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Workshops FACIMPA
A FACIMPA disponibilizou para nossos alunos uma sequências de Workshops, com o intuito de 
levar mais conhecimentos a eles.
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Tendo a primeira aula, que ocorreu no dia 04/05 às 17h. E as próximas aulas ocorrerão espectivamente 
no dia 11/05 às 19h e 18/05 às 17h.

- Workshop de Espirometria na Prática Clínica, com o Professor Marcelo Mello de Menezes, no dia 
06/05, a partir das 17h para as turmas da T4;

turmas da T4.

- Workshop de Radiologia, ministrado pelo Professor Renor, no dia 05/05 às 19h no auditório, para as 
turmas T1 a T4;

- Workshop Doenças Pulmonares, ministrada por Mara Freitas e Fabiana Menezes, dividida em 3 
partes, respectivamente: Pneumonia Adquirida na Comunidade/ BRONQUITE/ COQUELUCHE, PAC - 
Pneumonia Adquirida na Comunidade COMPLICADA, Asma/ DPOC - Doença Pulmonar Obstrutiva 
Crônica.

- Workshop Teste de Caminhada, com o Professor Jackson, pedindo a todos que levassem por gentiliza 
Oxímetro, Gasometria, Esfigmomanômetro, papel e caneta, no dia 07/05 às 8h da manhã, para as

Todos os workshops foram realizados no auditório, e com práticas, a fim de levarmos ao máximo de
informação para conhecimento dos alunos. Obrigado a todos os envolvidos.
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Parabéns, Ivo! Que a vinda do Bernardo traga muita luz, felicidade e amor para toda família.

Há presentes que chegam para mudar totalmente a vida daqueles que o recebem e o Ivo Ortiz recebeu o seu maior 
presente dia 01/05, o nascimento do seu filho Bernardo. 
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A Família Facimpa/Afya está crescendo
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CPA 2022.1

Iniciamos nossa avaliação institucional - CPA, neste 
semestre os alunos avaliam os docentes. Para responder 
sua avaliação acesse o seu portal CANVAS, clique no 
banner e realize o login com seu CPF e responda os itens 
apenas dos docentes que ministram aula para você neste 
semestre. É "rapidinho", não leva cinco minutos!

Sua resposta é fundamental para nossa melhoria 
constante. Contamos com vocês.
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Vestibular
FACIMPA 2022.2
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Dia 22 de maio acontecerá mais uma edição do vestibular online da 
Facimpa. A prova acontecerá no período da tarde e terá como fiscais o 
time administrativo da Facimpa. 

#VemPraFacimpa - Colégio Dom Bosco
Marabá e Colégio COC Jacundá

Foi com muita satisfação que recebemos os alunos dos dois colégios, e nossas portas 
estarão sempre abertas, para receber os colégios de Marabá e região. 

Dentro do roteiro das visitas, iniciamos com as apresentações em vídeo para 
introdução, falar sobre a história da Faculdade de Ciências Médicas do Pará - Facimpa 
e também do vestibular de medicina 2022.1. A ação se desenvolveu com 
apresentações da Secretária Acadêmica, Renata Lima, que explicou melhor sobre 
como funciona o Fundo de Financiamento Estudantil - FIES e o Programa Universidade 
para Todos - PROUNI, bem como financiamentos em geral. 

Na sequência promovemos uma dinâmica e uma palestra com a Coordenadora do 
Núcleo de Experiência Discente - NED, Leia Ribeiro, falando sobre rotina de estudos. A 
nossa ação foi concluída com a realização de um tour pelos laboratórios junto com 
nosso Professor Jackson Roberto e as dependências da própria universidade.

Em maio tivemos duas edições da ação #VemPraFacimpa, recebemos os colégios 
Dom Bosco, de Marabá e o COC, que veio de Jacundá para conhecer nossas 
instalações. 
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No mês de abril os alunos do 4º período realizaram ações educativas na UBS Edvan Xavier, localizada no 
bairro Araguaia, sob a supervisão da professora Especialista Amanda Oliveira. O público alvo foram as 
gestantes atendidas pela Unidade Básica de Saúde. O tema desenvolvido no primeiro dia foi “A 
importância da amamentação: mitos e verdades”. Após a palestra se realizou um “bate-papo” com as 
gestantes sobre os mitos e verdades da amamentação, momento que contou com a participação ativa de 
todos os presentes. O segundo dia de ação trabalhou o tema “Violência Obstétrica (VO)”. O assunto foi 
muito bem aceito pelas futuras mamães, que na maioria dos casos desconheciam o assunto, embora 
enfatizassem já terem sofrido ou presenciado situações que poderiam ser classificadas como VO. Após a 
palestra os alunos realizaram uma apresentação teatral sobre o tema. Ao final de ambos os dias houve 
“ c o ff e e  b r e a k ” ,  d i n â m i c a s  e  d i s t r i b u i ç ã o  d e  k i t s  p a r a  a s  g r á v i d a s  p r e s e n t e s .

