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NONA EDIÇÃO DO DIA DA RESPONSABILIDADE SOCIAL
Para lembrar da importância do papel social
desempenhado por faculdades, centros
universitários e universidades espalhados
por todo o País, a Associação Brasileira de
Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES)
deu início à campanha da nona edição do Dia
da Responsabilidade Social no Ensino
Superior Particular, ocorrido no dia 21 de
setembro.
Com a expectativa de reunir cerca de 700
instituições das cinco regiões do Brasil, a
data tem por objetivo promover ações
gratuitas voltadas à comunidade e à
disseminação do conceito de
responsabilidade social entre as Instituições
de Ensino Superior. (www.dia.abmes.org.br)
“Solidariedade é o amor em movimento.”
Guiomar Albanesi

COMPROMETIMENTO COM A SOLIDARIEDADE
Destacar o compromisso com a comunidade para a
disseminação do benefício social e educacional de
todos os envolvidos é um dos principais objetivos do
Dia da Responsabilidade Social. Mobilizando a
comunidade acadêmica e organizações sociais é
possível, através de um trabalho conjunto, prestar
inúmeros serviços à sociedade.
O Dia da Responsabilidade Social nas instituições de
ensino tem motivado alunos, professores e
funcionários a desenvolverem um trabalho social de

grande importância para o desenvolvimento
econômico e social bem como para a formação ética e
cultural de toda a comunidade.
A FAME, em todas as suas ações extensionistas,
incluindo o Dia da Responsabilidade Social, oportuniza
ao corpo discente a aplicação do conhecimento
adquirido em sala de aula, atendendo à população em
geral. Exercer a cidadania é, acima de tudo, sentir-se
cidadão e com isso promover o bem comum. Páginas
3e4

NESTA EDIÇÃO
Palavra do Diretor: Médico e Professor: algo mais que uma dupla jornada
Extensão/Eventos/Congressos/Produções Acadêmico-Científicas/Fique por dentro
Café Filosófico: “O pecado envergonhado: a inveja e a tristeza sobre a felicidade alheia”
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MÉDICO E PROFESSOR: ALGO MAIS QUE UMA DUPLA JORNADA
Há dias venho refletindo sobre as duas situações que
certamente ocupam a grande maioria do tempo da minha
vida, ser médico e professor. Acredito que o maior motivo
do pensamento foram as coincidências, começando pelo
mês de outubro que é a data em comum que marca o dia
das duas profissões.
É fato notório que a saúde e a educação constituem o
maior “ponto nevrálgico” do nosso País, atingindo
diretamente todos os envolvidos. Diariamente, jornais,
revistas, entrevistas e outros programas discutem este
assunto em diversas instâncias e o consenso sempre é o
mesmo, trata-se do grande gargalo da sociedade brasileira.
Apesar de determos o sétimo PIB mundial, ocupamos
algumas posições no ranking que são menos
interessantes; o 85º IDH, a 72ª posição nos investimentos e
gastos com os cuidados em saúde da população e, quando
comparado a quarenta países elencados por grupo
específico, ficamos em penúltimo lugar na qualidade da
educação oferecida.
A partir de então vem aquele pensamento da grande
responsabilidade social do médico e do professor e da
dupla responsabilidade quando somos os dois.
No texto “O Semeador de sonhos” do Professor e Poeta
Aluisio Cavalcante Júnior, a educação é descrita como um grande jardim em que o professor é o grande “jardineiro”, irrigador
e semeador, ou seja, mostrando mais uma vez a grande semelhança do médico como o grande responsável pelo cuidado e
preservação do seu “jardim” que é a saúde. Fazemos promoção, prevenção, tratamento, reabilitação e atendemos urgências
que certamente o professor também faz.
A analogia pode ser muito fácil de imaginar, mas a forma de fazer as duas coisas é algo tão individual que só pode ser fruto da
consciência, da perseverança e do amor por aquilo que fazemos.
Espero que os resultados e consequências sociais no decorrer dos tempos sejam capazes de trazer mais visibilidade e
reconhecimento para esses “jardineiros”, e que a saúde e a educação deixem de ser o grande gargalo da nossa sociedade.
Aos nossos amigos e colegas médicos e professores a lembrança nesse mês de outubro de 2013, o reconhecimento pela
nobreza, pela força, perseverança e dedicação à causa e, especialmente aos médicos-professores, o duplo reconhecimento
pelo domínio das jornadas. Continuem fazendo parte da construção da nossa história e sonhem sempre, pois, como disse
Flávio Venturini “Os sonhos não envelhecem”.
Um abraço a todos.
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EXTENSÃO

