
realização

on line
 via qr code



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Revista-1pag-médico homenagem-20cmx26,5cm.pdf   1   29/09/15   14:01



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Revista-1pag-médico-20cmx26,5cm.pdf   1   29/09/15   14:10



4 JornaldoMédico

Expediente
Agência J. Argollo Propaganda & Marketing 

Diretor-Executivo: Publicitário Josemar ARGOLLO 
de Menezes, Diretor de Jornalismo e Fundador: Jor. 
Juvenal Menezes [DRT-CE 1947] e Diretora Adminis-
trativa e Fundadora: Nahimi Argollo de Menezes.

Jornal do Médico em Revista, fundado no Dia do 
Médico (18 de Outubro) de 2004.

Reportagens: Jor. Maurício Maycon; Assessoria Edi-
torial: Anatalice Rodrigues; Edição de Arte e Diagra-
mação: Vaílton Cruz; Projeto Grá�co: Stúdio Uhul; 
Fotos: Pedro Luís e Banco de Imagens Jornal do Médi-
co; Revisão e Copy Desk: Profa. Marcia Linhares Ro-
drigues.

Jornal do Médico em Revista, nº 66/2015 [Outubro, 
especial Estácio-FMJ 15 anos] é uma publicação bi-
mestral da Agência J. Argollo Propaganda & Marketing, 
CNPJ: 14.045.893/0001-04, Filiada à ACI - Associação 
Cearense de Imprensa. 

Fone: +55 85 3091.2178 | Móvel/ Whats App: 
[85] 99667.3827 | E-mail: atendimento@jornal-
domedico.com.br | Facebook: Jornal do Médic 
Portal: www.jornaldomedico.com.br.

O teor dos textos publicados é de responsabilidade dos auto-
res, não exprimindo, necessáriamente, a opinião da redação.

Josemar ARGOLLO
Diretor-Executivo
Membro Honorário da SOBRAMES/CE

Medicina, quinze anos 
Ensinando e Transformando 
com Estácio FMJ

Caro(a) leitor(a), com enorme 
satisfação, trazemos uma edição 
especial (Nº 66) de nossa revista 
relatando os 15 anos da primeira 
instituição de ensino superior 
particular em medicina do Ceará, a Estácio FMJ, localizada na 
Região do Cariri.
Nessa edição especial vocês podem conferir como foram os 
primeiros passos para a instalação da Estácio FMJ em Juazeiro 
do Norte-CE, os números de sua estrutura, a formação dos 
alunos, além dos outros cursos que a tornaram em um grande 
centro formador de saúde.
A atual Direção Geral da Estácio FMJ, Prof. Aderaldo Lima, 
traz ainda um editorial relatano mais um pouco sobre os 
quinze anos “Ensinando e Transformando” a Região do Cariri.
Encerramos desejando a classe médica um Feliz Dia do Médico 
e uma boa leitura! Até o próximo número!

O QUE
VOCÊ VAI
LER NESTA
EDIÇÃO

instagram.com/jornaldomedico
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QUINZE ANOS EDUCANDO 
E TRANSFORMANDO
A REGIÃO DO CARIRI

Estamos comemorando os 15 
anos da Faculdade de Medi-
cina Estácio de Juazeiro do 

Norte, com muito orgulho e alegria.

Parabenizamos, neste momento, 
a todos os idealizadores desse ino-
vador projeto, que tem possibilita-
do o desenvolvimento da cidade 
de Juazeiro do Norte, e de toda a 
região do Cariri. Parabenizamos 
também os colaboradores, os pro-
fessores, e os alunos da Estácio 
FMJ, que têm sido, aos longos dos 
anos, parceiros na construção de 
uma faculdade que até agora já 
formou 983 médicos que estão se 
destacando pro�ssionalmente no 
Cariri, em toda a região Nordeste 
do Brasil, e nas demais regiões do 
País, além de se destacarem em 
outros países.

Atualmente, somos uma faculda-
de que conta com 2940 alunos, em 
diversos cursos presencias, na área 
da saúde, além de oferecermos 
cursos técnicos, cursos de gradu-
ação a distância, cursos de pós-
graduação a distância, e cursos de 
pós-graduação presencial.

