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GUIA DE BENEFÍCIOS
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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Nos dias 12 e 13/03 do ano em curso o Centro Acadêmico Facimpa – CAFAM, realizou o I Simpósio de 
Neuroanatomia. O evento foi presencial, aconteceu no auditório da Faculdade de Ciências Médicas do Pará-
Facimpa e contou com a presença dos nossos alunos e alunos de outras instituições também.

Segue abaixo depoimento da Karine Brito, que está coordenadora geral do CAFAM:

"O I Simpósio de Neuroanatomia foi um evento que nós da Diretoria do CAFAM começamos a organizar desde o 
início da nossa gestão. Queríamos trazer uma temática necessária para os nossos colegas acadêmicos para 
complementar o conhecimento adquirido durante as horas curriculares. Vale ressaltar que neuro caiu como uma 
luva. É um sistema extremamente delicado e complexo que sempre deixa alguma dúvida, sem contar que controla 
todo o funcionamento do nosso organismo. Estamos muito gratos pela participação dos inscritos, pelo apoio da 
FACIMPA e pelos nossos palestrantes que abraçaram a nossa ideia e deram um show no evento.

Foi um final de semana repleto de conhecimento dado de forma dinâmica e leve que fez valer todo o esforço da nossa 
Diretoria. Superou tanto as nossas expectativas que já estamos pensando na temática do próximo. Fiquem atentos 
no nosso insta @cafam.facimpa."
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I SIMPÓSIO DE NEUROANATOMIA
EVENTO DO CENTRO ACADÊMICO DA FACIMPA

DEPOIMENTOS:

durante o evento. (disse Larisse Emi)

O simpósio foi uma experiência bastante enriquecedora, 
não somente para aprender novas informações com a 
prática clínica de cada palestrante mas também para 
relembrar conteúdos pelos quais já havia tido contato até o 
momento e conseguir fixar melhor o conhecimento por 
meio das palestras e das atividades práticas elaboradas 

Larisse Emi Raphael Galetti

O primeiro simpósio de Neuroanatomia teve sua 
programação bem dividida e surpreendeu pelos 
palestrantes convidados, pontualidade e capacidade de 
improviso. Todos os palestrantes tiveram em seus 
momentos de fala uma didática invejável, o que tornou tudo 
bem dinâmico. Apesar da impossibilidade de uma 
professora aparecer, a organização prontamente arrumou 
um subst i tu to e tudo ocorreu bem,  nota 4,9/5
(disse Raphael Galetti)
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Recepção de Calouros Fies e PROUNI

Tivemos um feedback muito positivo vindo da parte dos alunos, sobre a recepção, estrutura e afins. Afim de 
concretizar, tivemos um relato de uma caloura, que nos escolheu para fazer sua graduação.

No dia 29/03, foi feito o acolhimento dos nossos novos alunos, os calouros do Fundo de Financiamento 
Estudantil-FIES e Programa Universidade para Todos-PROUNI. Realizamos uma apresentação e um tour 
nos laboratórios para apresentar a faculdade a eles.
Seguindo o cronograma que planejamos para a recepção dos novos alunos do Curso de Medicina, 
fizemos a abertura com a Coordenação Acadêmica, Coordenação de Curso e Coordenação Adjunta, onde 
houve o detalhamento da Metodologia do Curso, e logo após a apresentação do Calendário Acadêmico 
2022.1. Também foi feita a apresentação da equipe institucional e suas funções como: ouvidoria, NAP, 
NAPED, CPA, COPPEXII, Coordenação de Laboratórios, Secretaria Acadêmica, Biblioteca e Secretaria 
da Coordenação. Para finalizar a programação foi feito um tour pelos Laboratórios de Simulação, 
laboratórios Multidisciplinar e o Laboratório de Anatomia.

Relato pessoal sobre a FACIMPA
Entrevista concedida a Caiuby Ryan.

Nayryce Macêdo - 1° período.

“Eu prestei a prova do Exame Nacional do ensino 
médio-ENEM, no ano de 2021 e eu fui selecionada 
em dois processos seletivos:

SISU, para Universidade Federal do Maranhão e 
pelo PROUNI na FACIMPA.