FAME NO DIA DA RESPONSABILIDADE SOCIAL
A FAME, mais uma vez participando do Dia da
Responsabilidade Social, que é uma ação conjunta
de todas as Instituições de Ensino Superior no
Brasil, proposto pela Associação Brasileira de
Mantenedores de Ensino Superior (ABMES),
promoveu no dia 21 de setembro de 2013 uma
ação social, na Praça dos Andradas. Os
acadêmicos do 1º período da Disciplina “Prática
Hospitalar” sob a orientação da Prof. Queila
Cristina Pereira e seus monitores estavam
disponíveis para o atendimento à comunidade
realizando atividades como aferição de pressão
arterial, teste de glicemia capilar, cálculo de índice
de massa corpórea e orientações sobre doenças
sexualmente transmissíveis.

Em média, ocorreram mais de 300 atendimentos.
A atividade foi muito benéfica devido ao interesse
da comunidade em buscar informações
referentes à saúde, como também a interação dos
acadêmicos com a sociedade barbacenense.
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EXTENSÃO

“Solidários, seremos união.
Separados uns dos outros,
seremos pontos de vista.
Juntos, alcançaremos a realização de nossos propósitos.”
Bezerra de Menezes
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EXTENSÃO

PIAP NO DIA DA RESPONSABILIDADE SOCIAL

Os alunos (2º período) Bárbara Reis, Conrado Reis,
Lucas Márcio, Maria Raquel, Pablo Menezes e
Samuel Souza, do grupo de PIAP I - Programa
Integrador de Atenção Primária, disciplina
ministrada pelo Prof. Marco Aurélio Bernardes de
Carvalho, participaram do Dia da Responsabilidade
Social, com a proposta de divulgação do Dia
Mundial do Coração, comemorado no dia 29 de
setembro.
Os alunos orientaram a população sobre doenças
cardiovasculares, dieta saudável, atividade física
regular, tabagismo e controle da pressão arterial.
Com a frase “Troque um MAUbaco por uma
BOAçã” e com a motivação dos acadêmicos,
muitas pessoas foram conscientizadas sobre os
malefícios do fumo e os alunos propuseram a troca
de um cigarro por uma maçã.
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EXTENSÃO

“ACADÊMICOS DA ALEGRIA” EM AÇÃO

Os integrantes do Projeto de Extensão
“Acadêmicos da Alegria” da FAME,
coordenado pela profissional Inês
Trindade, realizaram uma ação social no
Hospital Geral de Barbacena Dr. José
Américo.
O evento ocorreu no dia 20 de setembro
de 2013 em comemoração aos oito anos
de funcionamento do Hospital, que vem
assumindo, a cada dia, novas atribuições
no contexto da saúde do município e
região.
Foi uma tarde em que os acadêmicos
proporcionaram aos pacientes momentos
Agradecemos e parabenizamos nossos alunos (1º período) Ana
lúdicos, de beleza, pintura, músicas, Clara Loureiro, Flaminius Mendes Júnior, Laura Moraes, Luisa Pena,
dentre outros.
Mariana Rodrigues, Marley Pereira, Pedro Mello e Pedro Vidigal.
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EXTENSÃO

PROJETO DE EXTENSÃO DE PSIQUIATRIA

O Projeto de Extensão de Psiquiatria da Faculdade de
Medicina de Barbacena é uma das atividades do IPEC –
Instituto de Psiquiatria e Estudos Científicos.
Coordenado pelo Prof. Sebastião Vidigal, conta com
uma equipe formada por acadêmicos do 8º e 9º
períodos da FAME.
O Projeto tem como objetivos estabelecer vínculos
com a sociedade barbacenense, principalmente com
alunos -crianças e adolescentes e professores das
redes estaduais e municipais de ensino de Barbacena,
prestando orientações sobre temas de interesse
cotidiano e sobre mudanças de comportamento e
fornecer informações para prevenir ou amenizar