Ao longo desses anos, foram de-
senvolvidos trabalhos acadêmicos 
que são destaques na sociedade e 
que contribuem para um apren-
dizado de qualidade para os dis-
centes. Temos realizado diversas 

ações sociais na região e mante-
mos um ambulatório médico que 
atende, gratuitamente, 700 pes-
soas/mês da comunidade em 12 

[•] Prof. Aderaldo Gomes de Souza 
Lima | Diretor Geral Estácio-FMJ
[+] aderaldo.lima@estacio.br

COLABORADOR

PALAVRA DO DIRETOR GERAL

AtuAlMEntE 
soMos uMA 
FACuldAdE QuE 
ContA CoM 2940 
Alunos,
EM diVERsos 
CuRsos 
PREsEnCiAs

Prof. Aderaldo Lima, Diretor Geral Estácio FMJ

diferentes especialidades.

Todos que atualmente fazemos 
parte da Estácio FMJ, temos o 
compromisso �rme de educar 
para transformar, visando man-
ter nossa instituição como uma 
referência na qualidade de ensi-
no no Brasil, ao tempo em que 
nos sentimos desa�ados a conti-
nuar aumentando nosso portfó-
lio de cursos para o crescimento 
de nossa cidade, toda a região do 
Cariri, e do Nordeste do Brasil.
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ESTÁCIO FMJ, PIONEIRISMO 
NO ENSINO MÉDICO 
PARTICULAR NO CEARÁ

A Faculdade de Medicina Es-
tácio de Juazeiro do Nor-
te – Estácio FMJ completa 

15 anos de atividades colhendo o 
reconhecimento da comunidade 
médica cearense, bem como de au-
toridades políticas e da população 
em geral. Instituição focada na ex-
celência do ensino médico, tendo 

A INSTITUIÇÃO, PIONEIRA NO ENSINO SUPERIOR PARTICULAR 
DE MEDICINA NO ESTADO DO CEARÁ, COMPLETA 15 ANOS
DE SUCESSO E RECONHECIMENTO

em vista formar pro�ssionais pre-
parados para lidar com a respon-
sabilidade de cuidar da saúde da 
sociedade, a Estácio FMJ mantém 
um nível de qualidade admirável.

A história e o desejo da sociedade 
em torno da criação de uma ins-
tituição de ensino de medicina 

em Juazeiro remontam aos anos 
1960. Em 1968, a Câmara de Ve-
readores de Juazeiro do Norte 
aprovou uma lei que criava uma 
Faculdade de Medicina, contudo 
a viabilidade da mesma não en-
controu respaldo em instâncias 
superiores. Em 1998, a Prefeitu-
ra de Juazeiro do Norte, gestão  

Primeira turma de medicina Estácio-FMJ “Pioneirismo, Fé e Coragem”
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PIONEIRISMO

Dr. Mauro Sampaio  (In Memo-
riam), após persistente luta com 
o importante apoio do renomado 
Almirante Aboim, apresentou o 
projeto para criação de uma Fa-
culdade de Medicina cuja missão 
estivesse em consonância com as 
necessidades de saúde da região 
Nordeste e, em especial, do Cariri 
cearense.

A implantação da Faculdade de 
Medicina de Juazeiro do Norte – 
FMJ deu-se, então, a partir do ano 
de 1998, através de um estudo das 
condições geográ�cas do muni-
cípio, do per�l socioeconômico e 
da demanda da comunidade pelo 
ensino na área médica. A primei-
ra turma ingressou no ano 2000, 
através da autorização do MEC 
pela portaria nº 1337, dando iní-
cio a uma história de crescimento, 
desenvolvimento e excelente tra-
balho realizado. A Estácio FMJ já 
formou, desde então, 983 médicos 
com per�l de competência, imbuí-
dos de espírito ético e humanísti-
co, com percepção de sua respon-

sabilidade social. 

