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 Foi com enorme satisfação que recebi do Professor Vane, Diretor Geral, o con-
vite para participar desta edição do Jornal HUMANITAS. Em 2012, foi iniciado um ou-
sado projeto para implantar uma Faculdade de Medicina nesta maravilhosa cidade de 
São José dos Campos. Concretizado em 2017, com o primeiro vestibular, e iniciado 
o curso num campus totalmente reformado no bairro PUTIM, utilizado até janeiro de 
2021.

 Apesar do local muito agradável, a necessidade de um campus próprio se im-
punha e foi construído um prédio moderno, confortável, projetado dentro das neces-
sidades da formação sólida de um curso de Medicina de reconhecida qualidade no 
bairro Vila Tatetuba.

	 A	responsabilidade	de	formação	perpassa	pelo	ser	humano	e	profissionais	(Pro-
fessores, Coordenadores, Funcionários de todos os setores) que são fundamentais 
para a formação médica, dentro das diretrizes e competências nacionais. A região do 
Vale do Paraíba, rica destes colaboradores, torna possível a concretização da “Família 
HUMANITAS dos sonhos”, que com certeza entregará novos médicos competentes, 
humanistas e éticos, para a região e para o nosso Brasil.

 Tenho a honra e orgulho de participar da formação de nossos alunos e agrade-
ço a oportunidade de conviver com esta equipe de educadores diferenciados.

Atenciosamente.

Jorge Montessi

Mantenedor da HUMANITAS.



Página 3                                       Jornal HUMANITAS #9 -1º semestre de 2022                                                               

 No dia 31 de janeiro, nossos alunos da 
Turma 2 começaram uma nova etapa em suas 
vidas. O Internato, uma das fases mais impor-
tantes	da	graduação,	é	a	reta	final	do	curso	de	
Medicina, na qual os alunos precisam utilizar 
todos os conhecimentos adquiridos ao longo da 
faculdade para começarem a atuar em hospi-
tais, clínicas e consultórios.
	 Preparados	para	mais	um	desafio	e	para	
pôr em prática tudo que aprenderam até aqui, 
os alunos participaram da cerimônia de passa-
gem na noite de segunda-feira, quando nossos 
diretores – Prof. Dr. Luiz Antonio Vane e Prof. 
Dr. Rinaldo Henrique Aguilar da Silva –, ao lado 
do coordenador do curso, Prof. Dr. José Elias 
Matieli, e de nossos professores e preceptores, 
entregaram o Manual Prático do Estágio Super-
visionado em Regime de Internato do curso de 
Medicina, juntamente com um carimbo perso-
nalizado com o nome de cada aluno.
 Foi um momento de muita emoção, abra-
ços e nostalgia, em que todos puderam cele-
brar essa data tão importante, ainda que em 
um formato menor por conta da pandemia de 
Covid-19.

Alunos da T2 participam 
da cerimônia de passagem 

para o Internato

Aluna Maria Eugênia 
Junta de Freitas recebendo o 

manual do Internato pelas mãos da 
Profª Aline Carbonera Luvizon.

Os diretores, Dr. Luiz Antonio Vane e Dr. Rinaldo 
Henrique Aguilar da Silva, ao lado do coordenador de curso, Dr. José Elias 

Matielli, e do Prof. referência do Internato, Dr. Fernando Callera.
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 • Pós-graduação em Fisioterapia em UTI
 Com sua quinta turma já fechada e início das aulas em março, o curso é 
um dos mais procurados da região. Conta com coordenação da Dra. Tania Ueb 
Machado Klug e 50% da grade curricular feita em aulas práticas no hospital da 
Santa Casa de São José dos Campos. As aulas acontecem em formato presencial 
e quinzenal, nas sextas-feiras, das 18h às 23h, e aos sábados, das 8h às 17h.
 • Pós-graduação em Fisioterapia em UTI Neonatal e Pediátrica
 Com foco no atendimento a recém-nascidos, crianças e pré-adolescentes, 
o	curso	oferece	aprofundamento	nos	tratamentos	fisioterápicos	e	no	desenvolvi-
mento neural e psicomotor, fornecendo toda a base necessária para uma forma-
ção	de	qualidade	do	fisioterapeuta	especializado.	Conta	com	coordenação	da	Dra.	
Tania Ueb Machado Klug e 50% da grade curricular feita em aulas práticas no 
hospital da Santa Casa de São José dos Campos. 
 • Pós-graduação em Fisioterapia Dermatofuncional
	 Como	uma	das	áreas	que	mais	crescem	na	especialidade,	a	fisioterapia	der-
matofuncional é responsável pelo tratamento e prevenção de distúrbios do siste-
ma tegumentar, que pode afetar a pele e seus anexos, como cabelos, glândulas, 
unhas, pelos e receptores sensoriais. Busca restaurar não apenas a estética, mas 
a função de todo o sistema, ofertando mais qualidade de vida e bem-estar para 
o paciente. Conta com coordenação da Professora Giselle Guginski e previsão de 
início para 14 de maio.

