
Comunicado à Comunidade Acadêmica do Curso de Medicina  do 

Centro Universitário FMABC 

 

Em razão do Decreto 65.563, de 11 de março de 2021, do Governo do 

de São Paulo, que insere todo o Estado na fase emergencial do Plano 

São Paulo de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus, a 

Coordenação do Curso de Medicina do Centro Universitário FMABC de 

acordo com as orientações da Pró Reitoria de Graduação e da portaria 

008/2021 emitida pela Reitoria, informa: 

 

 

1. O controle sobre a vacinação é dos municípios, estando o FMABC 

dependente das prioridades definidas pelos mesmos. 

2. Até o momento, a orientação para o curso de medicina é que todas as 

atividades presenciais de ensino para os alunos dos 1º, 2º, 3º e 4º anos 

estão suspensas.  

3. A priorização para realização das atividades práticas será feita dos últimos 

anos para os anos iniciais. 

4. As atividades práticas do 5º e 6º anos estão mantidas. Esta resolução 

será revista semanalmente de acordo com a evolução epidemiológica e 

da autorização e liberação dos gestores locais. 

5.  Em relação ao 4º ano a proposta é do retorno às atividades práticas nos 

ciclos de atenção primária  para o dia 5 de abril, mas com necessidade 

de avaliação na dependência da evolução da pandemia. 

6. Para o primeiro e segundo anos que têm em sua maioria disciplinas 

semestrais, será adiantado o conteúdo teórico, postergando as atividades 

práticas presenciais.  

7. Para o terceiro e quartos anos, com disciplinas bimestrais, será mantido 

o cronograma teórico, também com compromisso da reposição das 

práticas. 

8. As atividades teórico-cognitivas prosseguirão de modo remoto até 

posterior reavaliação.  

9. A retomada e reposição das atividades presenciais será feita o mais 

breve possível, assim que houver arrefecimento da crise sanitária, sendo 



neste momento impossível definir data e prazo. No período de reposição 

serão priorizadas as atividades práticas essenciais à formação dos 

alunos, gerando menor impacto no aprendizado. Para cumprir esta 

proposta, caso necessário, serão utilizados o período de férias ou 

mesmo considerada a extensão do ano letivo previsto no calendário 

acadêmico. 

 

Sabemos das inseguranças nesse momento de grandes dificuldades, 

manteremos diálogo constante com a Comunidade Acadêmica e contamos com 

a compreensão e colaboração de todos. 

 

Coordenação curso de medicina     ProGrad 

 