www.funjob.edu.br

situações-conflitos.
Neste ano de 2013, o foco principal das palestras
educativas foi sobre o tema “dependência química”.
No dia 10 de outubro/2013, os integrantes do Projeto,
juntamente com o Coordenador Prof. Sebastião
Vidigal, ministraram palestra sobre Dependência
Química, na Escola Estadual “Embaixador José
Bonifácio”, abrangendo os turnos matutino e noturno.
Agradecemos ao Coordenador do Projeto e a sua
equipe: Bárbara Yañez, Bernardo Lisboa, Carolina
Yañez, Emanuelle Xavier, Juliana Raposo, Mariana
Gomes, Natália da Costa, Pedro Botrel, Raquel Mateus
e Tássia Coelho.
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Dos dias 1º a 15 de setembro de 2013,
aconteceu a 11ª edição do Festival
Internacional de Corais de Belo Horizonte
(FIC 2013), que teve como tema central o
compositor, escritor e cantor Chico
Buarque de Holanda. Corais de várias
cidades e estados brasileiros, além de
representantes de países da América
Latina, participaram de apresentações
belíssimas que ocorreram
simultaneamente em Belo Horizonte,
anfitriã do festival.
O Coral da FAME teve a honra de
representar a cidade de Barbacena no
cenário do canto coral brasileiro, na
categoria de coral iniciante. Apresentou
um belo repertório composto por canções
do homenageado, como Valsinha, O Cio
da Terra e Roda Viva, além de outras peças
do cancioneiro nacional. A beleza e
harmonia das vozes do nosso grupo
demonstraram todo o potencial artístico e
sensibilidade dos nossos futuros médicos.
No Hospital Municipal Odilon Behrens, a
participação do Coral da FAME foi também
um momento emocionante, em que
profissionais da saúde, funcionários,
acompanhantes e pacientes de todos os
setores e alas do hospital, puderam
apreciar nossos coralistas, distribuindo
carinho, afago e conforto para a
comunidade hospitalar.
No Museu Mineiro, o coral encerrou sua
brilhante participação no FIC 2013, ao lado
de tradicionais representantes do canto
coral de Minas Gerais. Neste evento
contamos com a presença e apoio da
Coordenadora de Curso da FAME,
Professora Suzana Pires, que prestigiou a
nossa participação.
Nesse sentido, o Coral da FAME é
importante para a divulgação da nossa
Instituição de Ensino, e principalmente, na
formação de nossos alunos, despertando
a co n s c i ê n c i a p a ra u m a p rát i ca
humanizada da arte da medicina.
Cristina Maria Miranda Bello
Professora e regente do Coral/FAME
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CAMPANHA NACIONAL CONTRA A PSORÍASE
Em comemoração ao Dia
Mundial da Psoríase (29 de
outubro), os integrantes da
Liga Acadêmica de
Dermatologia da Faculdade
de Medicina de Barbacena
realizaram, no dia 26 de
outubro de 2013, na Praça
dos Andradas, a Campanha
de Conscientização da Psoríase. A atividade, coordenada
pela Sociedade Brasileira de Dermatologia e orientada
pela Profª. Maria Celeste de Castro, teve como objetivos
informar a população sobre a doença, incentivar a busca
de tratamento pelos pacientes e principalmente reduzir o
preconceito contra os portadores.
A Psoríase é uma doença inflamatória da pele, crônica,
autoimune, não contagiosa e com incidência genética em
cerca de 30% dos casos. Caracteriza-se por lesões
avermelhadas e descamativas, normalmente em placas,
que aparecem, em geral, no couro cabeludo, unhas, mãos,
pés, cotovelos e joelhos, mas pode afetar toda e qualquer
parte do corpo. Surge principalmente antes dos 30 e após
os 50 anos, mas em 15% dos casos pode aparecer ainda na
infância.
Pesquisas mostram que sua incidência é alta, acometendo
milhões de pessoas no mundo.
Assim como em outras doenças crônicas, tipo hipertensão
e diabetes, ainda não há cura definitiva para a psoríase,
mas hoje existem medicamentos e cuidados eficazes que
são capazes de controlar a doença.
Ligantes – LAD/FAME