Especial Pós-Graduações 
Humanitas presente em cada etapa 

da formação profissional
 Não é só na graduação que a 
Humanitas prepara profissionais hu-
manizados e engajados para atuar no 
cuidado com a vida. Também estamos 
presentes na especialização de diver-
sas áreas da saúde, oferecendo cursos 
de pós-graduação em Fisioterapia, En-
fermagem, Medicina, Fonoaudiologia e 
Gestão de Serviços em Saúde. 
 Desde 2019, quando começamos 
a nossa parceria com a Santa Casa de 
São José dos Campos, temos formado 
turmas de especialistas qualificados 
para exercer um trabalho de qualidade 
na saúde, oferecendo aulas práticas e 
visitas guiadas a importantes hospitais 
da região para proporcionar uma for-
mação completa e especial para nos-
sos alunos.

 A partir daí, temos ampliado nossa oferta de cursos, contando atualmen-
te com nove especializações diferentes, todas amparadas por coordenadores 
atuantes na área e corpos docentes formados por mestres e doutores renoma-
dos. 
 São elas:



Página 5                                     Jornal HUMANITAS #9 - 1º semestre de 2022                                

 • Pós-graduação em Enfermagem em UTI
 Com um corpo docente multiprofissional, grande carga horária de aulas 
práticas em laboratórios e no Centro de Simulação Realística, o curso é uma 
parceria com a Santa Casa de São José dos Campos. É a especialização perfeita 
para quem busca uma posição de relevância na área de atendimentos em UTI, 
aprendendo a lidar com os mais diversos casos e pacientes. Com carga horária 
de 360 horas e aulas quinzenais aos sábados, das 8h às 18h, possui coordena-
ção da Profª. Enf. Yasmin Cardoso Metwaly Mohamed Ali.
 • Pós-graduação em Urgências e Emergências Médicas
 Com médicos atuantes e de grande bagagem teórica, o curso visa capa-
citar e preparar o profissional de Medicina para atuar nos mais diversos casos 
de emergências em hospitais. Acontece com 50% de aulas práticas ao longo da 
carga horária de 378 horas, com aulas quinzenais aos sábados, das 8h às 21h, 
e domingos, das 8h às 18h. A coordenação é por conta dos doutores Claudio 
Cesar Monteiro dos Santos, Pedro Duccini Trindade, Matheus Vane e Dário Bi-
rolini.
 • Pós-graduação em Psiquiatria
 Um curso perfeito para quem busca compreender, analisar e tratar a 
mente humana em toda sua complexidade, incluindo treinamentos de psicote-
rapia e métodos específicos para o diagnóstico e tratamento de doenças men-
tais. Possui coordenação do Dr. Odeilton Tadeu Soares e carga horária de 360 
horas.
 • Pós-graduação em Fonoaudiologia em Linguagem com Ênfase no 
Transtorno do Espectro Autista
 Com coordenação da Profª Lidia Daniela da Costa Gonçalves, o curso é 
ideal para quem busca se aprofundar e conhecer mais sobre o Transtorno do 
Espectro Autista. Por meio de técnicas e estudos para ajudar na comunicação 
e interação social dos diferentes níveis do espectro, o curso busca simplificar e 
humanizar o ensino da fala e das habilidades sociais. Possui carga horária total 
de 364 horas e aulas quinzenais.
 • Pós-graduação em Fonoaudiologia Neurofuncional no Adulto e 
no Idoso
 Quer se aprofundar no tratamento e desafios do atendimento aos pacien-
tes disfágicos e com alterações de linguagem, atuando nas sequelas resultan-
tes de danos ao sistema nervoso central e periférico? Então a pós-graduação 
em Fonoaudiologia Neurofuncional no Adulto e no Idoso é perfeita para você. 
Com coordenação da Profª Andreia Cristina Pazzotti Zamoro, possui carga ho-
rária de 390 horas e aulas quinzenais às sextas-feiras, das 18h30 às 22h30, e 
aos sábados, das 8h30 às 18h30.
 • Pós-graduação em Gestão de Serviços de Saúde
 Ideal para quem busca ascender aos cargos de liderança e gestão dentro 
da área da saúde, o curso oferece uma base para atuação na administração de 
hospitais, clínicas e outros segmentos da saúde pública e privada. Possui coor-
denação da Profª. Dra. Sanmya Feitosa Tajra e carga horária de 360 horas.
 • MBA em Estratégias Inovadoras na Saúde pelo Método Andragó-
gico
 Um curso perfeito para quem busca mais autonomia no conhecimento e 
no aprendizado, baseando-se na metodologia do autoconhecimento. Possui a 
coordenação dos Mestres David Alves de Souza Lima e Débora Aparecida Mou-
ra Campos, e do Especialista Arthur Marega. Foca na Medicina Integrativa, por 
meio das vivências com as artes, a cultura e o lúdico.
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 Um dos ambientes mais importantes para a graduação de Medicina é o laboratório 
anatômico. Nele, os alunos podem ter contato direto com o corpo humano, estudando cada 
