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COMUNICADO DA FAMED AOS DISCENTES DO CURSO
Diamantina, 22 de julho de 2020.
Estimados discentes,
É fato que fomos surpreendidos e não estávamos preparados para uma pandemia, que
realmente tem atrasado nossos planos e nos privado de inúmeras vivências com nossos familiares e
amigos. A Universidade precisou interromper as suas atividades acadêmicas para garantir a
segurança de sua comunidade e, desde então, foram iniciados vários estudos e trabalhos para
diagnosticar a situação dos cursos, dos discentes e servidores para, a partir daí, serem buscadas
novas possibilidades de oferta do ensino superior, respeitada a necessidade de isolamento e os
procedimentos de segurança contra o contágio por SARS-CoV-2.
Nesta nova realidade, o caminho dos cursos da área da saúde se tornou uma grande
incógnita. Será melhor voltar ou não voltar? E como voltar? E neste cenário, sabemos que o curso
de Medicina tem um importante papel para a sociedade e que precisamos voltar de alguma forma.
Por isso, desde março de 2020, quando tudo parou, estamos trabalhando para promover o retorno de
todos. Diversos servidores da UFVJM, docentes e servidores técnicos da FAMED têm se dedicado a
este desafio.
O retorno não é simples e trará repercussões não somente para vocês, mas para a família de
cada um e para toda a população de Diamantina e região. Sabemos que todos possuem suas
histórias e suas lutas para estarem aqui, que alguns enfrentam dificuldades financeiras, problemas
familiares e de saúde. Mas não podemos simplesmente voltar e expô-los a riscos. Por isso,
precisamos garantir que nosso sistema de saúde possa comportar nossos estagiários nesse momento
de profundas mudanças e oferecer uma assistência adequada caso seja necessário. E vocês sabem
que as nossas casas de saúde possuem limitações estruturais e não podemos inflar os setores com os
nossos estagiários neste momento.
Como ocorreu em todas as Instituições de ensino, entendida melhor a nova realidade de
nossos cenários, foi possível avançar para o planejamento gradativo de retorno das atividades,
sejam estes retornos remotos ou mesmo presenciais. Assim, foram criadas comissões que estão
encarregadas da condução dos trabalhos para elaboração de estratégias e novas regulamentações,
quando cabíveis, para balizarem os também novos procedimentos a serem adotados pelos cursos de
graduação.
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Na FAMED, o processo segue este trâmite e informamos que:
11º e 12º períodos
- As atividades práticas dos estágios curriculares obrigatórios dos internatos de Medicina de Família
e Comunidade (11º período) e Cirurgia e Urgência/Emergência (12º período) serão as primeiras a
serem retomadas, com previsão inicial para setembro, o que vai depender da continuidade do fluxo
do planejamento e a regulamentação das adaptações necessárias por parte dos órgãos competentes
da UFVJM. Para o retorno das atividades dos referidos períodos destacamos algumas ações: 1. estão
sendo finalizados os novos planos de ensino, adaptados à realidade atual dos cenários de prática,
para serem aprovados no colegiado de curso e instâncias da UFVJM; 2. os novos termos de estágio
já estão preparados aguardando a finalização de alguns procedimentos para que possam novamente
ser assinados pelos discentes; 3. foram realizados contatos com os convenentes que recebem nossos
estagiários no município de Diamantina, para emissão de aceite em recebê-los; 4. foram realizados
contatos com os municípios que recebem o estágio de Medicina de Família e Comunidade, e
também com o município de Diamantina, para que considere a possibilidade de receber alguns
alunos de outros municípios que não receberão o estágio nesse momento; 5. e, conforme orientações
da UFVJM, está sendo elaborada resolução para regulamentar o retorno dessas atividades, que após
aprovação nas instâncias da Famed, será encaminhada à Prograd, para análise e parecer do Consepe.
O formato das etapas seguintes até a efetivação da retomada das atividades do estágio será definido
na resolução em elaboração, que em momento oportuno será devidamente divulgada.
9º e 10º períodos:
- O planejamento para retomada das atividades práticas dos estágios curriculares obrigatórios do 9º
e 10º períodos (internatos de Saúde Mental, Clínica Médica, Pediatria e Ginecologia e Obstetrícia)
se encontram, do ponto de vista organizacional, no mesmo momento do 11º e 12º períodos, contudo,
existem algumas dificuldades, que incluem: 1. a desativação do Ambulatório Escola da FAMED,
anteriormente instalado na Santa Casa de Caridade; 2. a redução e alteração significativa no fluxo
de pacientes das casas de saúde, principalmente na Pediatria; 3. a impossibilidade do Cisaje de
receber o estágio de Ginecologia, e 4. a suspensão das atividades do CER. A Direção do curso
trabalha em várias frentes na busca de soluções e de um novo espaço para a instalação do
Ambulatório Escola, mas ainda não conseguiu uma estrutura que comporte os nossos consultórios.
Em função dessas adversidades, não há ainda previsão de quando os próximos passos do
planejamento poderão ser efetivados e os trâmites para o retorno do 9º e 10º períodos finalizados.
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1º ao 8º período:
- No momento, está sendo elaborada pela UFVJM resolução que regulamentará a oferta de ensino
remoto, a ser aplicada aos conteúdos que puderem ser ofertados nesta modalidade. Tão logo a
resolução seja aprovada nos Conselhos, os discentes serão devidamente informados e orientados
quanto aos procedimentos necessários para cursar as unidades curriculares que forem ofertadas pela
FAMED. Não há, ainda, previsão para retorno de atividades presenciais do 1º ao 8º período. Caso
isso mude, todos serão devidamente informados.
Compreendemos a angústia e ansiedade de todos e nos solidarizamos. Informamos que
buscamos os melhores e mais seguros formatos de retorno, por entendermos que o nosso maior
patrimônio é a vida humana, a vida de nossos discentes, servidores e familiares. Não adotaremos
nenhuma medida precipitada, contrária às orientações das autoridades de saúde e em discordância
com as possibilidades de nosso curso e de nossos estudantes. Vocês, discentes, serão os futuros
médicos do nosso país e terão sempre a responsabilidade de cuidar e promover a saúde de nossa
população!
Estamos à disposição para um diálogo saudável e contamos com a compreensão de todos!

Professora Fabiana Souza Máximo Pereira
Coordenadora de curso em exercício da FAMED

Professora Etel Rocha Vieira
Diretora em exercício da FAMED

Para novas dúvidas, gentileza se comunicarem pelo email: comunicafamed@gmail.com