Parabenizamos à Profª Maria Celeste de Castro e
aos integrantes da Liga de Dermatologia: Amanda
Gabriel Alves, Bárbara Costa, Beatriz Aroeira,
Camila Ribeiro, Carlos Eduardo Salomão, Karolinne
Cordeiro, Lucas Emmels, Marcella Trindade, Maria
Luiza Ferreira, Mônica Pimenta, Raquel Mateus,
Tassiana Leite e Thaisa Drumond Ferreira.
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CONGRESSOS

CONGRESSO
INTERNACIONAL
DE CEFALEIA
Ao final do mês de junho do ano de 2013, o Prof.
Mauro Eduardo Jurno participou do Congresso
Internacional de Cefaleia, em Boston, nos
Estados Unidos da América, onde apresentou,
sob forma de pôster, os trabalhos de conclusão
de curso dos alunos da FAME: “Qualidade de
vida na criança com enxaqueca: um estudo
controlado.” e a “A presença de osmofobia
melhora o diagnóstico do ID-Migraine?”.

CONGRESSO DA ABEM
A Associação Brasileira de Educação Médica ABEM promoveu, no período de 19 a 22 de
outubro de 2013, o 51º Congresso Brasileiro de
Educação Médica – COBEM, no Centro de
Convenções de Pernambuco, em Recife, onde
nossos docentes Profª Suzana Pires do Rio e Prof.
Benedito de Oliveira Veiga representaram a
Faculdade juntamente com os alunos Luiz Felipe
França (9º período), Juliana Werneck (8º
período), Silvana Fonseca (6º período) e
Alexandre Amorim (4º período).
O tema central do Congresso “Desafios na
Educação Médica: necessidades sociais e
avanços tecnológicos” foi selecionado com o
intuito de atender aos anseios do público
participante: diretores e coordenadores de escolas
médicas, docentes, discentes, profissionais de saúde,
especialistas e pesquisadores.
Os representantes docentes participaram da reunião
dos diretores e coordenadores de curso de medicina,
em que houve ampla discussão sobre o Programa
“Mais Médicos” do Governo Federal.

www.funjob.edu.br

Prof. Benedito Veiga e Profª. Suzana Pires

Várias mudanças estão previstas: a revisão das DCNs
(Diretrizes Curriculares Nacionais) e a implantação do
Teste de Progresso a nível nacional. Além disso, foram
temas de debates os novos desafios para a formação
médica, a avaliação do processo de aprendizagem e a
formação e desenvolvimento do docente para os
novos tempos.
A programação do 51º COBEM foi estabelecida dentro
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Alunos integrantes do DADEC

do tema central supracitado, com cinco conferências
atreladas aos turnos dos três dias de congresso bem
como plenária final, o que culminou na participação de
todos os congressistas nas discussões da ampla
temática abordada. Temática esta que agregou todas
as atividades do Congresso aos objetivos da ABEM.
“No Congresso, foram discutidos temas fundamentais
para a formação médica como o currículo do curso de
medicina, PROVAB, residência médica, entre outros.
Ficamos satisfeitos já que nossa Instituição segue as
determinações do MEC, proporcionando uma
melhoria na qualidade do ensino. Temos que valorizar
o que temos e nossa Faculdade é muito bem
conceituada”, enunciou o aluno Luiz Felipe França, um
dos integrantes do DADEC- Diretório Acadêmico Dr.
Eloy Câmara.

CONGRESSO BRASILEIRO
DE MICROBIOLOGIA
Entre os dias 29 de setembro e 03 de outubro de
2013, aconteceu em Natal (RN), o 27 Congresso
Brasileiro de Microbiologia, organizado pela
Sociedade Brasileira de Microbiologia. O evento é de
nível internacional e traz ao Brasil, bienalmente, os
mais conceituados professores e pesquisadores da
América Latina e Estados Unidos.
Neste ano, representada pela Profª. Cristina Bello, a
FAME esteve presente em dois momentos
marcantes. O primeiro, quando da apresentação do
trabalho intitulado “Relato de Experiência em
Monitoria na Disciplina Microbiologia e Práticas de
Parasitologia no Curso de Medicina”, fruto do
Projeto de Iniciação à Docência - PID, desenvolvido
pela Professora-orientadora Cristina Bello e pela
aluna Lubiana Almeida, bolsista do PID. “Tivemos a
oportunidade de divulgar, em âmbito nacional, este
importante programa institucional. A experiência de
apresentar um trabalho voltado para a área de
ensino em um evento científico inovou e trouxe o
tema referente às diferentes abordagens
pedagógicas para discussão na prática do ensino e
aprendizagem”, esclareceu a Professora Cristina.

