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Mem. 248/2020 - FaMed Em, 14 de dezembro de 2020.

 
Ao Magnífico Vice-Reitor
Prof. Dr. Danilo Giroldo
Presidente do Comitê de Monitoramento do Coronavírus (Covid-19)
 
 

Magnífico Vice-Reitor,
 
 

A Direção da Faculdade de Medicina e a Coordenação do Curso de Medicina,
amparadas nas decisões aprovadas pelo Conselho Superior da Unidade e do Núcleo Docente
Estruturante, vem através deste, encaminhar a este Comitê a solicitação de excepcionalidade
para retorno presencial das atividades práticas do curso de Medicina, para o 2º semestre de
2020, a se iniciar em 08 de fevereiro de 2021, de acordo com a essencialidade da formação
médica para atuar no panorama da saúde de nossa sociedade. Esta solicitação se encontra
justificada nas seguintes considerações:
 
a) Em reunião ocorrida no dia 20/10 com Professor Dr. Renato Duro, Pró-Reitor de Graduação
e a Dra. Sibele da Rocha Martins, Diretora de Avaliação e Desenvolvimento da Graduação,
com a Coordenação do Curso, para planejar as atividades para o próximo semestre, foi
discutido a necessidade da retomada presencial das atividades práticas da 3ª e 4ª series,
considerando o caráter assistencial dessas disciplinas e principalmente a falta de atuação
destes estudantes nos campos de estágios em um futuro próximo;
 
b) Em reuniões ocorridas em 22/10 do Conselho da FAMED (Ata 014/2020) e do NDE (ATA
06/2020) a coordenação do curso comunicou que em reunião com a PROGRAD, nos foi
permitido discutir e planejar a retomada presencial das atividades práticas da 3ª e 4ª séries do
curso. Em seguida a coordenação solicita que os chefes de área presentes no conselho e
representantes do NDE, consulte os coordenadores de disciplina e seus docentes, sobre a
possibilidade do retorno presencial das atividades práticas no 2º semestre de 2020 (fevereiro
de 2021). Em sequência se seguiram comunicados na página da Faculdade de Medicina e
envio de e-mails aos chefes de áreas, coordenadores de disciplina e docentes do curso,
solicitando a ampla divulgação do tema, seguida de sua discussão e aprovação entre as áreas.
 
c) Na sequência, foi realizada reunião com a Gerencia de Ensino e Pesquisa do Hospital
Universitário, no dia 05/11, para discussão da possibilidade da retomada presencial das
atividades práticas do curso de forma segura, para docentes e discentes, com distribuição de
EPIs e contingenciamento de pessoas;
 
d) Reunião do Conselho da FAMED (Ata 015/2020), em 19/11, aprovando a realização do
planejamento do retorno presencial das atividades práticas da 3ª e 4ª séries do Curso de
Medicina para o 2º semestre de 2020;
 
e) Reunião do Conselho da FAMED (Ata 016/2020), em 30/11, aprovando o pedido de
excepcionalidade considerando a essencialidade da retomada das atividades práticas
presenciais da 3ª e 4ª série, a ser encaminhado ao Comitê de Monitoramento do Coronavírus
(Covid-19);
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f) Reunião do NDE, em 10/12, aprova os Planos de Ensino da retomada presencial das
atividades práticas das Disciplinas da 3 e 4ª séries, a serem ofertadas no segundo semestre
letivo de 2020;
 
g) Nesta mesma reunião do NDE foi avaliada a solicitação de excepcionalidade e o Plano de
Ensino da retomada presencial das atividades práticas da disciplina de Semiologia Médica, 2ª
série do curso, que nos foi enviada pelos docentes e discentes da disciplina, sendo esse
aprovado por unanimidade. Embora essa disciplina não seja assistencial é a única disciplina
que impede os alunos a progredirem para as séries finais do curso, com várias disciplinas
assistências. A retenção nessa disciplina também causara retardo a chegada no estágio e,
portanto, prejuízo na formação médica para o país a longo prazo;
 
