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Eu sou FACIMPA

 Meu nome é João Paullo Covre, sou proveniente de Parauapebas-PA e sou calouro na 
faculdade FACIMPA. Estar estudando o curso de medicina é meu sonho há muito tempo e poder 
iniciar esse sonho é indescritível. Antes de entrar na FACIMPA, eu estudava o curso de Enfermagem 
em Paraupebas e estudei até o 4º Período, momento esse que me inscrevi para o vestibular 2022.1 e 
tive a maravilhosa notícia que consegui ser aprovado através da nota do ENEM. O que eu estudei em 
enfermagem me deu um norte nos estudos para medicina, porém tive um choque inicial quando 
iniciei a metodologia ativa PBL. Primeiro que ninguém sabia ao certo explicar como funcionava 
kkkk cheguei até mesmo pesquisar vídeos explicativos no YouTube mas sem muito sucesso. 
Confesso que nos primeiros momentos foi bastante desafiadora a metodologia:
O aluno torna-se o responsável pelo seu progresso e não há um professor ensinando tudo e eu 
somente aprendendo. Costumo dizer que o PBL primeiro bate, humilha e depois ensina kkkk mas 
nesse exato momento, finalizando o primeiro período, posso dizer que a metodologia me instigou a 
estudar muito mais do que no método tradicional, me fez crescer muito nos estudos e na 
intelectualidade. O APG foi um desafio aparte kkk por muitas vezes não foi fácil fazer alguns 
feedbacks´s mas sempre procurei ser sincero no que dizia, elevava as qualidades dos meus colegas 
e apontava a eles, verdadeiramente, para o caminho que eu achava ser o coerente. Foi um caminho 
árduo e difícil, porém lindo e gratificante. Amo o curso que estou cursando e quero sempre poder 
dar meu melhor, mais e mais. Que venha agora o segundo semestre, ansioso já kkkK.
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A pedagogia ajuda você a tirar nota
100 nas provas, sabia?
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CPA 2022.1

Um aluno, por exemplo, que diz que não 
entende a aula do professor, ou leva 
madrugadas estudando e não consegue 
fixar os conteúdos, isso geralmente é 
falta de planejamento nos estudos. 
Dessa forma, cabe ao Pedagogo 
encontrar junto ao aluno uma estratégia 
de aprendizagem efetiva. E como a 
FACIMPA trabalha com a metodologia 
ativa, o discente além de entender essa 
técnica, deverá desenvolver habilidades 
para realizar seus estudos a partir dessa 
ferramenta, seja aula invertida, ensino 
híbrido, aprendizagem entre times, 
aprendizado por projetos, cultura maker, 
design thinking, etc.

 A Pedagogia como Ciência da 
Educação  é  a  á rea  p rofiss iona l 
multidisciplinar que atua nos processos 
de ensino-aprendizagem dentro de 
espaços  educac iona is ,  como as 
universidades. O Pedagogo, por sua vez, 
possui objetivo de desenvolver métodos 
de ensino.

Sou o Pedagogo João Paulo Alves, 
formado em Pedagogia e Letras, 
especialista em neuropsicologia e 
orientação escolar, especialista também 
em Applied Behavior Analysis (ABA) e 
mestrando em Comunicação e Letras.

O Pedagogo também atua diretamente 
com professores, coordenadores, 
p s i c ó l o g o s ,  c o o r d e n a d o r e s , 
bibliotecários para que juntos tracem 
técnicas de ensino e elaborem projetos 
para o excelente desenvolvimento das 
aulas.

E então, estudante, vamos montar um 
plano de estudo com a técnica certa para 
seu sucesso? Venha nos fazer uma visita 
no Núcleo de Experiência Discente 
(NED), 2º andar, próximo ao atendimento 
geral.