www.funjob.edu.br

O segundo momento foi a posse da Profª. Cristina
Bello como um dos mais recentes membros da
Sociedade Americana de Microbiologia. Tal
titularidade vem reconhecer a atuação dessa
profissional da FAME-FUNJOB em sua trajetória
profissional ao longo de duas décadas, em atividades
de ensino, pesquisa e extensão, nas Instituições
pelas quais vem trilhando seu caminho, ressaltando,
além da FAME, a Universidade Federal de Minas
Gerais.
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RESUMO DE ARTIGO

TENTATIVAS DE SUICÍDIO E O ACOLHIMENTO
NOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA: A PERCEPÇÃO DE QUEM TENTA
*VIDAL, Carlos Eduardo Leal; GONTIJO, Eliane Dias
RESUMO: A maioria dos casos de tentativa de suicídio
é atendida em serviços médicos de emergência, o que
deveria ser uma excelente oportunidade para que os
profissionais de saúde realizassem alguma intervenção
preventiva e terapêutica. No entanto, nem sempre essa
oportunidade é aproveitada pela equipe, que
geralmente exibe condutas caracterizadas por
hostilidade e rejeição. Este trabalho pretende
investigar, a partir da percepção do usuário, como se dá
o acolhimento ao indivíduo que tenta suicídio e sugerir
estratégias que possam favorecer o vínculo com a
equipe de saúde. Trata-se de um estudo descritivo com
abordagem qualitativa, desenvolvido com pacientes
ambulatoriais referenciados pelo serviço de urgência
de Barbacena, Minas Gerais. Foram entrevistadas 28
mulheres com histórico de tentativa de suicídio. A

identificação e a classificação das unidades de análise
fizeram emergir três categorias: discriminação,
negação do ato, encaminhamento. Cada categoria foi
submetida à análise qualitativa. A baixa capacitação
das equipes de atendimento e as deficiências
estruturais dos serviços induzem os profissionais a se
posicionarem de maneira impessoal e com dificuldade
de atuação de forma humanizada. A análise dos dados
indica a necessidade de melhorar a formação dos
profissionais da saúde, em especial os que trabalham
nos serviços de pronto atendimento.
Fonte: Cad. Saúde Colet., 2013, Rio de Janeiro, 21 (2):
108-14
*Dr. Carlos Eduardo Leal Vidal é Professor da FAME,
onde ministra as Disciplinas de Saúde Mental e
Psiquiatria e Raciocínio Clínico e Epidemiológico.

PROFESSORA DA FAME
RECEBE MENÇÃO HONROSA DA CAPES
A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior (CAPES) outorgou à Professora
*Priscilla Bruneli Pujatti a Menção Honrosa do
Prêmio Capes de Tese 2013, da área de
Engenharias II pela tese “Marcadores
Moleculares derivados da Bombesina para
diagnóstico de Tumores por Spect e Pet.”,
defendida no ano de 2012, sob orientação de
Elaine Bortoleti de Araújo, no Programa de Pós-

Graduação em Tecnologia Nuclear da USP –
Universidade de São Paulo.
O resultado foi publicado no Diário Oficial da União de
04 de outubro de 2013, seção 1, páginas 58 a 61,
Portaria n° 142, e a Menção Honrosa será entregue à
Professora em Brasília, no dia 10 de dezembro/2013.
*Dra. Priscilla Bruneli Pujatti é Professora da FAME,
onde ministra a Disciplina de Iniciação Científica II.

“E se as cabeças fossem quadradas?
E se bastassem três acordes?
E se ciência e religião fizessem as pazes?
E se fosse possível prever o futuro?
E se?
Questione, descubra, mude.
O conhecimento é irresistível.
O conhecimento supera barreiras.
Nada detém o conhecimento.”
Fonte: www.futura.org.br/o-futura/campanhas
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EGRESSOS

O contato com o Egresso é fundamental para fortalecer laços com a Escola. Os ex-alunos de uma instituição
merecem o reconhecimento pelas suas realizações, pelos anos de estudo, tempo este que possibilitou suas
experiências.

