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Aumenta quase 20% a procura pelo curso de Medicina de Jundiaí 
Foram 4.347 (quatro mil, trezentos e quarenta e sete) candidatos para 120 (cento e vinte) vagas. Esse número significa 
um  aumento de quase 20% em relação ao ano anterior. O vestibular aconteceu no dia 02 de dezembro. Para o diretor da 
instituição, Prof. Dr. Edmir Américo Lourenço, este aumento se deve a excelência nos resultados obtidos nas últimas 
avaliações externas e também em função da nota do ENADE 2016.  

 

Febre Amarela 
O evento foi voltado para estudantes de medicina e para a população. Estiveram 
presentes no evento na condição de palestrante: Dra. Patricia Bonazzi, médica 
infectologista da FMJ; Dra Magda Yuriko Ikeda, médica da Vigilância 
Epidemiológica; Maria do Carmo Possidente, enfermeira e Coordenadora do 
Programa de Imunização Municipal; Dr. Carlos Hitoshi Ozahata, médico 
Veterinário da Unidade de Vigilância de Zoonoses; Dra. Fauzia Raiza, sanitarista e 
Diretora de Vigilância em Saúde. Além dos estudantes, compareceram ao evento: 
Cinara Fredo, enfermeira e Gerente da Vigilância Epidemiológica e os professores 
da FMJ: Stephan Cunha Ujvari, Alcione Vendramin e Alexandre Lourenço. 

CDP visita a FMJ 
A diretoria do Centro de Detenção Provisória- CDP, de Jundiaí  visitou a 
Faculdade de Medicina de Jundiaí no dia 29 de novembro. O diretor da Unidade, 
Alexandre Apolinário de Oliveira e o padre Clovis Fontenla foram recebidos pela 
diretoria da instituição: Dr.Edmir Lourenço e Drª Célia Campanaro. 

Livro Ouro 
A Faculdade de Medicina de Jundiaí, a nossa FMJ, completará 50 anos. Para 
comemorar dignamente seu ano jubilar em 2018, está programando vários 

eventos, sendo o principal deles o lançamento de um livro “50 Anos da FMJ – Meio 
Século a Serviço da Educação Médica e da Saúde”.  A concretização desse projeto 
do livro dos 50 anos dependerá de contribuições financeiras. Receberá as doações 
para o referido projeto a AAFMJ (Associação dos Amigos da FMJ), criada e dirigida, 
de forma voluntária, por professores e funcionários da Instituição. As doações terão a 
forma de cotas, sendo o valor de uma cota R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), valor 
mínimo de contribuição.  
As doações poderão ser feitas através de boleto bancário, transferência ou depósito 
identificado, diretamente na conta da AAFMJ (Banco: Bradesco (237) Agência: 0150-
3 C/C: 33772-2).  
Se preferir boleto, favor entrar em contar pelo e-mail: contato@fmj50anos.com.br.  
Os valores doados não serão divulgados.  
A relação dos doadores estará no Site Comemorativo dos 50 anos da Faculdade 
(www.fmj50anos.com.br), logo após a confirmação da doação.  
 

Projeto Qualidade de Vida da FMJ  - Palestra: Integração no Trabalho 
O Prof. Dr. Mauricio Baldissin ministrou uma palestra para os funcionários da FMJ 
sobre Integração no Trabalho no dia 01 de dezembro.  A palestra faz parte do Projeto 
de Qualidade de Vida com foco nos colaboradores. 

 

Alunos apresentam Trabalhos de Genética  
No dia 22 de novembro, os alunos do 1º ano 
apresentaram  trabalhos da Disciplina de Genética e apontaram as aplicações da 
Genética na Prática Médica. Participaram da atividade os professores: Monica Lipay, 
Ronei Luciano Mamoni, Juliana Quero Reimão Dalla Zanna, Taize Machado Augusto, 
Nilva de Karla Cervigne Furlan. 

 
 

FMJ participa do COBEM 
O 55º Congresso Brasileiro de Educação Médica (COBEM) contou com representantes 
docente e discente da FMJ. São eles: Profa. Dr. Ana Lúcia G.S. Nogueira Carrasco, os 
acadêmicos Lucano Meneguello Brenelli, Isabella Verniani Martins Rocha, Caroline Brito 
dos Santos e Luísa Souza Silva. O evento aconteceu em Porto Alegre, de 12 a 15 de 
outubro. 

 
Professora ministra aula na área de Hematologia Pediátrica  
A Profa. Dra Célia Campanaro, vice diretora da FMJ, ministrou (uma) aula  sobre Anemia - Casos de 
Diagnóstico Difícil - Por que o paciente não responde ao tratamento de anemia ferropriva, no  Congresso 
Brasileiro de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular – HEMO, em Curitiba.  

 

Professor no  Congresso Brasileiro de Medicina Antroposófica  
Um dos trabalhos da FMJ do Prof. Dr. Mauricio Baldissin foi apresentado durante 
Congresso de Antroposofia, no Recife. O trabalho foi sobre a comprovação de um 
tratamento de câncer associado e complementado por práticas integrativas.  

  

Comunicação em Situações Críticas 
No dia 23 de novembro, o Dr. Leonardo Borges de Barros e Silva, coordenador da Organização 
de Procura de Órgãos da USP esteve na FMJ, a convite da Profa. Suzana Moraes, para falar 
sobre o tema Comunicação em Situação Crítica. 

 
 

Bolsa FAPESP 
A Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ) dispõe de 01 vaga de Mestrado Acadêmico para 2018, com bolsa financiada 
pela FAPESP por um período de dois anos.  O processo seletivo é para a área de Epidemiologia de 
Osteoartrites.  As inscrições devem ser realizadas no período de 21 de novembro a 15 de dezembro de 
2017, pessoalmente na secretaria do NAPED. 

Registro: Oncologia Mamária foi discutida em congresso com representante da FMJ 
A 13ª Jornada Paulista de Mastologia contou a organização e participação do Prof. Dr. João Bosco 
Ramos Borges. 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.fmj50anos.com.br%2F&h=ATNJM9_xTDoRSG4huZIctnMlkKRM9Lu1SZRVvnaYXhnADGmiBLWuLZxLLi8DGwjJJ06xTg62Qa6iMU4_lczT4y16f179ekFizUaXONrX_EJNoCMGNcJ3FotsXzSbBgCC3UIkQ1csl8FVJivDqQP9Zjnw_pW0UllwlcseNJQS9Z31Rj_KgD6jzQU5MsmI_
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