A partir daí tive que tomar uma decisão: escolher 
qual instituição faria minha formação a fim de ter 
uma decisão mais assertiva, pesquisei a respeito da 
instituição e logo de cara me apaixonei pela 
estrutura da FACIMPA, estrutura incrível.
Pesquisei também sobre o corpo docente que são 
maravilhosos, com currículos exemplares. São 
profissionais muito qualificados.
Também me deparei com o grupo Afya e 
pesquisando sobre, logo vi que é um grupo 
realmente grandioso, me impressionei, um grupo 
referência internacionalmente em medicina e por 
esse e por outros motivos eu acabei optando por 
fazer minha graduação aqui na FACIMPA.
E eu estou muito feliz com a minha decisão, agora 
presenciando a estrutura tenho certeza que não irei 
me arrepender dessa decisão.
Recomendo demais a FACIMPA e o grupo AFYA.”
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A monitoria é um projeto da COPPEXII que 
possibilita alunos a realizarem encontros de 

demais alunos.

Disse Gustavo Lucena
por essa oportunidade.’’

S i s t e ma s  O rg ân i c o s  I n t eg ra d os - S OI , 
Habilidades e Atitudes Médicas-HAM e Métodos 
de Ensino e Pesquisa-MEP. No últ imo, 
aprovamos mais de 20 acadêmicos neste projeto  
que tem agregado a aprendizagem dos 

‘‘- Fazer parte do processo de monitoria é algo 
que vem somando não só na minha vida 
acadêmica, como também na parte do meu 
crescimento individual. Poder transmitir o pouco 
conhecimento que possuo é prazeroso. Grato 

monitorias dos eixos:

Edital de monitoria

Treinamento Ministério da Saúde
A Facimpa abriu suas portas para o Ministério da Saúde, que usou o nosso auditório para fazer um 
treinamento para como seus colaboradores. Esse treinamento consistia em divulgar e explicar tudo sobre 
dois programas do governo o Previne Brasil e o e-SUS, para trazer especificidades sobre os acessos. 
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Pensando na segurança dos nossos alunos e funcionários, 
foi solicitado junto a prefeitura a instalação de tachões (olho 
de gato/tartaruga) em frente a Faculdade Facimpa. Além de 
organizar melhor o trânsito no local, principalmente em 
horários de maior fluxo, os tachões servem para dar maior 
segurança para os pedestres, alunos e funcionários que 
atravessam em frente a IES.

Tem novidade na secretária

✅Otimização do tempo;
✅Suporte em tempo real;
✅Gerenciamento de tarefas;
✅Agilidade nas demandas junto a central do aluno;
✅Retorno rápido e eficaz.

Agora nossos alunos poderão contar com um horário 
especial de atendimento.

O VICTOR AUGUSTO CHAVES NOLETO SANTOS, usou e 
aprovou, venha conhecer você também!

Agora nossos alunos poderão contar com um guichê de 
auto-atendimento para suporte em suas solicitações.

Fique por dentro das novidades da central do aluno.
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A visita do colégio Alvorada

Recebemos a turma da 3ª série do ensino médio do colégio Alvorada que visitou a FACIMPA para conhecer os 
laboratórios e a estrutura geral de nosso campus.

Agradecemos ao colégio Alvorada pela confiança e estaremos sempre de portas abertas para
recebê-los novamente.

Mais de 40 alunos compareceram para a visita e puderam ter aulas expositivas nos laboratórios com auxílio dos 
professores Leonardo e Bruna (laboratório de Microscopia), Jackson e Jamile (laboratório de Anatomia) e Hugo 
(laboratório de Bioquímica). A nossa psicóloga e coordenadora do Núcleo de Experiência Discente- NED, Leia 
Ribeiro, também falou com os alunos sobre rotina de estudos.
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 as dúvidas sobre o curso e mostrar um pouquinho sobre 
nosso dia a dia.
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A Pesquisa é parte fundamental durante a 
graduação. Ela é caracterizada como mediação 
do ensino e aprendizagem, promovendo 
autonomia e pensamento crítico e reflexivo do 
acadêmico, perante tantas informações que o 
mundo disponibiliza. 
Durante o início do período de 2022 realizamos 
junto a COPPEXII diferentes eventos, editais e 
ações. 