Parabéns aos nossos egressos pelas suas conquistas!

Carlos Adriano Rosa Pinto (2007)
Flávyus Luciano Cardoso (2013)
Gabriela de Castro Silva (2012)
Gustavo Araújo Nunes (2011)
Heloísa Cris na Góis e Santos (2011)
João Alexandre Brioschi (2012)
Ká a Regina Lopes Alves (2011)
Rafael Gonçalves Lima (2011)
Sandra de Castro Luiz (2002)

Ta ana Vidigal (2003)

Medico do Trabalho - Montes Claros
Hospital São Francisco (Clínico Geral) em BH
Residência em Dermatologia – Hospital Militar do Rio
de Janeiro
Especialização em Ortopedia (SBOT) - Hospital Belo
Horizonte
Residência em Pediatria H PM-MG
Residência em Clínica Médica Hospital UNIMED (BH).
Residência em Clínica Médica FHEMIG – Barbacena
Residência em Psiquiatria FHEMIG - Barbacena
Residência em Ginecologia e Obstetrícia no Hospital das
Clínicas/BH. Atualmente, reside em Barbacena, onde é
médica perito do INSS e atua na Unidade Básica de
Saúde (UBS) São Francisco.
Residência em Otorrinolaringologia/Santa Casa de BH,
especialização em Medicina do Sono e mestrado pela
UNIFESP. Atualmente, integra o corpo clínico do
Hospital Alemão Oswaldo Cruz (unidade Campo Belo),
do Hospital do Coração (HCor) e do Hospital Sírio Libanês.

O Dr. Renato Pacheco de Melo, formado em 2000, pela FAME, nos enviou uma bela mensagem: “Acreditem que o
dom concedido por Deus a nós médicos é capaz de mudar a vida das pessoas, para melhor ou pior... só depende
de como utilizamos esse dom.” Atualmente, é Neuropediatra no Instituto de Neuropediatria e Reabilitaçao
Infantil - BH, onde presta atendimento a crianças e adolescentes de toda região.

O Portal do Egresso é destinado aos ex-alunos formados na Faculdade de
Medicina de Barbacena - FAME/FUNJOB, para que possam manter
proximidade com a Instituição, mesmo não tendo mais vínculo acadêmico
com a Escola.
http://www.funjob.edu.br/principal/egresso/index.php?id=cadastro
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FIQUE POR DENTRO

Feliz Aniversário!
“Saber viver é a grande sabedoria.” Cora Coralina

Etimologia da palavra: a palavra aniversário vem do latim anniversarius (anni = no + vers = que retorna + arius =
data), que significa "o que volta todos os anos" ou "o que acontece todos os anos".
Queremos que no dia que pertence a vocês, dizer que a vida só vale a pena ser vivida quando somos lembrados
pelo que somos e pelo que representamos na história de cada um que nos cercam.
PARABÉNS A CADA UM DE VOCÊS!

05- Mirian Moreira V. da Silva/ 06 - Patrick Ruﬀo/ 18 - Wa la do Nascimento/ 23 - Carlos Maria
Julho
Agosto

da Silva (Marinh o)/ 24 - Elio Pereira/ 29 - Edson Marta
07 - Jose Uilton / 11- Lara Brunelli / 14 - Claudio Lisboa / 29 - Carlos Leonardo (Léo)
04- Gilberto Ramos/ 12- Capitão Kowalski/ 12 - Jacinta Cândido/ 14- Fabíola Rodrigues/

Setembro

18- Selma Ferreira/ 19- Edilamar Turque // 23- Aline Morais/ 29- Ana Lúcia C. da Costa / 29 José Maria da Paixão
02 - Zoraia Barreto/ 04 - Valdenia de Oliveira/ 08 - Fernanda de Oliveira/ 08 - Herick Lima/ 20 -

Outubro

Hercules Piazzi/ 20 - Marcos Grissi / 28 - Sergio L. Pereira da Silva / 31- Maria auxiliadora S. de
Faria
01- Isamar M. de Aguiar/ 01- Aparecida Santos (Santa)/ 06 - Ana Paula de Matos / 11- Rogerio R.