Alunos Facimpa na Unidade básica de saúde - UBS
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É da COPPEXII
Vou parir vou tranquila:

projeto de extensão inicia suas atividades junto à comunidade.

Fique ligado na coluna da COPPEXII!

A acadêmica Tamara Souza, bolsista do projeto, conta como está sendo as atividades.
“Estamos vivenciando uma fase única do nosso curso, a aprovação do nosso primeiro projeto de extensão, 
o qual tivemos a oportunidade de desenvolver cada detalhe, pensando no bem-estar da gestante e do 
bebê, durante todo o período de gestação. Dia 22/04 do corrente ano, realizamos a primeira ação do 
projeto, com a presença das gestantes da Unidade Básica de Saúde – UBS - Edivan Xavier, com a palestra 
voltada para o tema: 40 Semanas de transformações, explicando as gestantes o que acontece com elas e o 
bebê em cada trimestre, durante o período de gestação. Gostaríamos de agradecer o apoio da Unidade 
básica de saúde Edivan Xavier e a CASAI, locais que tivemos acesso e acolhimento para a implantação do 

medicina da FACIMPA. 

projeto”.

No último edital de bolsas de extensão (02/2022) lançado pela Coordenação de Pesquisa, Pós-Graduação, 
Extensão, Inovação e Internacionalização - COPPEXII, foram aprovados 3 projetos com temáticas que 
l e v a r ã o  a p r e n d i z a d o ,  c a p a c i t a ç ã o  e  a s s i s t ê n c i a  p a r a  a  c o m u n i d a d e . 

O projeto conta com a orientação da docente Amanda Souza e com quatro acadêmicas da 1ª turma de 

Dentre os projetos aprovados temos o projeto intitulado “Vou parir vou tranquila! “que já iniciou suas 
atividades junto as gestantes atendidas em uma unidade básica de saúde do munícipio de Marabá. 

Professora Luciana Colares, Coordenadora COPPEXII
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1° Corrida Taça Cidade

A corrida é uma grande aliada dos seres 
humanos, pois nela têm-se um leque de 
facilidades que outros esportes não 
proporcionam.  Vale ressaltar que o valor 
da taxa de inscrição era uma cesta básica 
simples. A Facimpa por sua vez teve a 
iniciativa em sortear 10 (dez) inscrições 
entre os nossos colaboradores e alunos 
que estavam interessados em participar. 

principalmente com a corrida.

Dividido em 6 categorias, os atletas 
receberam um kit (camisa, boné, caneca e 
medalha), e premiação em dinheiro para 
os que ficaram no pódio. A corrida foi um 
sucesso. Gostaríamos de agradecer a 
SEMEL e a Prefeitura, ficamos muito 
f e l i z e s  c o m  a  o r g a n i z a ç ã o  e

Em parceria com a Secretaria Municipal de 
Esporte e Lazer - SEMEL, a Faculdade de 
Ciências Médicas do Pará - FACIMPA, 
patrocinou a 1° Corrida Taça Cidade.
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#Secretaria de cara nova!!

intersetoriais envolvidas nos processos.

2022 iniciou e com ele tivemos várias mudanças, dentre elas, estamos melhorando o espaço de  
atendimento ao aluno, a fim de implantar uma rotina semestral que garanta ao nosso aluno uma 
experiência extraordinária junto às demandas do setor, e que esse processo seja prazeroso também ao 
colaborador que executa as atividades, que é o suporte imediato ao aluno e mediador das demandas 
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O que são disciplinas eletivas?