Desde sua criação, a Faculdade de 
Medicina Estácio FMJ se destaca 
pela infraestrutura moderna, cor-
po docente quali�cado e conforto 
ambiental nos locais de estudo e 
trabalho. A estrutura física da Es-
tácio FMJ está construída numa 
área total de 54 000 m² com 12 blo-
cos construídos, 20 salas de aula, 
25 laboratórios usados para os di-
versos cursos, uma clínica de �sio-
terapia e um ambulatório médico 
para atendimento ao público da 
região do Cariri, com atendimento 
gratuito em 12 especialidades mé-
dicas numa média de 700 pessoas 
por mês além de 01 biblioteca, 02 
cantinas, 02 empresas para ser-
viços de xerox, 01 auditório com 
capacidade para  300 pessoas, 01 
miniauditório para 100 pessoas, 
áreas de lazer como campo para 
futebol society e quadra para vôlei 
de areia e área para estacionamen-
to de carros e motos.

A instituição oferece ainda à co-

munidade acadêmica um campus 
com espaço físico adequado ao 
desenvolvimento das atividades 
de ensino e pesquisa e a integra-
ção dos órgãos que compõe a sua 
estrutura educacional. As ativi-
dades práticas das disciplinas são 
ministradas na Atenção Básica do 
município, em postos de saúde do 
programa Saúde da Família, na 
Atenção Secundária municipal, em 
ambulatórios das especialidades 
médicas, serviço de emergência 
de adultos e crianças e na Atenção 
Terciária, com aulas em hospitais 
de internamento de adultos com 
patologias clínicas e cirúrgicas, in-
ternamentos em pediatria, tocogi-
necologia e UTI adulto e neonatal. 

Resumindo, a Estacio FMJ conta 
atualmente com as seguintes par-
cerias para melhorar a excelência 
do ensino:

HRC – Hospital Regional do Cariri 
(Juazeiro do Norte-CE);

UPA – Unidade de Pronto Atendi-
mento (Juazeiro do Norte-CE);

Hospital e Maternidade São Lucas 
(Juazeiro do Norte-CE);

Hospital Infantil Maria Amélia (Ju-
azeiro do Norte-CE);

HGBS – Hospital Geral de Brejo San-
to (Brejo Santo-CE);

Hospital e Maternidade São Vicente 
de Paulo (Barbalha-CE);

Secretaria de Saúde do município de 
Juazeiro do Norte-CE;

Secretaria de Saúde do Estado do 
Ceará;

Secretaria de Saúde do município de 
Barbalha-Ce;

Até o �nal de novembro, iremos 
acrescentar a esta lista 3 novos 
hospitais, visando assegurar aos 
nossos alunos ampla possibilidade 

Laboratórios modernos
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de vivenciar a prática dos atendi-
mentos na área de saúde.

Os professores e funcionários de-
sempenham, com o apoio da di-
reção e dos coordenadores, papel 
fundamental para que a Estácio 
FMJ alcance os seus objetivos. O 
aluno, grande bene�ciário, corres-
ponde a esse esforço participando, 
sugerindo, realizando, construindo 
e trazendo o apoio e o incentivo a 
todos que têm a função de conduzir 
os destinos da Faculdade de Medi-
cina Estácio de Juazeiro do Norte.

Tais conquistas foram fruto do 
trabalho realizado em todas as 
esferas da instituição, com desta-
que para o corpo docente e para 
os administradores do curso. 
Seus pro�ssionais liderados pelo 
Prof. Aderaldo Lima representam 
a vocação e o amor devotados em 
prol da formação de pro�ssionais 
de sucesso. A instituição, desde o 
princípio, demonstrou que o fator 
mais importante para o sucesso de 
uma faculdade é a quali�cação de 
seu corpo docente.

Além disso, ciente da sua respon-
sabilidade social, a Estácio FMJ 
tem por �nalidade a transforma-
ção social através da geração e 
difusão do conhecimento, orien-
tando suas ações de acordo com 
os paradigmas que nortearão este 
milênio: inovação, antecipação e 
excelência.

Inova na medida em que utiliza es-
tratégias, processos, controles e ava-
liações de acordo com os modernos 
princípios da pedagogia e das orga-
nizações de saúde modernas.

Antecipa-se quando oferece, com 
base na análise de cenários futuros 
e de acordo com as necessidades 
locais, cursos na área da saúde, cur-
sos de pós-graduação, atividades 
de extensão e projetos de pesquisa, 

que são essenciais para a formação 
de um novo pro�ssional capaz de 
atuar no mercado de trabalho de 
forma criativa e competente.