Novembro

da Costa/ 17 - Johnny Filardi/ 20 - Valeria Weyers/ 23- Jardel Vargas/ 27 - Demian de Lima
05 - Vanessa Pires/ 06 - Maria Doroteia Chaves (Dora)/ 07 - Emeren no Junior/ 08 - Adriano

Dezembro

Marques/ 14 - Weuler Matos/ 14 - Maria Gore de Assis/ 16 - Erika Machado/ 19 - Juliana
Tedaldi/ 23 - Mary Quintao/ 28 - Silvana Almeida

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – FAME/FUNJOB
N
FU

JOB/FAME

CPA

A Comissão Própria de Avaliação da Faculdade de Medicina de Barbacena,
CPA/FAME/FUNJOB, continua desenvolvendo suas atividades de autoavaliação
institucional, de forma que no 1° semestre de 2013 oportunizou a “Avaliação do Corpo
Docente pelo Discente” e no 2° semestre está promovendo a avaliação dos serviços
acadêmico-pedagógicos prestados pela Faculdade nas Unidades Básicas de Saúde de
Barbacena - UBS. Formulários estão sendo aplicados a usuários das UBS onde a FAME
está presente.
Ainda para este 2° semestre, a CPA também está promovendo o contato com egressos da
Instituição, a fim de oportunizar a opinião dos mesmos sobre a qualidade do ensino
ofertado pela FAME.
Maiores informações no site da FAME: www.funjob.edu.br

www.funjob.edu.br
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EVENTOS

JORNADA ACADÊMICA DE BARBACENA - 2013
JAB (Jornada de Anatomia) – JAP (Jornada de Patologia) – JAF (Jornada de Fisiologia)
– Jornada de Neuroanatomia

A Comissão Organizadora da JAB, com o apoio da Diretoria e
Assessoria Administrativa da FAME, promoveu nos dias 30 e 31 de
agosto/2013, a VII JAB, a VI JAP e a II JAF e I Jornada de
Neuroanatomia.
O evento contou com a presença de renomados profissionais da
região e de professores de nossa Instituição, e agregou valores
inestimáveis para o aprimoramento da formação de nossos
estudantes e vivência de situações acadêmicas como meio
importante na relação ensino-aprendizagem.
O Coral da FAME, coordenado pela Profª Cristina Bello, se
apresentou na abertura – dia 30 de agosto/13, prestigiando o
evento com um show de vozes e talentos.
Parabenizamos aos nossos alunos pela organização de evento tão
importante para os discentes, docentes e profissionais da área de
saúde.

CURSO DE REANIMAÇÃO NEONATAL
O curso de reanimação neonatal aborda os
seguintes temas: “Passos iniciais da
Reanimação Neonatal; Ventilação com balão e
máscara; Intubação traqueal, massagem
cardíaca e medicações”.
Na FAME, este curso tem sido oferecido aos
alunos do 8º período, proporcionando a estes
discentes a oportunidade de treinar
habilidades que serão úteis em suas atividades
profissionais futuramente.
A participação de alunos da graduação em
curso de reanimação tem a função de
sensibilizá-los e prepará-los, pois, uma vez
treinados, quaisquer profissionais da área de
saúde podem atuar no atendimento na sala de
parto.
Neste semestre, a FAME promoveu o curso nos dias 28 e 29 de setembro de 2013, sob a coordenação da Profª.
Sônia Torres Horta de Araújo e contou com a participação de professores de nossa Faculdade bem como
profissionais de outras Instituições.
Agradecemos aos nossos Professores, Sônia Horta, Benedito Veiga, Aurélio Villalba e Maria Christina Rocha; à
Dra. Viviane Maria de A. S. Carvalho (pediatra da Santa Casa de Misericórdia de Barbacena) e às colaboradoras
da Faculdade, Valéria Weyers e Jacinta Cândido.

www.funjob.edu.br
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CAFÉ FILOSÓFICO