UNESCO, Aprender a Conhecer,  Aprender a Fazer, Aprender a Conviver e Aprender a Ser.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no seu artigo 26, propõe ao currículo uma Parte Diversificada 
que fornece diretrizes para a concepção das Disciplinas Eletivas no Ensino Integral. Os Parâmetros Curriculares 
Nacionais do Ensino Médio (1999) estabelecem para a escola, em cumprimento ao seu papel primordial, pensar 
num currículo como instrumentação da cidadania democrática, contemplando conteúdos e estratégias de 
aprendizagem que capacitem o ser humano em três domínios: a vida em sociedade, a atividade produtiva e a 
experiência subjetiva, sustentados por diretrizes gerais orientadoras pelos quatro pilares da educação da 

As Disciplinas Eletivas são um dos componentes da Parte Diversificada e, devem promover o enriquecimento, a 
ampliação e a diversificação de conteúdo, temas ou áreas do Núcleo Comum. Considera a interdisciplinaridade 
enquanto eixo metodológico para buscar a relação entre os temas explorados, respeitando as especificidades 
das distintas áreas de conhecimento.

Dentro do currículo do Ensino Integral as disciplinas eletivas ocupam um lugar central no que tange à 
diversificação das experiências escolares, oferecendo um espaço privilegiado para a experimentação, a 
interdisciplinaridade e o aprofundamento dos estudos. Por meio delas é possível propiciar o desenvolvimento 
das diferentes linguagens, plástica, verbal, matemática, gráfica e corporal, além de proporcionar a expressão e 
comunicação de ideias e a interpretação e a fruição de produções culturais.(Por Professor Marciano Vidal).
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Eletiva MEDICINA LEGAL (Professor José Walter)

A medicina legal é uma especialidade médica que utiliza 
conhecimentos técnico-científicos da medicina para o 
e s c l a r e c i m e n t o  d e  f a t o s  d e  i n t e r e s s e  d a 
justiça.
O médico legista trabalha junto à Justiça para identificar a 
causa da morte, acidente ou doença e fornecer 
e s c l a r e c i m e n t o s  s o b r e  a s  i n v e s t i g a ç õ e s . 

Eletiva LIBRAS NA SAÚDE
(Professora Karen Katharine)

A Eletiva de Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) na Saúde tem como 
objetivo levar ao acadêmico de medicina o conhecimento da forma de 
comunicação da comunidade Surda, ou seja, por meio do ensino da 
língua de sinais. Para que haja um atendimento realmente humanizado 
um profissional da saúde deve estar apto a comunicar-se diretamente 
com seu paciente, posto que os surdos fazem uso da língua espaço-
visual num contexto bilíngüe, entre Língua Portuguesa e LIBRAS a 
proposta da eletiva é mediar o ensino específico da área de forma 
dinamizada.
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Eletiva Cuidados Paliativos
(professora Lorena Agrizzi)

“Não deixe ninguém para trás – Equidade no 
acesso aos Cuidados Paliativos’’.

O grau de integração dos Cuidados Paliativos (CP) 
em um sistema de saúde e sua acessibilidade 
podem ser avaliados pela proporção de faculdades 
de medicina que incluem educação em CP nos 
currículos de graduação.

A inserção de CP como disciplina eletiva na 
FACIMPA está alinhada estrategicamente com o 
fortalecimento e desenvolvimento desse cuidado no 
Brasil. Dentre os níveis de diferenciação de 
conhecimento o enfoque da eletiva é 1º nível: 
Abordagem de CP. Sabe-se que grande parte das 
necessidades de CP de uma população pode ser 
atendida com esse enfoque. Assim, a turma de 
eletiva em CP 2022.1 terá formação básica, sendo 
capaz de identificar precocemente e perceber os 
sintomas a paliar nos doentes com necessidades de 
foro paliativo. Além de saber referenciar os casos 
mais complexos que necessitarão de uma 
orientação ou assistência de um profissional do 2º 
nível (generalista) ou 3º nível (especialista).

dos pacientes e familiares.

ISBN 978 92 4 156541 7

Referência: World Health Organization 2016. 
Planning and implementing palliative care services: 
a  g u i d e  f o r  p r o g r a m m e  m a n a g e r s .

 

A Organização Mundial de Saúde - OMS define CP 
como a prevenção e alívio do sofrimento de 
pacientes adultos e pediátricos e suas famílias que 
enfrentam problemas associados a doenças com 
risco de vida. Esses problemas incluem o sofrimento 
f í s i c o ,  p s i c o l ó g i c o ,  s o c i a l  e  e s p i r i t u a l 
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As Práticas Integrativas e complementares
(PICs) Professor Pedro Barroso

As Práticas Integrativas e complementares (PICs) é uma disciplina eletiva que tem como abordagem, o 
estudo de terapias que tem pontos em comum a prevenção de doenças, e a recuperação da saúde, 
integrando o indivíduo como todo: envolvendo seus aspectos biológicos, emocional, social, econômico e 

moxaterapia, medicina ayurveda, florais de bach e ventosaterapia.

