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 No dia 20 de junho, na FACIMPA, aconteceu o Curso de Brigadista para os colaboradores. Com duração 
de um dia, o objetivo foi capacitar os funcionários para combater incêndios, prestar serviços de primeiros 
socorros e saber como agir em caso de acidentes com produtos químicos. 

em situações de risco fizeram do curso um sucesso. 
A grande lição aprendida e que será multiplicada é: um ambiente de trabalho seguro proporciona respeito à 

O empenho da turma em aprender as técnicas, formar uma equipe de apoio, sanar as dúvidas e ser solícitos 

vida. 

Entrega dos Pijamas Cirúrgicos  

Curso de Brigadista – FACIMPA 

Foi realizada no mês junho a 
entrega dos pijamas cirúrgicos 
para a nossa segunda turma, 
que está no 5° período. Os 
alunos utilizam esse traje nos 
ambientes de aulas práticas de 
Clínicas Cirúrgicas I e Clínicas 
Cirúrgicas II. 
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Novos Pós-graduados da FACIMPA 

Entrega dos Certificado do Curso de Oratória

Tayane Moura.

 É com muita alegria e entusiasmo que a 
FACIMPA vem aqui anunciar os nossos 
colaboradores pós-graduados em EDUCAÇÃO, 
BEM-ESTAR E FELICIDADE, pela FASA 
ITABUNA: Alane Carvalho, Daniel da Paixão, 
Helem Maylink, Renata Lima, Sarah Paranhos e 

E é com muito orgulho que podemos dizer a cada 
dia que passa avançamos para o sucesso 
profiss iona l ,  p rezando cada  vez  ma is 
profissionais especializados, competentes e
pós-graduados. Parabéns a todos os envolvidos.

 Dia 24 de junho, aconteceu em nosso auditório a entrega dos certificados do Curso de Oratória, ofertado pela 
FACIMPA aos nossos colaboradores. O curso iniciou no dia 27 de abril e teve seu término no dia 22 de junho, 
ministrado pelo professor Marciano Vidal, docente aqui na nossa IES, lecionando a disciplina Comunicação Oral e 

Schmidt.
Como sempre dissemos, prezamos muito pela qualificação, especialização e desenvolvimento dos nossos 
colaboradores. Por mais colaboradores que procuram sempre conhecimento e evolução. Por mais colaboradores 
como os nossos.

Escrita e Comunicação Humana.
O curso abordou assuntos de Desenvolvimento na Comunicação Oral, cuja carga-horária foi de 12 horas.
Essa foi uma ação do Projeto EVOLUIR e uma conquista dos Guardiões do Clima, sendo certificado e assinado por 
nossa professora e coordenadora da COPPEXII, Luciana Colares, e por nosso Coordenador Acadêmico, Marcello 
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Curso de Manutenção Preventiva
de Microscópios e Simuladores

 Aconteceu na Facimpa o Curso de Manutenção Preventiva de Microscópios e Simuladores, nos dias 4 e 5 de 
julho, evento pleiteado pelos técnicos de laboratórios da Facimpa, o qual foi estendido para todo o Grupo Afya e 
contou também com a participação de técnicos da Faculdade Carajás, para atualização de conhecimento de novas 
estratégias e ferramentas da área.

No 2° dia do curso, o grande objetivo foi esclarecer a parte da simulação realística, o qual foi apresentado o acervo de 
simuladores da FACIMPA. Todos puderam fazer um tour e conhecer esses equipamentos de todos os laboratórios, 
em especial o de anatomia, onde foi ensinado cada particularidade dos simuladores, assim como a forma de 
manutenção deles.
Ao final do curso, o diretor Emiliano fez um discurso de agradecimento e realizou a entrega dos certificados 
juntamente com um presentinho. O êxito do evento proporcionou troca de experiência, conhecimento e muita 
motivação a todos.

Ministrado pelo Professor Charles Silveira (IESVAP- Parnaíba), no 1° dia, tivemos a iniciação do curso com um breve 
bate-papo, apresentações e as boas-vindas do nosso diretor Emiliano Campos. A introdução do conteúdo iniciou 
com a importância da Manutenção Preventiva desses equipamentos, logo após direcionando-os ao prédio 02 para a 
parte prática, mais voltado aos microscópios. Discutiu-se os processos específicos de cada IES, bem como foi 
ensinado a forma correta de manusear e fazer a manutenção desses equipamentos, todo o curso contou com aulas 
bem dinâmicas. Ainda no primeiro dia, na parte da tarde, começaram a colocar a mão na massa e pormenorizar tudo 
que foi aprendido para a prática, o que também acarretou na manutenção de todos os microscópios da IES.

A FACIMPA agradece a presença de cada um na participação do curso, porque sempre buscamos a excelência. A 
visita foi um sucesso. Parabéns aos envolvidos esperamos vocês numa próxima!