célula	e	vaso	sanguíneo	estruturado	na	fisiologia	humana	para	complementar	sua	formação	
com aulas mais práticas e aprofundadas sobre a anatomia.
 Na Humanitas, nosso laboratório conta com um acervo completo de peças de resina, 
que	simulam	com	fidelidade	as	estruturas	anatômicas	do	organismo	humano,	permitindo	a	
localização e caracterização de forma precisa e detalhada. Além disso, a faculdade conta com 
uma grande disponibilidade de peças frescas humanas, conservadas em glicerina para uma 
utilização confortável e segura durante as aulas. Disponibiliza também uma moderna mesa 
anatômica, material de realidade virtual que permite a dissecação do corpo humano, com 
prático isolamento e ampliação de estruturas.
 “A infraestrutura física do laboratório, bem como todos os nossos recursos de aprendi-
zagem, permitem que o estudante possa realizar a articulação básico-clínica e clínico-básica 
dos conteúdos propostos ao longo do curso, assumindo protagonismo nesse processo”, conta 
a Dra. Aletéia Fernandes, professora responsável pelo laboratório. “A amplitude do espaço 
permite mobilidade, acessibilidade e organização personalizada para que os docentes e es-
tudantes possam realizar atividades distintas de ensino-aprendizagem com momentos de 
demonstração, realização de metodologias ativas, estudos em grupos e cenários de apoio.”
 Para ajudar nesse processo, o laboratório ainda conta com o suporte técnico de Suéllen 
de Souza e Geovane de Oliveira, técnicos responsáveis pela manutenção e auxílio dos estu-
dantes	em	momentos	livres	de	estudos	extracurriculares,	permitindo	a	ampliação	e	flexibili-
dade da aprendizagem.
 “Ajudar os alunos sempre que posso é o que mais me satisfaz”, conta Geovane. “Saber 
que	no	futuro	se	tornarão	grandes	médicos	e	que,	de	alguma	forma,	fizemos	parte	dessa	his-
tória, me deixa muito feliz.”
 Já Suéllen, quando questionada sobre como o trabalho no laboratório acrescenta à sua 
experiência	profissional,	conta	que	durante	sua	graduação	em	Ciências	Biológicas,	não	teve	
muita oportunidade de aprender a anatomia humana, então a atuação prática está lhe agre-
gando ainda mais conhecimento na área, cativando-a para se aprofundar mais nas atividades 
do setor.
	 Sobre	os	principais	desafios	do	trabalho,	Geovane	explica	que	“a	parte	de	dissecação	
dos corpos exige muita destreza e responsabilidade, pois devemos preservar o máximo possí-
vel as estruturas corporais para o aprendizado dos alunos. Além, é claro, do conhecimento de 
misturas químicas para a conservação e das técnicas de limpeza das ossadas humanas para 
realizar a desinfecção e, posteriormente, a liberação para as aulas.”
 O laboratório está aberto para visitação e estudo dos alunos de segunda a sábado, sen-
do	necessário	agendamento	para	confirmação	de	disponibilidade.

Conheça o Laboratório Anatômico

“Dra. Aletéia Fernandes, responsável pelo Laboratório Anatômico,
 ao lado dos técnicos, Suéllen de Souza e Geovane de Oliveira.”.
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 Após um ano e meio, chegou a hora da gestão DAJEM 2020-2022 se despedir! 
Foi	um	período	de	muito	trabalho,	desafios,	conquistas,	realizações	e	mudanças.	
 Foi uma honra ter representado os alunos da HUMANITAS neste período, ainda 
mais	em	um	momento	tão	desafiador	como	a	pandemia.	O	sentimento	que	fica	é	de	
dever cumprido.  
	 Agradeço	o	apoio	de	todos	os	alunos,	principalmente	aqueles	que	confiaram	
em mim desde o início, me escolhendo para representá-los, e todos que participa-
ram ativamente das atividades propostas pelo diretório. Aos amigos próximos, grati-
dão pela paciência e apoio. Agradecimentos especiais a todos integrantes do DAJEM 
por, juntos, termos conseguido representar, melhorar questões estudantis e expandir 
projetos	científicos,	como	as	ligas	e	atividades	sociais.	Obrigado	também	ao	vínculo	
de parceria formada com a direção e coordenação da faculdade. 
 Com certeza, foi uma experiência acadêmica e de vida muito enriquecedora 
que irei levar para toda a minha vida, na qual amadureci e me desenvolvi em mui-
tos aspectos, principalmente na responsabilidade. Diante disso, encorajo os alunos 
a participarem dos órgãos da instituição, pois além do enriquecimento pessoal, pre-
cisamos de pessoas com ideias novas, que queiram fazer a diferença, ajudando no 
crescimento da nossa faculdade. 
 Concluo desejando boa sorte à nova gestão, e que possam continuar o trabalho 
realizado desde a primeira gestão fundadora do DAJEM, prosperando ainda mais o 
nosso diretório. 
 