espiritual.
Sua importância dentro do curso de medicina está na formação de profissionais médicos com um 
entendimento mais ampliado sobre as dimensões do ser humano, não como um “cadáver ambulante”, mas 
como um ser que sente que pensa que tem muito mais que o modelo biomédico tenta enxergar. As PICs 
entende a pessoa além da doença, tendo terapias com ênfase na escuta acolhedora, no desenvolvimento 
do vínculo terapêutico e na integração do ser humano com o meio ambiente e a sociedade. Hoje, essa 
disciplina eletiva aborda dentro do curso de medicina na FACIMPA as terapias: meditação e método de 
respiração pranayama, auriculoterapia, dança circular, medicina tradicional chinesa, acupuntura, 



O CAMALEÃO
JORNAL DA

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

8ª edição, Maio 2022

@FACIMPA

Conhecendo as eletivas

PGN-11

Inovações tecnológicas
 (Professor Marcello)

A eletiva de Inovações tecnológicas na Saúde tem como objetivo 
desenvolver no acadêmico de medicina a capacidade de 
observar, detectar e compreender os problemas das 
comunidades; desenvolver um  pensamento ágil para pensar em 
soluções  minimamente viáveis individualmente ou 
coletivamente para problemas relacionados a saúde, além de 
praticar validações (processo investigativo) rápidas e ser capaz 
de construir soluções inovadoras que impactem na medicina.

Eletivas de Comunicação
Oral e Escrita e Comunicação Humana

(Professor Marciano Vidal)
A Eletiva de Comunicação Oral e Escrita bem como 
Comunicação Humana é ministrada pelo Professor Marciano 
Vidal e tem como objetivo desenvolver habilidades 
relacionadas à expressão oral, desde sua adequação da voz 
até a organização de ideias em textos orais e escritos, em 
variados contextos. Exercitando suas escolhas para aprimorar 
a sua autonomia e o seu protagonismo. Na aula do último dia 
28/04 os alunos do I Período de Medicina da Faculdade de 
Ciências Médicas do Pará – FACIMPA tiveram uma aula de 
leitura intertextualizando à música “Mais Uma Vez” de Legião 
Urbana “Trem-Bala” de Ana Vilela. Foi uma experiência incrível 
vivenciar esse momento junto com os alunos. Questionando o 
aluno sobre o que ele entendeu da música (contexto social). 
Estimulando assim o aluno a interpretar a música e responder 
às questões de argumentação. Realizar a interpretação oral de 
uma música, demonstra reconhecer as informações nela 
contidas. Aprimorar o desenvolvimento da linguagem oral e da 
escrita, através de uma atividade de reconhecimento de 
palavras. A música promove a criatividade porque convida o 
aluno a propor e testar novas ideias. Para trabalhar a música 
de forma imaginativa, é possível fazer música em grupo, 
utilizar objetos que fazem sons, criar paródias, fazer canções 
sobre temas inesperados. Deixe a criatividade fluir!
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POR HELEM MAYLINK
E o Camaleão chega com mais dicas de filmes que você não pode deixar de ver. Então prepara a pipoca e 
aperte o PLAY!

SOB PRESSÃO (2016)

Sinopse: O filme brasileiro Sob Pressão mostra o Dr. 
Evandro e sua equipe de doutores, Paulo e Carolina, 
enfrentando um dia tenso no hospital em que 
trabalham. Neste dia, os médicos devem realizar três 
cirurgias extremamente complicadas: um traficante, um 
policial militar e uma criança. Para complicar ainda mais 
essa situação, descobrimos que os três pacientes 
foram feridos no mesmo tiroteio, em uma favela próxima 
ao hospital em que estão.
ONDE ASSISTIR: GLOBOPLAY, TELECINE

QUASE DEUSES (2004)

Baseado numa história verídica, a de Thomas Vivien, um marceneiro 
que sonhava em ser médico e revolucionou o campo da cirurgia 
cardíaca. Ao conseguir trabalho como assistente de um médico que 
desenvolvia pesquisas nesta área, Alfred Blalock, Vivien desenvolve 
suas habilidades com extrema inteligência e ajuda o Dr. Blalock a 
salvar a vida de várias crianças. A dupla realizou a primeira cirurgia 
de coração da história.
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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.

PGN-15



O CAMALEÃO
JORNAL DA

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

8ª edição, Maio 2022

EDIÇÕES ANTERIORES @FACIMPA

PGN-16