PGN-6



O CAMALEÃO
JORNAL DA

News

Publicado mensalmente pela Faculdade de Medicina de Ciências Médicas do Pará - FACIMPA

10ª edição, Julho 2022

@FACIMPA

Uma nova conquista
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Tem gente nova na área

Novo Colaborador

Agente de portaria
Lucas Carvalho Lago
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POR HELEM MAYLINK
Sabe aquele filme leve e engraçado?! Pois bem, as dicas para este mês são para você dar boas risadas. 
Não esquece da Pipoca, tá? 

Eu Não Sou um Homem Fácil (2018)

 Após desmaiar com uma pancada na cabeça 
enquanto andava na rua, um cara bem machista se dá conta 
de que caiu num universo paralelo, onde os papéis de gênero 
são invertidos e as mulheres têm o poder. Antes agressor, 
agora é ele que se vê vítima do sexismo. Eu Não Sou um 
Homem Fácil mistura humor com crítica social.

           84% gostaram deste filme.

Durante a Tormenta (2018)

 Seis pacientes diagnosticados com Transtorno 
Obsessivo Compulsivo (TOC) esperam para ser 
atendidos por um renomado psicólogo, que está 
atrasado devido a problemas com seu voo. Confinados 
na sala de espera, os seis pacientes acabam dividindo 
suas vidas e seus toques uns com os outros. Toc Toc tem 
ótimos diálogos e cenas bem cômicas, mas também faz 
a gente pensar em como as pessoas que tem TOC lidam 
com as situações geradas pelo transtorno. E como é 
importante o apoio da família para a pessoa portadora 
do TOC.
                   90% gostaram deste filme.
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VERÃO EM MARABÁ

Agora o maior agito a noite durante o veraneio, fica por conta da Exposição Agropecuária de Marabá, a Expoama, XXXIV Feira 
Agropecuária de Marabá – EXPOAMA A combinação perfeita de entretenimento e bons negócios. A maior feira dos setores do 
agronegócio, indústria, comércio e serviços da região, onde são comercializados máquinas e implementos agrícolas, além da 
realização de leilões de animais, vaquejadas e rodeios. É também a mais esperada pelo público em geral que aguarda a 
presença de grandes nomes da música brasileira e pela boa gastronomia servida durante a feira. Novidade é que a cavalgada 
vai acontecer no domingo antes, dia 17, e a feira terá somente cinco dias

Uma outra praia que chama atenção é a Praia do Geladinho, está localizada no bairro São Félix. De lá, é possível ver a ponte 
rodoferroviária sobre o Rio Tocantins, construída pela Vale, para escoamento do minério extraído da Serra dos Carajás. O 
acesso é feito pela BR-222 até a estrada do Geladinho, por onde o visitante chega ao local escolhido. 

ATRAÇÕES:

- PISTA - VIP - BOATE - CAMAROTE 10 PESSOAS Para mais informações, visite o site: http://setur.pa.gov.br/eventos/xxxiii-
expoama-exposicao-agropecuaria-de-maraba

 A Praia do Tucunaré é um lugar especial, onde as faixas de areia só aparecem quando o rio Tocantins seca. Logo após o 
período das chuvas, a praia ocupa uma extensão de aproximadamente 5 km², sendo que três quartos são de areia fina e um 
quarto de formação vegetal. Com elevadas temperaturas no verão, a praia atrai muitos paraenses e turistas de diversos lugares 
para um gostoso banho no Rio Tocantins. Neste período, os veranistas praticam esportes náuticos, camping e pesca esportiva. 
Várias barracas de comidas e bebidas são montadas no espaço, para o conforto dos veranistas. Para ter acesso a essa 
agradável praia, é necessário contratar a travessia em pequenas embarcações nas imediações da orla de Marabá.

- Léo Magalhães

DATA / PERÍODO: 20 a 24 de julho

A cidade abriga ainda o zoológico, a Biblioteca Municipal, onde acontecem diversas atividades, o Museu Francisco Coelho que 
conta toda a história da cidade de Marabá e também o Museu da Fundação Casa Cultura de Marabá, que reúne antropologia, 
arqueologia, geologia e outros setores importantes da história do município. 

- Jorge e Mateus

SETORES E ÁREAS:

Todavia, essas não são as únicas opções de banho em Marabá, outros pontos também despontam às margens do rio, entre eles 
se destaca a Praia do Pedral, na Folha 1, às margens da BR-222. E não podemos deixar de falar da charmosa Orla da Velha 
Marabá, uma boa pedida para um passeio no fim da tarde, formado por lindo e maravilhoso pôr do sol que se apresenta em todo 
entardecer, para desfrutarmos dessa cidade rica por natureza.

LOCAL: Parque de Exposições de Marabá - Marabá / PA

- Luiza Martins

Cidade do sudeste do Pará, onde as praias só
emergem durante a seca do rio Tocantins. EM MARABÁ
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O Facimpa Facilita foi desenvolvido para trazer descontos e 
vantagens para os nossos alunos e funcionários. Essa ação chega 
para ajudar e facilitar a correria do dia a dia de todos.
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