       João Vitor Oliveira da Silva 
Presidente gestão DAJEM 2020-2022

Espaço do Diretório Acadêmico
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 No dia 31 de janeiro, tivemos o prazer de receber nossa Turma 10 para o que 
promete ser um primeiro semestre de muitas emoções e aprendizados. Além de to-
das as caras novas por aqui, a primeira semana de aula contou com muitas palestras, 
aulas e atividades importantes para a formação dos futuros médicos.
 Para começar, nossos diretores e corpo acadêmico deram as boas-vindas aos 
novos alunos por meio de uma apresentação das instalações, dos processos e de 
todo o curso, mostrando nossa infraestrutura e sistema de ensino.
 Depois disso, nossos alunos passaram por uma dinâmica de integração, na 
qual formaram grupos de conversa para responder perguntas elaboradas por nossos 
profissionais	de	Pedagogia	e	Psicologia.	Foi	o	momento	perfeito	para	terem	mais	con-
tato com seus colegas e começarem a criar vínculos com seus parceiros de classe. 
	 Por	fim,	preparamos	algumas	simulações	especiais	com	parceiros	importantes	
do sistema de saúde de São José dos Campos para dar essa visão para nossos alu-
nos, como é o caso do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que veio 
mostrar para o pessoal como é um atendimento de emergência na prática.
	 Ah,	e	os	pais	não	ficaram	de	fora!	Durante	a	noite	do	dia	1º,	preparamos	uma	
apresentação	especial	com	vídeos,	fotos	e	registros	dos	primeiros	dias	de	seus	filhos	
por aqui. Assim, eles puderam sentir um pouquinho de como é o dia a dia na facul-
dade	e	ficar	mais	próximos	dessa	fase	tão	 importante	na	vida	dos	nossos	futuros	
médicos. 

Confira tudo que rolou na 
primeira semana de aula da T10

“Dinâmica de apresentação do SAMU 
para os alunos da T12”

“Com direção da Pedagoga Ana Romy, 
os alunos participaram de uma 

dinâmica de integração, onde puderam 
se apresentar e conhecer melhor os 

colegas de sala.”
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 Implantado na Humanitas em outubro de 2021, o setor da Qualidade tem tra-
zido grandes mudanças para nossa cultura organizacional. Com objetivo de obter as 
certificações	da	ISO	9001	e	do	5S,	temos	engajado	nossa	equipe	de	colaboradores	
por meio de treinamentos, palestras e atividades importantes para uma melhoria 
contínua e o aprimoramento de nossos serviços.
 “A importância dessas etapas está em auxiliar o desenvolvimento dos colabo-
radores para que a implementação das ferramentas da Qualidade seja realizada de 
forma	eficaz,	demostrando	seus	benefícios	e	aplicabilidade	de	forma	prática	e	com-
preensível para todos”, conta Júlio Avelino, responsável pelas atividades. 
 Os grupos têm se dividido em equipes para o melhor aproveitamento dos trei-
namentos, nos quais cada colaborador se vê como uma parte essencial para o cres-
cimento e funcionamento da empresa, além de ser peça-chave para o trabalho dos 
demais.
 “A implementação da Qualidade na Humanitas vem para trazer a padroniza-
ção das atividades, mais clareza nos processos, redução de desperdícios, além do 
acompanhamento e análise dos resultados, elevando o nível de satisfação dos clien-
tes internos e externos e proporcionando um ambiente favorável para a melhoria 
contínua”, responde Júlio, quando questionado sobre os benefícios das atividades na 
faculdade.
 Para os próximos passos, ele já adianta que “após a realização dos treinamen-
tos das ferramentas da Qualidade, realizaremos a aplicação delas em seus respecti-
vos processos. Durante essa fase, começaremos a implementar ajustes e melhorias 
em todos os setores para que a instituição cresça como um todo.”

Treinamentos da Qualidade 

Julio Avelino

Os colaboradores também já puderam colocar em práti-
ca alguns dos conhecimentos sobre o POP (Procedimento 

Operacional Padrão) e como elaborá-lo. 

Nas dinâmicas de treinamento da Qualidade, os colab-
oradores aprendem a importância do trabalho em equipe 
para que todos os processos funcionem corretamente.