Finalmente, busca a excelência do 
seu processo educacional, através 
de um projeto pedagógico moderno, 
com atividades que envolvem parce-
rias com os serviços de saúde da re-
gião, monitoria, iniciação cientí�ca, 
tutoria, estágio, voluntariado, estu-
do em biblioteca, pesquisa na inter-
net, aulas práticas, visitas técnicas, 
palestras e seminários, colocando 
em primeiro plano a qualidade dos 
serviços e, consequentemente, a sa-
tisfação dos alunos.

A implantação da Estácio FMJ pro-
porcionou à cidade de Juazeiro do 
Norte e à região do Cariri cearense 
um importante incremento no que 
se refere a diversas áreas, tais como: 
educação, cultura e economia. 
Além disso, possibilitou a inclusão 
de Juazeiro do Norte no roteiro de 
formação de médicos no estado do 
Ceará, contribuindo, também, para 
o aumento de oportunidades e va-
gas para estudantes do interior e, 
inclusive, da capital cearense e de 

outros estados. A instituição se �r-
mou como a primeira entidade de 
ensino particular de medicina no 
interior do estado.

O crescimento da Estácio FMJ 
proporcionou, ainda, o interesse 
de pro�ssionais da área médica e 
ajudou no fortalecimento da me-
dicina na região do Cariri, através 
de parcerias com o poder público. 

Houve, ainda, o importante avan-
ço a partir da inclusão de novos 
cursos na Estácio FMJ, quais se-
jam: enfermagem, farmácia e �sio-
terapia, alargando o rol de possibi-
lidades para os alunos que sonham 
em seguir essas carreiras.

Nesses 15 anos de atividades, a fa-
culdade vem mantendo seus obje-
tivos de formar pro�ssionais com 
excelência; incentivar e apoiar a 
pesquisa e a produção acadêmica 
na região do Cariri e seu diálogo 
com a comunidade acadêmica na-
cional e internacional; estender o 
ensino à comunidade, mediante 
cursos e serviços especiais, em co-
laboração constante para a solução 
de seus problemas, com vistas ao 

Salas de aula climatizadas com tecnologia de ponta

PIONEIRISMO
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cumprimento de sua responsabi-
lidade social; oferecer condições 
para a especialização e o aperfei-
çoamento de seu corpo docente, 
discente, técnico-administrativo 
e pro�ssionais de saúde da região. 

A consciência com o entorno, ten-
do em vista atuar e melhorar a 
região em que está inserida a fa-
culdade, se soma ao rol de possi-
bilidades apresentadas aos alunos. 
Para as atividades acadêmicas, a 
instituição oferece: Laboratório de 
Informática equipado com compu-
tadores de última geração, Sala de 
Videoconferência, Laboratórios de 
Bio�siologia, Laboratório de Ma-
nipulação Farmacêutica, Laborató-
rios de Anatomia, Laboratórios de 
Histologia, An�teatro para aulas 
práticas de Bio�siologia, Anatomia 
Humana e Anatomia Patológica, 
Biotério, Mini-horto de plantas 
�toterápicas, Laboratórios Mul-
tidisciplinares (Parasitologia, Mi-
crobiologia, Genética, Imunologia) 
com salas em anexo de preparação 
e apoio, Laboratório de Cirurgia 
Experimental com �nalidade de 
dar apoio às disciplinas de Clínica 

Cirúrgica e Cirurgia Ambulatorial 
e Laboratório de Anatomia Patoló-
gica. Os laboratórios são utilizados 
também como ambiente de apoio 
aos projetos de pesquisa, em de-
senvolvimento na instituição.

Quanto à biblioteca da Estácio, a 
mesma contribui com o desempe-
nho educacional e formação pro-
�ssional de seus alunos, propor-
cionando um ambiente propício 
às atividades de estudo e pesquisa. 
O desenvolvimento dos serviços, 
a aquisição dos produtos e a for-
mação das suas coleções têm como 
premissa a qualidade no atendi-
mento à comunidade acadêmica. 

