
DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA 

RELATÓRIO DE  JANEIRO A JULHO DE 2011 

 

 Apresentamos a estatística das atividades da Diretoria de Ensino e Pesquisa 

referente ao período de Janeiro a Julho de 2011 (Anexo 1). 

 Os fatos mais relevantes serão destacados a seguir: 

1- Foi realizada a primeira reunião geral com os mestres e doutores da Fundação 

CECON. A pauta foi a criação dos grupos de pesquisa do CECON; 

2- Em abril foi realizada uma reunião gerencial com a equipe da Diretoria de 

Ensino e Pesquisa para pactuação das metas planejadas para a área de ensino e 

pesquisa para os anos de 2011 e 2012 (o plano está apresentado no anexo 2). 

3- Em Março, quatro grupos de pesquisa foram credenciados junto a plataforma de 

grupos de pesquisa do CNPq; 

4- Em março houve uma inserção na mídia: CBN Manaus sobre o credenciamento 

da FCECON no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq; 

5- Em Março houve uma Inserção na mídia: Entrevista para FAPEAM sobre o 

Credenciamento da FCECON no Diretório de Grupos de Pesquisa e perspectivas 

para área de ensino e Pesquisa. Veiculada na Homepage da FAPEAM; 

6- Até o final de março de 2011 foram revistos todas as situações de convênios 

entre a Fundação CECON e as Instituições de Ensino Superior e técnico; 

Minutas de novos convênios foram desenhadas e os mesmos estão sob análise da 

Consultoria Jurídica da Fundação CECON; Em função disso, foi formatado e 

aprovado pela Diretoria Presidente da Fundação CECON o plano de 

contrapartidas que deverão ser seguidos pelas Instituições de ensino 

conveniadas; 

7- O Comitê de ética em Pesquisa da Fundação CECON vem se reunindo desde 

março e em abril enviou toda a documentação necessária para a reativação do 

mesmo. Ainda não obtivemos a resposta de aprovação. Estamos aguardando até 

o momento; 

8- Nos dias 3 e 4 de Maio foram realizadas reuniões entre os Dirigentes da 

Fundação CECON, o Secretário de Ciência e Tecnologia, a Diretoria da 

FAPEAM e o reitor da UEA para articulações de ações conjuntas no sentido de 

desenvolvimento científico tecnológico e a inserção da Fundação CECON neste 

contexto no Estado do Amazonas; 

9- A partir de Abril de 2011 foi planejado o Congresso Pan Amazônico de 

Oncologia que irá ocorrer nos dias 16 a 19 de Novembro de 2011. Toda a equipe 

da Diretoria de Ensino e Pesquisa está empenhada nas atividades para a 

realização do evento. Foram montadas comissões que envolvem colaboradores 

de outros setores da Instituição. O evento prevê a participação de cerca de 800 

congressistas e conta com cerca de 40 palestrantes de Manaus, da região e de 

outros estados brasileiros; 

10- Em julho foi instituído o Comitê Científico Institucional e publicada portaria de 

regulamentação de tramitação de projetos científicos na Instituição;  

11- A partir de Maio a biblioteca passou a funcionar nos horários de 8:00 as 12:00 e 

de 13:00 a 17:00 e conta no horário da tarde com uma estagiária do curso de 

biblioteconomia da UFAM; 

12- A partir de Julho a biblioteca passou a disponibilizar 5 computadores ligados a 

internet disponíveis para os usuários;  



13- A Fundação CECON obteve, em parceria com a UFAM, 30 cotas de acesso ao 

Portal CAPES de busca de referências bibliográficas, passando a disponibilizar 

aos pesquisadores da Instituição e também a todos os usuários da biblioteca; 

14-  A partir de maio está sendo desenhado e formatado um grande projeto de 

pesquisa que proporcionará o desenvolvimento tecnológico da área cirúrgica. 

