêa da
Silva, Bruna Jardim Ragognete, Rachel Raggiotto
de Souza, Guilherme Andretta, Larissa Arcangeli,
Christiane

Martins

Neris,

Vinícius

Crescencio

Queiroz e Lucas Belini Oliveira, todos ex-alunos
da instituição.

A ONG Sorrir é Viver, formada por
estudantes do Centro Universitário
FMABC, foi estruturada em 2002 e,
atualmente, atua como Organização
Não-Governamental (ONG). Com
mais de 15 anos de história, o projeto
forma cerca de 50 alunos por ano e
conta com um grupo de mais de 200
médicos graduados que já passaram
pela ONG. O Sorrir é Viver, pioneiro
dentre as faculdades de medicina da
época, inspirou muitos outros projetos
do mesmo estilo, posteriormente
criados em outras universidades. O
trabalho voluntário começou sendo
realizado apenas por estudantes de
medicina,
porém,
recentemente,
foram incluídos alunos dos cursos de
Terapia Ocupacional, Enfermagem e
Farmácia.
Os voluntários, normalmente, atuam
como clowns, contadores de histórias
e musicantes nos hospitais da região
do
ABC,
para
levar
mais
humanização, carinho e leveza aos
serviços de saúde.
Com a pandemia e a interrupção das
atuações nos hospitais, o grupo se
adaptou ao formato remoto e criou o
“Sorrisos à Distância”, em que
qualquer pessoa pode solicitar uma
atuação on-line ao vivo (por chamada
de vídeo) ou um vídeo gravado
personalizado e receber um pouco
desse trabalho dentro de sua própria
casa.
Os pedidos de atuação
podem ser realizados
pelo WhatsApp: (11)
94205-8192

