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1 Estudantes da FCM vencem o X Desafio 
Fleury de Medicina
Matheus Manolo Arouca; Pedro Augusto Sousa 
Rodrigues; Victor Murari Neto; Daniel Montanini;  
Antonio Carlos G. Barros Jr; Mayra de Souza El 
Beck; Fernanda Godoy Falcão; Henrique Min Ho 
Lee; Pedro Henrique Ramos Lopes; Marcelo Follis 
Tasso, estudantes do 6º ano do curso de 
graduação em Medicina da Faculdade de 
Ciências Médicas (FCM) da Unicamp venceram o 
X Desafio Fleury. Realizada em agosto em São 
Paulo, a competição de conhecimento 
diagnóstico reuniu participantes de oito 
universidades. A equipe vencedora foi premiada 
com um curso de Suporte Avançado de Vida em 
Cardiologia (ACLS) e R$ 10 mil. O valor em 
dinheiro destina-se à formatura da turma 
representada pela equipe.

2 FCM recebe representante da Universidade 
Central do Equador
No final de agosto, a Faculdade de Ciências 
Médicas (FCM) da Unicamp recebeu a visita 
técnica de Wellington Sandoval, diretor de 
Relações Internacionais da Universidade Central 
do Equador (UCE). Ele foi recepcionado pelo 
diretor da FCM, Ivan Toro; pelo diretor associado 
Roberto Teixeira Mendes e pela diretora da 
Faculdade de Enfermagem, Fernanda Aparecida 
Cintra. Participaram da recepção o coordenador 
do curso de graduação em Medicina, Emílio 
Carlos Elias Baracat; o coordenador de ensino do 
Departamento de Saúde Coletiva, Gastão 
Wagner de Sousa Campos; o superintendente do 
Hospital de Clínicas da Unicamp, João Batista de 
Miranda e do diretor associado do Hospital da 
Mulher “Prof. Dr. José Aristodemo Pinotti” 
'(Caism), José Roberto Erbolato Gabiatti.

3 Aula inaugural da pós-graduação da FCM
O gerontólogo Alexandre Kalache, presidente do 
Centro Internacional da Longevidade Brasil (ILC-
BR) fez a aula inaugural dos cursos de pós-
graduação da Faculdade de Ciências Médicas 
(FCM) da Unicamp. Diretor do Departamento de 
Envelhecimento e Curso de Vida da Organização 
Mundial de Saúde (OMS), de 1995 a 2008, o 
pesquisador disse que o Brasil está entre as 

nações em 
desenvolvimento que 
mais irão envelhecer nos 
próximos 30 anos. 
Falando para um público 
de pós-graduandos de 
diversas especialidades, 
Kalache explicou que o 
envelhecimento deve ser preocupação de todos e não 
apenas das pessoas mais velhas. “Estou falando do 
futuro de vocês. Se hoje vocês estão próximos dos 35 
anos, em 2050 estarão perto dos 60. Será um mundo 
muito diferente em função do aumento populacional, 
sobretudo, das pessoas idosas”, disse.
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4 Curso de Fonoaudiologia sob nova 
coordenação
A fonoaudióloga Christiane Marques do 
Couto tomou posse em setembro como nova 
coordenadora do curso de graduação em 
Fonoaudiologia da FCM da Unicamp. 
Christiane substitui a também fonoaudióloga 
Maria Francisca Colella dos Santos, 
coordenadora do curso por duas gestões, de 
2006 a 2014. A cerimônia aconteceu no 
anfiteatro II da FCM e contou com a 
participação do diretor da FCM, Ivan 
Felizardo Contrera Toro e do diretor 
associado da faculdade, Roberto Teixeira 
Mendes. Presentes à mesa da cerimônia de 
posse estavam a coordenadora associada do 
curso de graduação em Fonoaudiologia e 
docente do Instituto de Estudos da 
Linguagem da Unicamp, Maria Irma Hadler 
Coudry; a coordenadora do Centro de 
Estudos e Pesquisas em Reabilitação “Prof. 
Dr. Gabriel de Oliveira da Silva Porto” 
(Cepre), Angélica Bronzatto de Paiva e Silva 
e a coordenadora do Departamento de 
Desenvolvimento Humano e Reabilitação do 
Cepre, Rita de Cássia Ietto Montilha.

5 UPA 2014: FCM recebe milhares de 
visitantes
A FCM foi uma das unidades de ensino da 
Unicamp mais visitadas pelos 50 mil alunos 
de ensino médio que estiveram na 
Universidade do final de agosto. Corredores 
cheios, filas para assistir palestras e 
apresentações práticas programadas dos 
cursos de medicina, enfermagem, 
fonoaudiologia, farmácia e odontologia e 
muita curiosidade marcaram o dia cheio de 
lembranças e emoção. Para muitos, a UPA é 
a oportunidade de conhecer a Unicamp mais 
de perto. Para quem sonha fazer medicina ou 
outro curso na área da saúde, estar na FCM é 
especial. Compartilhar com os amigos, 
então, é a marca da geração conectada pelas 
redes sociais. #FCMNAUPA.
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FCM
em pauta

Medicina, o curso mais 

concorrido do vestibular da 

Unicamp

Desde que a Unicamp 

desenvolveu seu vestibular 

próprio, o curso de medicina 

ocupa a primeira colocação 

como o mais disputado da 

Universidade. Para 2015, o 

aumento do número de 

inscritos foi de 40,2% em 

relação ao ano anterior, de 

acordo com dados da 

Comvest. Foram 22.415 

candidatos inscritos para as 

110 vagas oferecidas na 

Faculdade de Ciências 

Médicas (FCM). No ano 

passado, o número de 

candidatos foi de 15.989. A 

relação candidato-vaga 

subiu de 145,4 para 203,8.

Outubro Rosa e Novembro 

Azul

A Faculdade de Ciências 

Médicas (FCM) apoia o 

movimento de luta contra o 

câncer de mama, o câncer 

de próstata e o diabetes. A 

FCM desenvolve pesquisas 

que buscam entender os 

mecanismos do 

desenvolvimento e cura 

dessas doenças e, por meio 

de sua área de assistência, 

presta atendimento gratuito 

pelo Sistema Único de 

Saúde (SUS) aos pacientes 

da macrorregião de 

Campinas. 
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