Trata-se da “Sala cirúrgica Inteligente” que proporcionará avanços em cirurgias 

minimamente invasivas e desenvolvimento de pesquisas em novas tecnologias 

cirúrgicas. Este projeto está sendo coordenado por uma equipe de pesquisadores 

da Fundação e beneficiará inicialmente as cirurgias na área de urologia 

oncológica; Este projeto será apresentado a Fundação de Amparo a Pesquisa do 

Estado do Amazonas – FAPEAM em busca de financiamento e tem como meta 

ser implantado a partir de Novembro deste ano; 

15-  Em junho o plano de metas da Diretoria de Ensino e Pesquisa foi reavaliado 

para enquadramento de metas e atividades junto ao PLANO PLURIANUAL da 

Fundação CECON para o quatriênio de 2012 a 2015. Este plano foi aprovado 

pela Diretoria da Fundação CECON e encaminhada para a SEPLAN; 

16- A lista de cursos e eventos ocorridos no período:  

a. 62ª Semana de Enfermagem: dias 12, 17 e 18/05/2011. 

b. Sessão Científica sobre “Caso clínico: Câncer de boca” -  24/04/11 

c. Sessão Científica sobre “Como proceder antes e depois do tratamento 

cirúrgico” – 02/02/11 

d. Sessão Científica sobre “Discussão de caso clínico de leucemia” – 

16/05/11 

e. Sessão Científica sobre “diagnóstico de leucemias” – 18/05/11 

f. Sessão Científica sobre “Câncer de pênis” – 23/05/11 

g. Sessão Científica sobre “Melanoma” – 06/06/11 

h. Sessão Científica sobre “Como interpretar o Hemograma” – 15/06/11 

i. Sessão Científica sobre “Câncer de pele: como identificar e como 

prevenir” – 13/07/11 

j. Seminário de oncologia – Liga acadêmica de oncologia – Julho/2011 

k. Curso de capacitação da equipe de enfermagem – Junho e julho/2011 

l. Teleconferência de “Segurança do paciente e eventos adversos” – 

25/05/11 

m. Teleconferência de “Neurointensivismo: sedação, analgesia, PIC, DVE e 

Inovações” – 26/06/11 

n. Teleconferência de “PCRC adulto, criança com enfoque na hipotermia” – 

31/08/11 

o. Teleconferência de “Choque cardiogênico e Terapia Nutricional – 

diretrizes e consensos” – 14/06/11 

p. Teleconferência de “Monitorização em UTI e Monitorização em UTI: 

intervenções de enfermagem” – 05/07/11 

q. Teleconferência de “Síndrome compartimental abdominal e Sincronia 

paciente e ventilador” – 26/07/11 

 

 

 

17- A Diretoria de ensino e pesquisa apóia eventos realizados por diversas áreas da 

Fundação CECON e também de órgãos externos dando suporte na 

disponibilidade de espaços como auditório e salas de aula. No mês de julho 

foram desenvolvidas atividades conforme listadas abaixo: 



a. EVENTOS INTERNOS: 

i. Todas as segundas-feiras: reunião científica gerencial da liga 

acadêmica de oncologia; 

ii. Todas as terças-feiras: reunião científica gerencial do serviço de 

cirurgia abdominal; 

iii. Todas as terças-feiras: reunião científica gerencial do serviço de 

mastologia; 

iv. Todas as quartas-feiras: aula com alunos da Nilton Lins da 

disciplina de clínica médica- oncologia acompanhados pela Dra. 

Auxiliadora; 

v. Uma quarta-feira por mês: Reunião Científica do CECON – 

responsável: Dra. Grasiela Leite; 

vi. Todas as quintas-feiras: reunião científica gerencial do serviço de 

neurologia; 

vii. Uma sexta-feira por mês: reunião científica gerencial do serviço 

de cirurgia de cabeça e pescoço; 

b. EVENTOS EXTERNOS 

i. Pós-graduação de fisioterapia intensiva – SOBRATI 

ii. Atividades do Grupo GAMMA 

18-  De 9 a 13 de maio um membro da DEP participou do curso de GESTÃO DO 

CONHECIMENTO oferecido pela SEAD; 