O objetivo maior é disponibilizar 
a informação, nos mais diferen-
tes suportes, para as atividades de 
ensino, pesquisa e extensão, con-
tribuindo na formação dos corpos 
docente e discente.  Compõem 
seus recursos informacionais ma-
teriais impressos e virtuais, entre 
os quais temos o acervo físico de 
livros com mais de treze mil e qua-
trocentos (13.400) exemplares, a 
coleção de periódicos impressos, o 
acesso à Biblioteca Virtual Pearson 
com mais de dois mil e quinhentos 
(2.500) títulos de livros, nas diver-
sas áreas do conhecimento, treze 
(13) bases de dados especializa-
das, e multidisciplinares de perió-
dicos cientí�cos e de medicina, em 
evidências assinadas com a EBSCO 
Brasil Ltda, há mais de 10 anos.

As conquistas alcançadas, nesses 
15 anos, se apresentam como um 
incentivo para a Estácio FMJ con-
tinuar realizando suas atividades. 
Entre vestibulares, formaturas, 
atendimentos cotidianos, novos 
cursos, novos alunos, a instituição 
se �rma como imprescindível para 
o fortalecimento da área médica 
no estado do Ceará, em geral, e da 
região do Cariri, em particular.

A política de crescimento pautada 
na ética e na excelência de seus 
serviços fortalece a posição da Es-
tácio FMJ, que trabalha continu-
amente em busca da perfeição no 
ensino pro�ssional, moral e cívico. 
Para os próximos anos, permanece 
a convicção de crescimento, desen-
volvimento e formação de novos 
médicos que, formados por um 
sistema de alto padrão, agregarão 
o seu conhecimento em prol do 
povo cearense.

[•] Jor. Mauricio Maycon
Repórter do Jornal do Médico em Revista
[+] reportagem@jornaldomedico.com.br

REPORTAGEM

Biblioteca climatizada e com grande acervo

PIONEIRISMO

nEssEs 15 Anos 
dE AtiVidAdEs, 
A FACuldAdE 
VEM MAntEndo 
sEus obJEtiVos 
dE FoRMAR 
PRoFissionAis 
CoM ExCElênCiA;
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MEDICINA, REFERÊNCIA 
QUE TRANSFORMA

O primeiro curso criado 
pela Estácio FMJ, de me-
dicina, celebra e festeja o 

seu aniversário de quinze anos, 
juntamente com seu corpo de 
docentes, discentes e adminis-
trativos. O curso de medicina, 
em seus quinze anos de existên-
cia, tem procurado oferecer uma 
formação acadêmica que atenda 
as necessidades da comunidade 
local e regional e atenda também 
as expectativas quanto aos cami-
nhos do ensino médico no Brasil. 
Durante esses quinze anos, con-
tribuímos para a efetividade de 
um modelo de atenção à saúde 
mais equânime e justo, conso-
ante com as políticas de saúde 
do estado e do País. Temos como 
principais diretrizes a descentra-
lização e a integralidade da aten-
ção e é orientada pela Atenção 
Primária à Saúde.

O nosso currículo médico inclui 
uma disciplina transversal - Saú-
de da Família-que garante ao 
nosso discente o contato, desde 
o início do curso, em todos os 
semestres, no internato e na re-
sidência, com a realidade do ser-
viço local de saúde, com comuni-
dades e familiares, contribuindo 
para a compreensão abrangente, 
por parte do aluno, sobre o siste-
ma de saúde. A integralidade das 
disciplinas mostra uma estrutu-
ra curricular �exível com uma 

metodologia ativa do aprendiza-
do. Além disso, fortalecemos as 
atividades de iniciação cientí�ca 
e projetos de extensão, contri-
buindo para a formação acadêmi-
ca, cientí�ca e cultural.

Em dezembro de 2015, entre-
garemos à sociedade a vigésima 
turma de medicina da Estácio 
FMJ,. A repercussão da atuação 
desses jovens médicos, princi-
palmente no contexto de aten-
ção primária de saúde, tem sido 
muito positiva, identi�cada pela 
retroalimentação de gestores e 
da sociedade. Assim, o curso de 

medicina Estácio FMJ direciona 
as atividades de ensino – apren-
dizagem para formar um pro�s-
sional com formação generalista, 
humanística, ética e com pleno 
domínio dos fundamentos de 
sua pro�ssão, com capacidade 
de apropriar-se criticamente das 
inovações em sua área e de par-
ticipar ativamente da construção 
de uma sociedade justa e mais 
democrática.