NED ATACA
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I Encontro com a Comunidade Surda:
Atendimento Médico e Inclusão.
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Palavras dos membros da Liga Acadêmica de Acessibilidade Médica - LAAM, sobre o evento que eles fizeram na 
FACIMPA dia 28/05. Membros da Liga Acadêmica de Acessibilidade Médica – LAAM, estamos felizes em ter realizado 
esse Iº evento inclusivo juntamente com as turmas de libras da faculdade. É muito gratificante poder ajudar aqueles 
que muito precisam da gente. Queremos agradecer a FACIMPA e todo corpo docente por ter nos apoiados desde o 
início desse evento, desde o planejamos até o momento da ação. Foi o primeiro de muitos outros que irão acontecer. 
Esperamos contribuir ainda mais com a população que tanto precisa da gente e também com um futuro de médicos 
mais empáticos e que saibam trabalhar com qualquer tipo de pessoa, independente da sua particularidade.

E por fim, agradecemos imensamente a comunidade surda por ter confiado em nós.

Agradecemos também aos médicos que dedicaram seu tempo para os atendimentos e também aos intérpretes que 
nos ajudaram nesse encontro.

A LAAM espera fazer muito mais por aqueles que muitas vezes são esquecidos.

É da COPEXXII

Palavras do Hugo, surdo e coordenador do conselho municipal dos direitos das pessoas com 
deficiência:
“Eu vim aqui na FACIMPA também na LAAM da FACIMPA. Eu fiquei muito feliz que aqui a 
comunidade surda tem acessibilidade médica nos lugares. Eu gostei muito de ter acesso.

Eu estou muito feliz de ver os médicos tentando aprender, sendo acompanhados por 
intérpretes, fazendo atendimento, os alunos de medicina ajudando, tendo essa interação”.
Muito obrigado a toda comunidade surda e também aos médicos!

E quero agradecer aos alunos de medicina e por expandirem e aprenderem LIBRAS básica.

Obrigado a cada um. Abraços!

Amo vocês!
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Professora Luciana Colares
publica Artigo Científico sobre

variantes genéticas em populações
indígenas da Amazônia.
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recém-publicado vem tentando elucidar ainda mais 
quais e como estas variantes atuam. Incentivar 
pesquisas que busquem entender mais o genoma 
nativo americano é crucial para que novas 
oportunidades de tratamento e diagnóstico da LLA e 

revista internacional, a 

A Faculdade de Ciências Médicas do Pará- FACIMPA, 
parabeniza a pro fessora Luc iana Colares.

entendimento do artigo.

"Hoje também realizo doutorado em Oncologia e 
Ciências Médicas, no Núcleo de Pesquisas em 
Oncologia sob orientação do professor Dr. Ney 
Santos. A pesquisa que estamos desenvolvendo tem 
como um dos objetivos identificar variantes genéticas 
que possam predispor o risco de desenvolver 
Leucemia Linfoide Aguda (LLA) e/ou que os pacientes 
tratados com a quimiotáticas que podem levar a esta 
predisposição à doença ou a toxicidade a terapia. A 
importância de trabalhos científicos como o

Confira abaixo o depoimento da Luciana para 

“Journal Personalized Medicine”.

Estamos orgulhosos pelas suas conquistas.

P ó s - G r a d u a ç ã o ,  E x t e n ç ã o ,  I n o v a ç ã o  e 
internacionalização - COPPEXII, Luciana Colares, 
juntamente com a equipe do laboratório de medicina 
de precisão do Núcleo de Pesquisas em Oncologia 
realizou a publicação de um artigo científico em uma 

de outras patologias surjam.”

A nossa professora e coordenadora de Pesquisa,

É da COPEXXII
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Nova conquista

busca pelo conhecimento.

Celebramos com nosso querido professor Rennan 
Adonis o seu título de Mestre em Cirurgia e Pesquisa 
Experimental! Parabéns, professor. Sucesso hoje e 
sempre e pode contar com a FACIMPA na constante 

#VemPraFacimpa - Colégio O Globo

laboratórios e a estrutura geral de nosso campus.

A FACIMPA está sempre de portas abertas para receber seus futuros alunos. A visita em nossa instituição é um 
momento de aprendizado para esclarecer todas dúvidas sobre o curso e mostrar um pouquinho sobre nosso dia 
a dia.

Agradecemos ao colégio O GLobo pela confiança e estaremos sempre de portas abertas para recebê-los 

No dia 17 de maio, a turma da 2° e 3ª série do ensino médio do colégio O Globo visitou a FACIMPA para conhecer os 

novamente.