19- Em maio foi realizada 2ª reunião geral da DEP para análise das atividades e 

orientação para formatação de POPs (procedimentos operacionais padrão) 

relativas as atividades da DEP; 

20- A partir de junho a Fundação CECON passou a oferecer almoço para os internos 

dos cursos de medicina da UFAM e UEA assim para os residentes devidamente 

credenciados junto ao Departamento de Ensino; 

21-  A partir de Abril a Diretoria de Ensino e Pesquisa passou a ser membro e 

participar efetivamente das atividades do Comitê Estadual responsável pela fase 

de intensificação do Programa Nacional de Controle do Câncer de Colo de Útero 

e Mama; 

22-  A partir de Junho a Fundação CECON passou a estar ligado ao Programa 

Quality voltado par Terapia Intensiva. Com isso passou a estar ligado a rede de 

Videoconferências que ocorrem conforme programação tendo uma sessão 

mensal; Além disso, passou a ter acesso ao sistema de atualização médica 

UPTODATE disponível através de qualquer equipamento de informática da 

Fundação CECON; 

23-  A partir de maio, em parceria com o pólo de telessaúde da UEA, Telessaúde 

Brasil, Rede Rute, FINEP e Rede RNP, a Fundação CECON passou a participar 

das teleconferências em enfermagem intensiva e de alta complexidade. As 

sessões seguem programação específica uma vez por mês; 

24- Em Junho foi aberto pela primeira vez o edital de seleção de bolsistas para o 

Programa de Apoio a Iniciação Científica – PAIC da Fundação CECON. O 

programa é vinculado a FAPEAM e obteve a cota de 20 bolsas. A seleção foi 

realizada durante o mês de julho. 20 projetos foram aprovados e as bolsas serão 

implementadas a partir de agosto.  

25- No dia 28 de julho foi realizada reunião inaugural do programa de Apoio a 

Iniciação Científica com a presença dos bolsistas e dos orientadores. Com este 

programa a FAPEAM irá repassar um total de R$ 103.000,00 entre bolsas para 



os estudantes e auxílio-pesquisa para o programa; O sucesso do programa foi 

noticiado pela FAPEAM em sua home page; 

26-  Em junho três membros da DEP participaram do curso de “Gerenciamento de 

Projetos” oferecido pela SEAD; 

 

 

Manaus, 05 de agosto de 2011 

  

 

 

      Kátia Luz Torres Silva 

           Diretora de Ensino e Pesquisa 

      Fundação CECON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

- Em agosto de 2011 foi firmado convênio com a Literatus 

- Dia 10/08 reunião na UEA para tratar do convênio; 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APURAÇÃO DA ESTATÍSTICA MENSAL 

- Número de projetos avaliados no Comitê científico (Resp: Josiane Neves) 

- Número de projetos avaliados no Comitê de ética (Resp: Josiane Neves) 

- Número de eventos apoiados (treinamentos, palestras, cursos, etc) (Resp: Josiane 

Neves) 

- Número de treinandos por evento (Resp: Camila Nonato) 

- Número de eventos desenvolvidos pela DEP (Resp: Rosemere Paes) 

- Número de treinandos por evento (Resp: Rosemere Paes) 

- Número de médicos residentes atendidos no período por área (Resp: Rosemere Paes) 

- Número de internos (medicina) (Resp: Rosemere Paes) 

- Número de estágios voluntários em andamento (Resp: Camila Nonato) 

- Número de estágios acadêmicos em andamento por área (Resp: Rosemere Paes) 

- Número de publicações científicas no período (mensal) (Resp: Josiane Neves) 

- Número de atendimentos na biblioteca (publico externo e público interno) 

(Resp:Ailton) 

- Número de teleconferências ocorridas (Resp: Josiel Martins) 

- Número de agendamento das salas de ensino da instituição (Resp: Josiane Neves) 

 

 

 

 

 

 

 


