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Mensagem a Comunidade da FCM 

 

 É com satisfação que abrimos o processo de debate e consulta para a sucessão à 

Diretoria da FCM, apresentando as datas para inscrição e debate, a partir do estabelecido pela 

Congregação da FCM, em sua 2º Reunião Ordinária, realizada em 28/03/2014. 

 Consideramos ser este momento ótima oportunidade para identificar as metas e 

compromissos que melhor representem o pensamento da comunidade acadêmica (docentes, 

funcionários e alunos) nas áreas fins de nossa Instituição: Ensino, Assistência/Prestação de 

serviço a comunidade e Pesquisa. 

 Nossa expectativa é realizar o processo, estimulando o debate aprofundado sobre 

propostas relacionadas ao futuro da FCM, com transparência, ética e respeito às distintas 

perspectivas, de maneira a culminar com sucesso a consulta para a escolha do próximo Diretor 

da FCM 

 Neste sentido, abrimos via de comunicação direta com a comunidade da FCM por 

meio de endereço eletrônico (consulta@fcm.unicamp.br) permitindo o encaminhamento de 

sugestões temáticas para debate com o(s) candidato(s), além de link na página da FCM para 

que o(s) candidato(s) possa(m) apresentar seu programa de gestão. 

Informamos que o debate e a apuração serão transmitidos em tempo real e poderão 

ser acompanhado pela pagina na web da FCM.  

AGENDA 

Inscrição de candidatos: 22 a 25 de abril de 2014 

Horário: 09 às 16 horas 

Local: Diretoria Administrativa/FCM 

 

Debate: 28 de maio de 2014 

Horário: 11 às 13 horas 

Local: Anfiteatro I - Legolândia/FCM 
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Consulta: 04 e 05 de junho de 2014 

Horário: 09 às 17 horas 

Local: Anfiteatro I - Legolândia/FCM 

 

Apuração: 05 de junho de 2014 

Horário: 18 h 

Local: Sala da Congregação/FCM 

 

Público-alvo: Comunidade FCM – Docentes 

Funcionários Unicamp 

Graduandos de Medicina, Farmácia e Fonoaudiologia  

Médicos-Residentes e Residentes Multiprofissionais 

Pós-Graduandos 

Aprimorados 

 

Comissão Eleitoral para Consulta do Diretor da Faculdade de Ciências Médicas, 

2014/2018 