A Extensão é a participação da faculdade junto 
a comunidade, considerada a função social 
para a organização e promoção das atividades 
dentro e fora da instituição, havendo a 
participação ativa de discentes e docentes 
buscando levar o aprendizado de dentro da sala 
de aula para a comunidade. 

Sou Luciana Colares, e hoje estou à frente da 
Coordenação de Pesquisa, Pós-Graduação, 
Extensão, Inovação e Internacionalização-
COPPEXII. É uma satisfação imensa poder 
auxiliar os alunos e professores da faculdade de 
Ciências Médicas do Pará - FACIMPA em 
diversos projetos e ações. 
Dentre as atividades realizadas pela COPPEXII 
destaco a extensão e a pesquisa. 

Duas novas Ligas Acadêmicas foram 
ap rovadas  jun to  ao  Núc leo  Docen te 
Estruturante, ampliando o quadro de ligas, 
sendo atualmente cinco ligas ativas dentro da 
instituição. 
A aprovação de 3 novos projetos de extensão 
foi realizada a partir do edital de projetos de 
bolsa de extensão, sendo 6 novos bolsistas de 
diferentes períodos. 

A seleção de monitores para o ano de 2022 
garantiu a participação de 100 inscritos e 
contou com a aprovação de mais de 20 
monitores, que já iniciaram suas atividades 
junto aos eixos. 

Vários projetos estão em andamento e outros 
em produção. 
A COPPEXII está de portas abertas para futuros 
projetos, cheguem aqui, vamos trocar ideias?
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Fala aí Serviços Gerais
Cláudio Roberto

Estou responsável pelo setor Operacional da Faculdade de Ciências Médicas do Pará - FACIMPA, que 
c o m p r e e n d e  t o d a  a  c o n s e r v a ç ã o ,  l i m p e z a  e   m a n u t e n ç ã o  p r e d i a l . 
Algumas demandas solicitadas por vocês foram atendidas, como: Diminuição das bancadas dos 
laboratórios, novas tomadas na biblioteca. Além disso, nossa equipe de limpeza está toda padronizada com 
seus uniformes e EPIs. Então toda demanda referente à limpeza, organização, conservação, ajustes 
estruturais internos e externos, podem me procurar que estarei à disposição para atender e contribuir no 
excelente desempenho das suas atividades laborais.

Thiago Oliveira

Estou responsável pelo Setor Audiovisual da 
FACIMPA. Com isso, ressalto que toda demanda que 
está relacionada aos seguintes itens tais como: 
pincel, datashow, controle e todo material envolvido 
com aulas, palestras e apresentações. Podem me 
procurar que estarei disponível para prestar todo e 
qualquer auxilio antes, durante e depois da sua 
prática laboral.

Olá, me chamo Thiago.
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POR HELEM MAYLINK
Na dúvida sobre o que assistir no final de semana? Então vem dar uma conferida nas nossas dicas de 
filmes e prepara a pipoca.

Primeiro Ano (2018): estudo,
renúncia, amizade e pressão

Antoine começa seu primeiro ano de Medicina pela 
terceira vez. Benjamin chega diretamente do ensino 
médio, mas ele rapidamente percebe que esta não será 
uma jornada tranquila. Em um ambiente altamente 
competitivo, com aulas e noites difíceis dedicadas a 
revisões e estudo em vez de festas, os dois alunos terão 
que trabalhar duro para encontrar o equilíbrio certo 
entre as dificuldades de hoje e as expectativas de 
amanhã.

O Físico (2013)

A produção alemã “O Físico” (Der Medicus) é dirigida por 
Philipp Stölzl e baseada na obra de mesmo nome escrita por 
Noah Gordon. O filme mostra a história de um jovem do século 
11 na Inglaterra que, ao ver sua mãe morrer por conta de uma 
apendicite, decide estudar Medicina. Porém, para isso, ele 
precisará viajar para a Pérsia, pois tal estudo é proibido pela 
Igreja Católica.
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