
 
 

 

Nota conjunta Coordenação da Medicina, Reitoria e COE 
 
 

Recomendações para o planejamento das disciplinas do curso de Medicina 
com atividades práticas para o período de EaD emergencial 2020/2 

 

1. As atividades teóricas devem ser mantidas em EaD emergencial no semestre           
2020/2. 

2. As atividades práticas das disciplinas prioritárias definidas pela coordenação,         
PROGRAD e COE têm previsão de retorno para janeiro de 2021. 

3. As atividades práticas das disciplinas prioritárias devem ser planejadas de          
acordo com as recomendações do COE e das normas de biossegurança           
estabelecidas pela CTBio e CCIH. A ocupação dos laboratórios está sendo           
definida pela Engenharia de Segurança, responsáveis pelos laboratórios,        
docentes e COE. A ocupação dos espaços de prática está sendo definida            
pela Prograd/coordenações junto às comissões de infecção e outras         
instâncias pertinentes de cada local.  

4. Excepcionalmente, dada a manifestação de professores do curso de Medicina          
que já se encontram no campo de prática e que manifestaram a possibilidade             
de planejar um retorno antecipado, inclusive para suas turmas, foi facultada a            
essas disciplinas, pela coordenação e reitoria, em acordo com a Santa Casa,            
a realização de um projeto piloto de volta. A CCIH da Santa Casa já realizou               
reunião com a coordenação da Medicina para providências. A retomada na           
fase piloto é OPCIONAL. 

5. Com base nas informações transmitidas pelos departamentos através de         
planilhas elaboradas, as disciplinas consideradas prioritárias pelo curso de         
Medicina foram: Semiologia Geral, Especialidades Clínicas 1 e 2,         
Neurociência Clínica e especialidades cirúrgicas do 4º ano. Conforme nota do           
dia 6/11 disponível no site do COE, as condições para o retorno antecipado             
são: priorização pela coordenação, disponibilidade do docente, adequação do         
local de prática, organização dos rodízios de estudantes e equipes e           
condições epidemiológicas adequadas. Considerar Mapa de Saúde para        
docentes, técnicos e estagiários 

6. O Período de elaboração dos planos no sistema será de 16/11 a 16/12. 

7. A recomendação é que se faça o possível para adaptar as práticas que             
puderem ser adaptadas para o modelo de aprendizagem por visualização          
(gravação das práticas) para reduzirmos ao máximo a CH de presenciais. As            
atividades presenciais devem ser reservadas para as situações em que isso           



 



 

não for possível, sempre procurando evitar a sobrecarga dos docentes e dos            
técnicos de laboratório. 

8. A gravação de aulas pelos docentes depende da disponibilidade de técnicos           
de laboratório, higienização adequada e agendamento prévio e está prevista          
para ser realizada a partir de dezembro. 

9. Nas disciplinas que retomarem gradualmente as atividades práticas, com         
rodízio de grupos, para equilibrar a carga horária docente, podem ser           
necessárias mais atividades teóricas assíncronas e redução da carga horária          
teórica. 

10.No rodízio dos grupos, recomenda-se considerar discentes que se encontram          
fora do estado e do município, para que os mesmos tenham mais tempo de              
planejar seu deslocamento, assim como aqueles pertencentes a grupos de          
risco ou vulneráveis. 

11.No rodízio dos grupos, é preferível completar as atividades de cada subgrupo            
em períodos delimitados a alternar grupos, para reduzir o número de contatos            
simultâneos de cada docente. 

12.Evitar circulação cruzada entre hospital e universidade. Para as turmas que           
terão priorização de atividades no hospital, não priorizar atividades na          
UFCSPA. 

13.Formação de bolhas: o ideal é a formação de pequenos grupos que andem             
sempre juntos, e ainda, se possível, sem misturar grupos em diferentes           
disciplinas. 

14.Completar o programa ou blocos antes de iniciar a próxima bolha, sem            
alternar grupos com o mesmo docente. 

15.Avaliar sempre a carga horária docente. Algumas disciplinas, mesmo que          
tenham prioridade, podem não ter docente disponível para a carga horária do            
número de grupos necessário para manter os requisitos do distanciamento. 

16.Os estudantes devem seguir todas as orientações e capacitações ofertadas          
pelos serviços, com o intuito de reforçar as boas práticas de segurança.            
Adicionalmente, será agendada uma capacitação de biossegurança pela        
UFCSPA. 

17.A orientação sobre o uso de EPIs adequados para cada atividade segue as             
recomendações da CTBio e dos locais de prática. 

18.Haverá edital extraordinário para auxílio à compra de EPIs para estudantes           
que já recebem assistência estudantil. 

19.Outros casos de estudantes que não recebem assistência e que necessitam           
de auxílio para aquisição desses itens serão avaliados pela Engenharia de           
Segurança e poderão receber equipamentos de acordo com a disponibilidade. 

20.Pode haver necessidade de fechar turmas e suspender atividades         
pontualmente caso haja identificação de casos ou suspeitas de infecção no           
grupo ou contatos. 





 

21.O Fluxo de monitoramento de casos suspeitos e contatos pode ser           
consultado na página do COE: www.ufcspa.edu.br/vida-academica/      
saude-e-bem-estar/coronavirus-covid-19/comite-tecnico-da-ufcspa 

22.O estudante que não puder retornar ao campo de estágio, por motivos de             
saúde ou outro motivo, deve comunicar à coordenação de curso, para que            
sua decisão seja registrada e possam ser feitos os devidos encaminhamentos           
no retorno da próxima etapa de retomada. 

23.Para estudantes que têm fatores de risco ou outra condição que impeça a             
realização de aulas presenciais, há as seguintes opções: 

● Preferencialmente, elaborar alternativa de atividade prática como no        
exercício domiciliar por licença saúde (doença infecto-contagiosa) ou        
gestante. 

● Quando não há possibilidade de substituição da atividade prática, esta          
ficará pendente até que a parte prática possa ser realizada até o final do              
semestre letivo de 2021/1, sem reprovação do estudante (matrícula         
pendente) e sem necessidade de repetir a parte teórica já realizada. 

● Outra possibilidade, de acordo com a avaliação de cada disciplina, é           
inserir um módulo de práticas juntamente com o internato. Com os alunos            
já subdivididos em pequenos grupos no internato, o trabalho do docente           
fica otimizado e uma atenção melhor poderá ser dada ao discente.           
Vivência em leitos de UTI, cirurgias eletivas (que agora estão suspensas           
na maioria dos serviços da Santa Casa) e demais atividades que serão            
restritas pela falta de EPI ou restrições ao atendimento do paciente,           
realização de exames e procedimentos pelo risco de contágio, poderão          
ser realizadas no período do internato. 

 

Observação importante: 

Esta é uma excelente oportunidade de orientar os estudantes, nas perspectiva de            
uma formação profissional integral, da relação entre conduta pessoal e profissional           
ética em todos os momentos. Apesar de os riscos individuais serem mínimos            
quando seguidas todas as orientações de segurança e ainda menores para jovens, é             
importante que todos entendam a sua responsabilidade individual para com a           
seguranças dos colegas, docentes e, principalmente, dos pacientes, que são os           
mais vulneráveis por já se encontrarem em situação de agravo à saúde. Dessa             
forma, mesmo que permitidos, eventos e outras aglomerações sociais devem ser           
evitadas pelos estudantes e profissionais que desejam o retorno, para evitar riscos            
desnecessários de contribuição com a elevação da taxa de transmissão e           
necessidade de nova suspensão das atividades. 
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