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ACOLHIMENTO AOS CALOUROS – 1º SEMESTRE DE 2022 

 

DATA HORÁRIO ATIVIDADES DINAMIZADOR (ES) 

 

Segunda-feira 

31/01/2022 

 

09h 
- Apresentação dos profissionais da FAME, com 
orientações pertinentes (Direção, Coordenação de 

Curso e demais segmentos institucionais). 
Equipe da FAME  

10h20min. Apresentação da Bibliotecária da FAME. Letícia Miranda 

10h50min. Informações sobre Extensão. Gabriel Dias 
11h20min. Orientações sobre a CPA/FAME/FUNJOBE. Mara Marugeiro 

Terça-feira 

Dia 01/02/22 

09h 
CANVAS - Ambiente Virtual de Aprendizagem; 

SanarFlix: Plataforma de Ensino-aprendizagem 
desenvolvida para acadêmicos de Medicina;  

Prof. Jonatan Marques e  
Rosana Lucas 

 

10h Informações sobre Tutoria, Monitorias e Psicologia 
Professoras Dulcilene 

Mayrink, Elcha Britto e 
Psicóloga 

11h20 Apresentação dos membros do Diretório 
Acadêmico – D.A. e dos integrantes da Atlética. Membros Integrantes 

*No período da tarde, as aulas ocorrerão normalmente conforme Grade Horária. 

 

“A coisa mais indispensável a um homem é reconhecer o uso que deve fazer do seu próprio conhecimento.”. 
                                                                              Platão (427 a.C. - 347 a.C.) 

 
 
 

 
A FAME adota a política do “Trote Solidário”, promovido pelo Diretório Acadêmico – D.A., no 
sentido de ofertar as doações (brinquedos, agasalhos, alimento não perecível) às Instituições 
parceiras. Participem! Informações no Diretório Acadêmico e também com a Professora Elcha 
Britto e o profissional Gabriel Dias (Coordenação da Extensão). 
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“Tão importante quanto nossos Egressos são os nossos Calouros” 

Calouros, em tempos de pandemia ficamos reclusos, aflitos, 
assustados. Todos! Como “humanidade” não podemos dizer que nunca 
passamos por tempos tão difíceis, considerando-se todas as pestes, 
epidemias, pandemias e guerras já vivenciadas ao longo dos tempos 
pela humanidade. Lembremo-nos também das grandes guerras que 
mataram milhões de seres humanos e feriram a ternura de quem ficou. 
Tudo isso nos coloca em uma frágil situação diante da vida. Sabemos 
que podem surgir novos vírus e acometer novamente o planeta com 
epidemias/pandemias. Isso nos faz pensar no “eterno retorno do 

mesmo” de Nietzsche.  
Mas, temos que seguir nossas vidas, fazendo o melhor que pudermos, lutando arduamente 

para que possamos ter consciência plena de que não estamos imunes, porém, há um sentimento que 
não queremos ficar imunes: O AMOR. 

Durante todo o momento vivenciado pela pandemia, desde 2020, a FAME não mediu esforços 
para manter a Instituição com ética e excelência. Todos os profissionais (Direção, Coordenação de 
Curso, Professores e Corpo Técnico-Administrativo mantiveram contato diário com os alunos, a fim 
de sempre bem atendê-los e apoiá-los. Não podemos deixar de mencionar aqui os nossos alunos, que, 
mesmo em tempos difíceis, esforçaram-se para cumprir seus deveres. 

Como o contato humano é de importância vital, o "Acolhimento aos Calouros" sempre teve a 
finalidade de receber os ingressantes de forma calorosa, estimulando a interação entre todos: alunos e 
profissionais, visando assim, desde o primeiro momento, estreitar laços, criando um vínculo familiar 
que é um diferencial da Faculdade de Medicina de Barbacena. 

Durante o período pandêmico, não pudemos ofertar um contato direto com os ingressantes, mas 
estivemos à disposição para atender a todos, com carinho e gentileza, através de grupo de whastasapp 
específico, e-mail, contato telefônico.  

Desejamos a todos muita alegria e sucesso nesta caminhada que começa a partir de agora. Sejam 
bem-vindos e contem sempre conosco! 

                                                                                                
 

  Equipe FAME 
 

Obs: estamos à disposição para atendê-los presencialmente. 


