
 

 

 

 

 

 

NÚCLEO DE EXTENSÃO DA FAME  

 

REGISTRO DE PROJETO DE EXTENSÃO 

PROPONENTE 
 

Nome: Dr. Elge Werneck Araújo Júnior  
 

IDENTIFICAÇÃO DA AÇÃO 
 

Título do Projeto: Medical Journey: o caminho das conquistas   

Área do Conhecimento: Ciências da Saúde 

Área Temática Principal: Saúde 

Área Temática Secundária: Educação 

Linhas de Extensão: Saúde Humana/Educação Profissional  

Público-alvo: Acadêmicos e Profissionais de Medicina, Acadêmicos e Profissionais e de outras 

áreas da Saúde, Gestores Públicos de Saúde.  

Palavras-chave: Extensão. Evento. Saúde. Medicina. Egressos. Política Institucional.  

APRESENTAÇÃO/JUSTIFICATIVA 
 

           A Faculdade de Medicina de Barbacena, em consonância com sua Política de Extensão e 

com a Política de Acompanhamento ao Egresso, apresenta a proposta de implantação deste Projeto 

de Extensão que tem como cerne a interação dialógica entre egressos, acadêmicos em curso e 

professores da Instituição, através de abordagens temáticas relevantes das Ciências da Saúde, além 

de discussões que perpassam os desafios de atuação do profissional de Medicina no mercado de 

trabalho nos tempos atuais. Tal Projeto se estenderá especialmente à comunidade externa 

(sociedade civil, profissionais e acadêmicos de saúde e gestores públicos) que será convidada a 

participar dos encontros, na possibilidade de apropriação de conhecimentos, experiências bem 

como apresentando sugestões e compartilhando vivências. 

 

OBJETIVOS 
 

Objetivo Geral:  

 Promover Mesas-Redondas Virtuais (Medical Journey) constituídas por egressos, docentes 

e discentes da Faculdade de Medicina de Barbacena para debater aspectos técnicos, 

científicos e mercadológicos da carreira médica.     

 

Objetivos Específicos:  

 Aproximar os graduandos dos egressos, proporcionando a eles uma visão real do mercado 

de trabalho e as possibilidades de trajetória profissional;  

 

 Empoderar os graduandos a acreditarem em seus potenciais e objetivos profissionais; 

 

 Debater conteúdos técnico-científicos das especialidades médicas, previamente definidas, 
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durante as Mesas-Redondas Virtuais;   

 

 Contribuir para o desenvolvimento de habilidades e competências relativas à gestão da 

carreira médica, através da troca de experiências entre os discentes e os egressos da 

instituição; 

 

 Realizar eventos acadêmicos institucionais, como Mesas-Redondas, em ambientes seguros 

e acessíveis no contexto da pandemia da Covid-19;  

 

 Fortalecer a Política Institucional de Egressos da Faculdade de Medicina de Barbacena a 

partir da interação dialógica estabelecida entre os egressos e os discentes; 

 

 Promover a possibilidade de “prestação de utilidade pública” em assuntos da saúde, os 

quais serão compartilhados externamente através das Mesas-Redondas. 

 

METODOLOGIA E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

Para a realização das Mesas-Redondas Virtuais, a metodologia será adotada de acordo com 

as descrições seguintes:  

 

 Constituição da Mesa-Redonda Virtual: cada Mesa-Redonda Virtual será composta por 

cinco membros: um moderador (Dr. José Orleans da Costa na “Mesa-Redonda de 

Abertura” e Dr. Elge Werneck Araújo Júnior nas demais), um egresso (Médico especialista 

que abordará a temática previamente selecionada), dois entrevistadores (discentes 

regularmente matriculados do 6° ao 12° períodos, selecionados através do edital de seleção 

do Projeto) e um professor da instituição (responsável pela disciplina correspondente ou 

correlata à temática abordada pelo egresso);  

  

 Seleção do Tema: será selecionado um tema ou conteúdo relevante dentro da especialidade 

médica do egresso para ser discutido durante cada Mesa-Redonda Virtual. Esse tema será 

desenvolvido através de um caso clínico ou de dúvidas conceituais propostas pelos 

entrevistadores, com participação do moderador e do professor da instituição. Todos os 

membros da Mesa-Redonda acessarão previamente o conteúdo que será abordado pelo 

egresso de modo a se prepararem para o encontro.  

 

 Realização da Mesa-Redonda Virtual: o evento será realizado a cada 15 dias, das 19h15min 

às 20h15min, iniciando-se em agosto de 2021, através dos Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem (AVAs) da Faculdade de Medicina de Barbacena, e, de acordo com a 

natureza da temática abordada, será destinado exclusivamente aos discentes da instituição 

e/ou contemplará também a comunidade externa, como gestores de saúde, médicos, 

enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos e demais profissionais da saúde do 

município de Barbacena.  

 

Observação: Cada Mesa-Redonda Virtual (por especialidade médica) será realizada de 

acordo com o detalhamento descrito acima.  
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DEMANDAS DE INFRAESTRUTURA, MATERIAIS E RECURSOS 
 

- Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), Recursos midiáticos e de comunicação institucional 

para a divulgação interna e externa. 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

 Apropriação de conhecimentos técnicos e científicos pelos discentes da Faculdade de 

Medicina de Barbacena e pelos profissionais de saúde da comunidade externa; 

 

 Promoção da Interação Dialógica entre os egressos da instituição e os acadêmicos em curso; 

 

 Esclarecimento sobre as possibilidades profissionais de atuação, desafios do mercado de 

trabalho e possíveis caminhos rumo ao sucesso, a partir das experiências vivenciadas pelos 

egressos;   

 

 Fortalecimento da Política Institucional de Egressos a partir do estreitamento das relações 

entre a instituição e os ex-alunos; 

 

 Ampliação institucional dos eventos acadêmicos de importância para o cumprimento das 

Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Medicina;  

 

 Geração de produtos acadêmicos resultantes dos temas e discussões abordados nas Mesas-

Redondas. 

 

 

PARCERIAS 
 

Instituições Hospitalares de diversas regiões do Brasil onde atuam os egressos da FAME. 

Barbacena-MG, 23 de Junho de 2021. 

José Orleans da Costa 

Professor Orientador do Projeto de Extensão 

 

 

Elge Werneck Araújo Júnior 

Professor Orientador 

 

Mauro Eduardo Jurno 

Coordenador do NUPPE 

 