Circulo Vicioso
Bailando no ar, gemia
inquieto vaga-lume:
“Quem me dera que eu
fosse aquela loira estrela
Que arde no eterno azul,
como uma eterna vela!”
Mas a estrela, fitando a lua,
com ciúme:
“Pudesse eu copiar-te o
transparente lume,
Que, da grega coluna à
gótica janela,
Contemplou, suspirosa, a
fronte amada e bela”
Mas a lua, fitando o sol com
azedume:
“Mísera! Tivesse eu aquela
enorme, aquela
Claridade imortal, que toda
a luz resume”!
Mas o sol, inclinando a
rútila capela:
Pesa-me esta brilhante
auréola de nume…
Enfara-me esta luz e
desmedida umbela…
Por que não nasci eu um
simples vaga-lume?”
Machado de Assis

www.funjob.edu.br

16

“O pecado envergonhado:
a inveja e a tristeza pela felicidade alheia”

Os pecados capitais são quase tão antigos quanto o cristianismo. Foram
formalizados no século VI, quando o papa Gregório definiu como sendo sete os
principais vícios de conduta. O termo "capital" deriva do latim caput, que significa
cabeça, líder, ou seja, estas sete infrações são as "líderes" de todas as outras.
Dentre todos, vou citar aqui a inveja, mãe da Vergonha. Em um dos muitos
programas a que assisti pela TV Cultura (CPFL – Café Filosófico, com o Professor e
Historiador Leandro Karnall), um deles chamou minha atenção - “o pecado
envergonhado: a inveja e a tristeza sobre a felicidade alheia”. A inveja é universal.
Nasce na diferença, pois ninguém é igual a ninguém. Como sou incapaz de
estabelecer os limites do meu “eu”, não reconheço o meu fracasso pessoal e
social, por isso invejo o outro na diferença. Olhar para si mesmo é desafiador. A
comparação com o outro é que nos dilacera. A inveja é o vazio absoluto.
Os pecados são características do ser humano. O fato é que ninguém se incomoda
em dizer que é guloso ou vaidoso. Mas, a inveja é vergonhosa. É praticamente
impossível alguém dizer: sou invejoso! Isso faz doer todo o corpo humano porque
dilacera possíveis virtudes e abafa os sentimentos bons presumíveis em uma
pessoa. A inveja é o sentimento latente de tristeza perante o que o outro é ou
perante o que o outro tem. É a aflição pela prosperidade alheia. É a dor pelo
sucesso de outrem. É a cegueira para o próprio insucesso.
A inveja vem do olhar. Do latim “invidia” – olhar torto, mau olhado. No meio em
que você vive, com certeza, achará alguém que inveja seus bens materiais, sua
profissão, as viagens que você fez ou fará, seu jeito de ser. Tudo que você
conquistou será objeto de desgosto para o invejoso. O invejoso sabe ser solidário
quando você vive uma terrível situação. Mas, o mesmo invejoso não sabe ser
solidário com a sua alegria, sua conquista, seu triunfo.
Por que pecado envergonhado? Ninguém sai por aí falando que é invejoso.
Invejado sim, mas não invejoso. Todos temem responder a pergunta: você é
invejoso? Porém, muitos não se incomodam em dizer que são gulosos, ou que
pensam constantemente em sexo, ou que não gostam de gastar muito dinheiro,
ou que são preguiçosos para fazer uma coisa ou outra, mas qualquer pessoa se
envergonha de dizer que está com uma raiva colossal do fulano porque ele
conseguiu algo. A característica mais forte da inveja é a não aceitação, a não visão
da própria fraqueza. É difícil aceitar a própria fraqueza. O desejo puro da
felicidade do outro é sinal de um afeto singular (encontramos isso nas mães –
amor generoso).
As trágicas histórias bíblicas nos remetem diretamente à inveja. Por que Caim
matou Abel? Porque não aceitou suas fraquezas e sentiu uma raiva
incomensurável do irmão mais novo. E o mesmo se passou com José do Egito e
seus irmãos.
O fato é que você pode até colecionar amuletos e/ou objetos, plantas e sais
contra a inveja, mas fique ciente de que nada disso aplacará a inveja alheia.
Nenhum costume ou ritual antigos aniquilarão a raiva incontida do invejoso.
Sal grosso é bom para tempero de churrasco. Contra a inveja o bom mesmo é não
dar importância ao que fala o invejoso. Melhor deixá-lo se corroer. Se inveja
matasse, quanto do mundo seria só cemitério?
Sirley de Lima e Silva (funcionária da FAME)
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