h) Segundo Normativa das Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em
Medicina (Resolução CNE/CES 3/2014) que define que a “formação médico-acadêmica está
vinculada, por meio da integração ensino-serviço, às necessidades sociais da saúde, com
ênfase no SUS,” estando desta forma, o Curso de Medicina de FURG, inserido no sistema de
saúde local, sendo crucial a manutenção das atividades acadêmicas e da assistência prestada
por nossos estudantes e docentes nos diferentes espaços de formação usados pelo curso, não
somente para cumprir uma determinação legal, mas também pela importância e necessidades
pelas quais passa o sistema de saúde do município de Rio Grande, ao atendimento à
população;
 
i) Além disto, o Panorama dos Cursos de Medicina do Rio Grande do Sul, apontado pela
Associação Brasileira de Educação Médica – Regional Sul 1; dos 20 Cursos de Medicina do
estado, mostra que apenas a UFPEL e a FURG, não estão com suas atividades práticas
presenciais em andamento, em alguma turma do 1º ao 8º semestre até o final de 2020. Sendo
que, 13 (65%) instituições têm atividades presenciais em todas as turmas e 5 (25%) planejam a
retomada para turmas mais iniciais até fevereiro de 2021. Apenas 2 cursos de medicina (10%)
dentre os analisados não retomaram as atividades práticas até dezembro de 2020. Nenhuma
das instituições que possui turma no internato está com essa atividade paralisada.
 
j) Em documento redigido e enviado ao conselho e docentes da FAMED, pelo o Diretório
Acadêmico Francisco Martins Bastos, do curso de Medicina, baseado no panorama das
escolas médicas do Rio Grande do Sul, os alunos solicitam a retomada das atividades práticas
presenciais do curso de Medicina para as disciplinas de 1ª a 4ª série. Em anexo nos foi enviado
o relatório da consulta feita pelo DAFMB aos discentes realizado em 10 de novembro de 2020,
acerca da volta às atividades práticas;
 
k) Sendo assim, o Núcleo Docente Estruturante do curso de medicina, considera viável e de
extrema importância que as atividades práticas da 1ª a 4ª séries do curso, que não possuem
possibilidade de serem ministradas de forma remota, sejam retomadas no 2º semestre de 2020
(08/02/21 a 19/05/21). Pois considera que a falta de oferta dessas atividades será responsável
por falta de alunos em disciplinas assistências do final do curso que prestam um importante
serviço médico a comunidade de Rio Grande e da região. Além disso, a não progressão
desses alunos para as séries finais, causara um período sem formação de novos médicos o
que prejudicará a oferta desses profissionais para todo Brasil.
 
l) Por fim, como disse o professor Danilo Giroldo durante a formatura da turma de julho de
2020, ”Nada mais emblemático que a primeira turma a se formar on-line na FURG, durante
uma pandemia, seja do curso de medicina”. Portanto, nada mais emblemático que o retorno
das atividades presenciais da FURG, sejam pelas atividades práticas do Curso de Medicina,
sendo muitas delas assistenciais e, portanto, voltadas a atender a comunidade Riograndina. A
comunidade acadêmica da Medicina considera o retorno de suas atividades práticas uma ação
de carinho e respeito com a nossa cidade que sempre acolheu e valorizou o nosso curso de
medicina.
 

Pelo exposto acima, o Curso de Medicina da Universidade Federal do Rio
Grande, vêm solicitar ao do Comitê de Monitoramento do Coronavírus (Covid-19), avaliação do
pedido de excepcionalidade, para início das atividades práticas presencias do curso,
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considerando a essencialidade das atividades acadêmicas-assistências e da manutenção da
formação médica no futuro, de acordo com as considerações apresentadas neste documento.

 
Respeitosamente,

 
 
 
 

Prof. Dr. Obirajara Rodrigues
Diretor da Faculdade de Medicina

FAMED - FURG
 

Prof. Drª Carla Vitola Gonçalves
Coordenadora do Curso de Medicina

FAMED/FURG
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