Coordenadora do Curso de Medicina,
Profa. Hellen Lúcia Cruz Caldas Lins

[•] Profa. Hellen Lúcia Caldas Lins, CREMEC 
Nº 8739 | médica e Coordenadora do Curso de 
Medicina Estácio FMJ
[+]  hellen.lins@estacio.br

COLABORADORA
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CONCEITO DE CENTRO 
FORMADOR DE SAÚDE
DA ESTÁCIO-FMJ

O curso de Farmácia da Es-
tácio FMJ foi autorizado 
pela Portaria Nº 107 de 

13 de junho de 2011 e teve início 
de suas atividades acadêmicas 
no segundo semestre do ano de 
2011, com uma turma no perí-
odo noturno. Cheios de curiosi-
dades sobre a pro�ssão, os estu-
dantes veem se apropriando do 
conhecimento e das práticas far-
macêuticas ao longo desses anos. 
Com formação generalista, o 
curso habilita pro�ssionais para 
dezenas de áreas de atuação pro-
�ssional com o currículo sempre 
atualizado à realidade farmacêu-
tica atual.

A atuação pro�ssional transi-
ta entre grandes áreas técnicas 
tais como as ciências do medi-
camento, das análises clínicas e 
da química bromatológica. No 
entanto, nos últimos anos, a 
pro�ssão vem sendo convocada 
para intensi�car suas atividades 
em áreas como a Farmácia Clí-
nica e a Atenção Farmacêutica. 
Uma vez que o paciente recebe 
o diagnóstico médico e este de-
�ne o tratamento adequado para 
o problema de saúde do pacien-
te, o farmacêutico, nas referidas 
áreas, tem o dever de proporcio-
nar a melhor condição para que 
o tratamento instituído atinja 
seus objetivos terapêuticos e não 

CURSO DE FARMÁCIA

apresente problemas relaciona-
dos ao tratamento ou, se estes 
surgirem, que sejam soluciona-
dos o mais rapidamente possível.

Com as atividades clínicas da far-
mácia, que vêm se intensi�cando 
em todo o mundo desde os anos 
1960, o farmacêutico passa a se 
apresentar como um agente in-
dispensável para o sucesso tera-
pêutico de muitos tratamentos.

Com um corpo docente formado 
integralmente por mestres e dou-
tores, o curso de farmácia vem 
se destacando, também, na pes-
quisa, claramente pela produção 
cientí�ca docente que é a segunda 

maior de todos os cursos de todas 
as unidades da Estácio no Brasil. 
Entre as áreas de desenvolvimen-
to de pesquisa, a farmacologia se 
destaca com uma vasta produção 
cientí�ca, outras como as tecno-
logias farmacêuticas, a farmácia 
hospitalar, a química de produtos 
naturais e a química medicinal 
vem ganhando espaço na insti-
tuição com novas pesquisas pu-
blicadas em periódicos de renome 
internacional.

[•] Prof. Pablo Antônio Maia de Farias, CRF/CE 
Nº 2610 | Farmacêutico, Coordenador do Curso 
de Farmácia Estácio FMJ e Gestor Nacional dos 
Cursos de Farmácia Estácio
[+] pablo.farias@estacio.br

COLABORADOR

Prof. Pablo Farias, Coordenador do Curso de Farmácia Estácio-FMJ
e Gestor Nacional dos Cursos de Farmácia da Estácio
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A FISIOTERAPIA NO 
CONTEXTO DOS 15 ANOS 
DA ESTÁCIO FMJ

Um dos marcos de desenvol-
vimento para Juazeiro do 
Norte foi a implantação do 

curso de Medicina de Juazeiro do 
Norte, uma vez que a cidade mu-
dou completamente seu cenário. 
Outrora era somente conhecida 
como a “Capital da Fé” e, em tem-
po atual, passou a ser conhecida 
como importante “polo educacio-
nal”. Assim, compreendendo todo 
esse contexto socioeconômico da 
região, em agosto do ano de 2011, 
foi obtida a autorização e, em mar-
ço de 2012, foram iniciadas suas 
atividades acadêmicas.