18 alunos compareceram para a visita e puderam ter aulas expositivas nos laboratórios com auxílio dos professores 
Jackson e Luciana (Laboratório de Anatomia e Multidisciplinar). A nossa psicóloga e coordenadora do Núcleo de 
Experiência Discente –NED, Leia Ribeiro, também falou com os alunos sobre rotina de estudos.
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A Liga Acadêmica de Mecicina Preventiva
e Educação e Saúde

- LAMPES na Luta antimanicomial
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É necessário que essa data seja um pontapé para uma prática em saúde mais inclusiva e integradora, visando à 
promoção da qualidade de vida dos pacientes que fazem acompanhamento no Centro de Atenção Psicossocial
- CAPS ou em qualquer outra unidade que ofereça serviços em saúde mental. Devemos entender que tais indivíduos 
não se limitam somente a um quadro clínico, pois são seres humanos tão plurais quanto qualquer outro e necessitam 
de respeito, lazer e empatia. Exemplo disso foi a oportunidade que tiverem de mostrar seus talentos por meio de 
pinturas, poemas, músicas e dança.

de muitas parcerias com o sistema de saúde pública de Marabá.

participações nas diversas atividades e apresentações do dia.

A liga LAMPES agradece a oportunidade de poder fazer parte desse dia importante e deseja que essa seja a primeira 

No dia 18/05, nós da liga LAMPES estivemos presentes na praça de Duque de Caxias, na Velha Marabá, em uma 
ação alusiva ao Dia da Luta Antimanicomial. Por meio desse momento importante para a busca de uma melhor 
assistência em saúde mental, iniciamos nossos trabalhos enquanto liga acadêmica. Foi um momento de felicidade e 
realização, pois pudemos ver a evolução de muitos pacientes, que havíamos entrado em contato nos estágios de 
Integração Ensino serviço Saúde e Comunidade- IESC, por meio das suas interações com outras pessoas e suas 
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  Qualidade – CPA;
  Gente é tudo pra gente – Clima Organizacional;

  Foco no aluno – Gestão do NPS;

Hoje temos o programa Afyados na gestão dentro da 
unidade que reforça a nossa cultura através dos 
nossos valores que são:

Iniciei minha jornada dentro da IES, com objetivo 
principal de motivar a padronização dos processos 
internos e melhoria das práticas que gere 
d e s e m p e n h o  s a t i s f a t ó r i o s  p a r a  a l u n o s , 
colaboradores e comunidade. Além do processo 
produtivo, venho proporcionar à qualidade buscando 

  Inovação.
  Ser apaixonado – Engajamento do Time;

  Espirito Empreendedor;

maior eficiência como um todo.

PGN-7

Tem gente nova na área

+ Gente nova na área 

Fernanda Povoas dos Anjos
Docente

Harbi Amjad Nabidh Othman
Docente

Marilson da Costa Silva
Auxiliar de Serviços Gerais

Wemerson Avelino de Jesus
Posto Avançado
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Seja bem-vinda, Keilane! É uma satisfação tê-la em nosso time da 
FACIMPA.

E para abrilhantar o time da Secretaria Geral, tivemos a contratação 
da Menor Aprendiz, Keilane Santos Brito, que estará na frente da 
Digitalização do Acervo Acadêmico, conforme a Portaria do MEC
– 315-2018-04-04.

(https://abmes.org.br/arquivos/legislacoes/Port-MEC-315-2018-04-04.pdf)