Ao longo dos 45 anos de existên-
cia enquanto pro�ssão regula-
mentada, a Fisioterapia tem sido 
cada vez mais conclamada a com-
por as mais diversas equipes pro-
�ssionais e muito tem alcançado 
no que diz respeito à melhora da 
competência e da independência 
funcional para a vida cotidiana, 
inclusão social e qualidade de 
vida da população atendida.

O �sioterapeuta atua em dife-
rentes áreas, desde a assistência 
básica até o mais alto nível de 
complexidade, passando pelo 
nível ambulatorial e hospitalar. 
A referida pro�ssão atende às 
diferentes populações e faixas 
etárias, como saúde dos trabalha-
dores ou geriatria e gerontologia, 

CURSO DE FISIOTERAPIA

e a recuperação e reabilitação. De-
monstrando que o �sioterapeuta 
se diferencia pela visão sistêmica, 
que olha para o sujeito não o di-
vidindo em partes ou valorizando 
apenas suas queixas clínicas, mas 
também para seus anseios, dese-
jos, expectativas e interesses.

Hoje o curso de Fisioterapia da 
Estácio FMJ conta com um cor-
po docente quali�cado entre 
professores doutores, mestres e 
especialistas com formação nas 
mais diversas áreas da Fisiotera-
pia. Apresenta uma infraestru-
tura na qual os alunos usufruem 
de laboratórios de anatomia, 
�siologia, histologia, genética, 
dentre outros, além de ter no 
seu campus uma clínica escola 
com piscina térmica que oferece-

rá, a partir de 2016, serviços de 
�sioterapia em traumatologia, 
ortopedia, pediatria, reumatolo-
gia, uroginecologia, neurologia, 
cardiorrespiratório, �sioterapia 
aquática e dermatologia. E nossa 
primeira turma se formará no se-
gundo semestre de 2016.

O curso de Fisioterapia através de 
uma estrutura embasada em prin-
cípios contemporâneos tem por 
missão a formação de um pro�s-
sional consciente, conhecedor de 
seus deveres enquanto cidadão, 
ético e posicionado na sociedade 
como agente promotor de saúde.

[•] Prof. Rodrigo Luis Mousinho Gomes, CREFI-
TO/CE Nº | Fisioterapeuta, Coordenador Curso 
Fisioterapia Estácio FMJ
[+] rodrigo.gomes@estacio.br

COLABORADOR

Prof. Rodrigo Gomes,
Coordenador do Curso de Fisioterapia Estácio-FMJ
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ENFERMAGEM EM DIREÇÃO 
AO “CUIDADO À LUZ DO 
CONHECIMENTO”

Compreendendo o contex-
to socioeconômico da re-
gião do Cariri, a Estácio 

FMJ decidiu criar, há três anos, 
o curso de graduação em enfer-
magem, na perspectiva de for-
mar pro�ssionais que possam 
atender a demandas crescentes 
nas áreas de assistência, gestão e 
educação, nos diversos níveis de 
complexidade do sistema de saú-
de. Autorizado em maio de 2013, 
teve início as aulas, em agosto 
do mesmo ano, com uma matriz 
curricular que busca integrali-
zar diversos saberes necessários 
para atuação no sistema de saú-
de, ganhando destaque as áreas 
de gestão e assistência, mas com 
presença constante e indispensá-
vel da prevenção e promoção de 
saúde. O corpo docente constitu-
ído por mestres e doutores man-
tém-se integrado a professores 
de uma rede nacionalizada com 
mais 32 cursos de enfermagem, 
e está sempre em busca de intro-
duzir novas tecnologias pedagó-
gicas a formação do enfermeiro, 
com fomento constante à pes-
quisa e ao desenvolvimento cien-
tí�co em enfermagem.

Os alunos imbuídos de espírito 
ético e humanístico, logo cedo, 
demonstram preocupação com a 
responsabilidade social e neces-
sidade de atenção integral à po-

CURSO DE ENFERMAGEM

pulação, e desenvolvem projetos 
que integram ensino e serviço, 
e que têm como foco contribuir 
para o cuidado a saúde em insti-
tuições e comunidades no Cariri. 

No nosso quinto semestre de exis-
tência, como dizem nossos alu-

nos: “... seguimos em direção ao 
“cuidado à luz do conhecimento” 
alicerçados no princípio da inter-
disciplinaridade e integralidade, 
permitindo o estudo do ser social, 
interativo, senhor de sua história, 
baseado na fundamentação das di-
versas ciências com as quais possui 
ligação, o que possibilitará o de-
senvolvimento das competências, 
habilidades e saberes necessários 
à prática pro�ssional de uma en-
fermagem que mais que arte é a 
ciência do cuidado.

[•] Profa.Janaina Fárias Rebouças | Coordenado-
ra Curso de Enfermagem Estácio FMJ
[+]  janaina.reboucas@estacio.br

COLABORADORA

AutoRizAdo EM 

MAio dE 2013, 

tEVE iniCio As 

AulAs EM AGosto 

do MEsMo Ano...

Profa. Janaína Rebouças,
Coordenadora Curso de Enfermagem Estácio-FMJ
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PÓS-GRADUAÇÃO NA 
ESTÁCIO EM PARCERIA COM 
HARVARD E REVISTA VEJA

Estudos de caso elaborados 
pela renomada instituição 
americana fazem parte da 

metodologia de cursos de pós-
graduação e MBAs. E o acesso 
aos mais modernos conteúdos 
da Revista Veja trazem maté-
rias contemporâneas, tornando 
a forma de aprender ainda mais 
interessante.

A Estácio FMJ está ofertando 
cursos de pós-graduação e MBA, 
sendo 28 na modalidade EAD e 
7 presencial. Um dos diferenciais 
nos novos cursos é a parceria que 
a instituição �rmou com a Har-
vard Business Publishing. A ex-
pectativa é que, ao longo de cada 
curso, o aluno tenha contato com 
pelo menos 72 casos diferentes 
de Harvard nas diversas discipli-
nas do currículo. Os alunos vão 
receber o material em português, 
por meio de um ambiente virtu-
al, e depois terão a oportunidade 
de debatê-los em sala de aula. 

Os casos de Harvard são selecio-
nados e inseridos em cada aula, 
como um dos principais elemen-
tos de aprendizado de cada dis-
ciplina. Esse método de ensino 
cria uma sala de aula na qual os 
alunos não simplesmente ab-
sorvem os fatos e teorias, mas 
também exercem competên-
cias de liderança e trabalho em 

ENSINANDO E TRANSFORMANDO
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equipe diante de problemas re-
ais. Aprendem a analisar dados, 
priorizar objetivos, persuadir e 
tomar decisões difíceis por meio 
das experiências e circunstâncias 
apresentadas nas leituras dos ca-
sos. 

Além de Harvard, a Estácio tam-
bém fechou uma parceria com 
a revista Veja. Essa parceria vai 
permitir que os estudantes te-
nham acesso a um site exclusivo, 
contendo uma seleção de artigos 
e matérias da revista. O material 
servirá para consulta, pesquisa e 
debate.

Outro diferencial é que, no últi-
mo semestre do curso, os alunos 
recebem orientação pro�ssional 
individual (coaching). O objetivo 
é desenvolver as competências 
do aluno e apontar as de�ciên-
cias que devem ser trabalhadas 
em sua vida pessoal e pro�ssio-
nal para que ele tenha uma car-
reira promissora. 

Mais informações no pos.estacio.br 
ou na Estácio-FMJ (Av. Ten. Rai-
mundo Rocha, 515 Cidade Uni-
versitária, Juazeiro do Norte/CE).

“os Alunos 
Vão RECEbER 
o MAtERiAl EM 
PoRtuGuês, 
PoR MEio dE uM 
AMbiEntE ViRtuAl, 
E dEPois tERão A 
oPoRtunidAdE 
dE dEbAtê-los EM 
sAlA dE AulA”. [•] Profa. Greice Benetti | Gestora Operacional 

de Pós-Graduação Estácio FMJ
[+]  greice.benetti@estacio.br

COLABORADORA
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