A Atlética Diastólica em 2022/1

A Atlética Diastólica tem deixado os últimos dias dos nossos alunos bem movimentados. Nos dias 20, 21, 
22, 23 e 24 de Abril aconteceu na cidade de Araguaína-TO o INTERMED Norte que contou com a presença 
dos nossos alunos com muitos jogos e diversão. Seguido pelo início dos jogos internos, a Atlética realizou o 
II Intramed nos dias 13, 14, 15 e 21 de maio, momento de grande interação entre as turmas e 
colaboradores, contou com jogos de Handebol, Futsal, Vôlei, Truco, Sinuca e Ping Pong. A turma T4 
garantiu o título de Campeã Geral, mas todos saíram vencedores visto que o evento foi um sucesso e 
também contou com uma grande calourada para animar os nossos novatos. As novidades não param por 
ai, a Diastólica deu o primeiro passo na criação da nossa Bateria, após uma seleção criteriosa, os ensaios já 
começaram e prometem muito som para os nossos eventos futuros. Isso é a nossa Atlética mostrando seu 
grande potencia l  e crescendo junto com FACIMPA, prometendo ainda mais para o 
próximo semestre.
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Fala da Secretaria para os alunos
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Enfim chegamos ao final de mais 
um semestre, e quão prazeroso foi 
chegar até aqui. Vencemos um 
período pandêmico, onde tivemos 
que nos readaptar a novas 
realidades e com força total 
assumimos o compromisso de 
começar de novo e de forma 
extraordinária, tornando a sua 
experiência a melhor de todas 
as conquistas.

de novas histórias.

Queridos acadêmicos,

Time Secretaria!

serviço.

Foram muitas as novidades, 
en t ramos com tudo na era 
tecnológica e estamos cada vez 
mais exigentes conosco para 
en t regar  sempre  o  me lhor 

N e s t e  fi n a l  d e  s e m e s t r e , 
desejamos um ótimo descanso, 
que aproveitem muito a beleza da 
v i da  e  qu e  poss amos  nos 
reencontrar em agosto, cheios de 
motivações para construção 
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Em Marabá, vai ter festa junina, sim senhor!
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Marabá se prepara para tradicional festejo junino, que foi tombado como patrimônio natural de natureza 
e matéria do Estado do Pará, lei n° 5.556 de 21 de setembro de 2011. Depois de dois anos sem a 
tradicional Festa Junina em Marabá, a população pode esperar uma grande estrutura para se 
reencontrar com os grupos de bumbas-meu-boi e as tradicionais quadrilhas juninas. Os órgãos de 
segurança, saúde e turismo do município e Conselho Tutelar participaram de uma reunião no Cine 
Marrocos com a Secretaria de Cultura de Marabá (Secult) e a liga cultura de Marabá para definir o 
planejamento referente ao festejo junino que acontecerá entre os dias 24 de junho e 3 de julho do 
corrente ano. A expectativa é que cerca de 15 a 20 mil pessoas passem pelo 35º Festejo Junino de 
Marabá, que é realizado na Z-30, Marabá Pioneira. Segundo o secretário de Cultura de Marabá, José 
Scherer, serão mais de três mil artistas mostrando suas habilidades durante o festejo, seja dentro das 
arenas com  as quadrilhas e bois ou os shows com bandas locais na praça da alimentação.

Disponível em: <https://dol.com.br/carajas/cidades/maraba/725146/em-maraba-preparativos-para-
festejo-junino-comecaram?d=1>. Acesso em: 08/06/2022.

NEWS
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POR HELEM MAYLINK
Prepare-se que a seguir vem nossas dicas especiais para esse mês de junho. A pipoca não pode faltar!

Patch Adams – O Amor é Contagioso

Um filme emocionante, que mostra o amor pela profissão e a 
luta contra o preconceito. A trama conta a história real sobre o 
médico Hunter "Patch" Adams, que foi internado após tentar 
suicídio. Ao ajudar pessoas que estavam no sanatório, ele 
descobre que quer ser médico. Quando deixa a clínica, 
Patch começa a cursar Medicina. O filme destaca os 
métodos de trabalho, que não são nada convencionais, mas 
conquista à todos.

Este é um clássico e um dos mais famosos filmes sobre 
medicina, que todo profissional da saúde deveria assistir!

ONDE ASSISTIR: Netflix, Amazon, Star+

Durante a Tormenta (2018)

Numa mistura de ficção científica com suspense, esse filme 
espanhol promove o encontro entre dois tempos distintos. Em razão 
de uma forte tempestade, Vera Roy consegue se comunicar com 
Nicolas Lasarte, um garoto que viveu há 25 anos, evitando um 
terrível acidente. O problema é que mexer no passado tem as suas 
consequências.

ONDE ASSISTIR: Netflix
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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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