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A Diretoria da Faculdade de Medicina, em consonância com a decisão da Reitoria sobre o retorno à
Etapa 0 do Plano de Retorno da UFMG, indica a suspensão de todas as atividades presenciais, exceto as
atividades essenciais para enfrentamento da pandemia e manutenção da unidade, a partir de 15 de março
de 2021, com reavaliação em duas semanas.

O momento que vivemos é muito grave e é esperado que essa decisão desperte em nós profunda tristeza.
Tristeza porque estamos desenvolvendo atividades muito relevantes, de forma responsável e cuidadosa,
tanto para a formação de novos profissionais da saúde, como para a assistência à saúde das pessoas.
Tristeza ainda maior ao constatar centenas de milhares de vidas brasileiras interrompidas por uma doença
cuja transmissão poderia ter sido reduzida com a adesão de medidas simples como uso de máscaras,
higiene das mãos e distanciamento.

Aprendemos muito em um ano de pandemia. Aprendemos a planejar mesmo que em um cenário de tantas
incertezas. Aprendemos a ser mais flexíveis e colaborativos. Aprendemos a esperar, a lidar com o medo e
a frustração. Aprendemos a manejar as tecnologias de comunicação e ficar próximos, mesmo que
distantes. Aprendemos que nossa esperança é resiliente, cai e se levanta.

Para que possamos seguir com segurança e responsabilidade, a Diretoria da Faculdade de Medicina
recomenda aos Colegiados dos Cursos de Graduação e aos Departamentos que se organizem para:

1. Elaborar recomendações específicas com o objetivo de, se possível, viabilizar a permanência dos
estágios dos estudantes concluintes do último ano, evitando desta forma o adiamento da colação de
grau. Essa medida pode ser considerada estratégica para o enfrentamento da pandemia e suas
repercussões, pois favorece a formação de novos profissionais para atenderem as crescentes
demandas de saúde da sociedade nos próximos meses.

2. Contatar os gestores dos cenários de práticas para estabelecer os ajustes necessários para se manter
com segurança as atividades dos estudantes concluintes, diante do agravamento da pandemia.

3. Organizar o atendimento ou providenciar o adiamento das consultas e demais atendimentos dos
pacientes agendados e acompanhados nos diversos ambulatórios do Hospital das Clínicas e das
Unidades Básicas de Saúde. Quando for possível e necessário, recomenda-se que as consultas sejam
realizadas pelos docentes. Quando não for possível ou não recomendado, providenciar a remarcação
das consultas.

4. Suspender as marcações de novas consultas nas próximas duas semanas.
5. Elaborar atividades substitutivas para os estudantes no horário das atividades presenciais suspensas,

com o objetivo de manter o vínculo, acolher os sentimentos, promover o aprendizado e realizar
atividades de discussão de casos, preferencialmente de forma síncrona.

6. Conduzir discussões sobre aspectos formativos e pedagógicos no âmbito das Câmaras
Departamentais e Comissões de Coordenação Didática (CCD), considerando as especificidades de
cada disciplina, e no NDE, dentro de uma visão geral dos cursos. Realizar avaliação para identificar
fortalezas e fragilidades e orientar ações futuras.

7. Desencorajar os estudantes a se deslocarem para outra cidade nas próximas semanas, considerando
o risco imposto pela pandemia e a possibilidade de retorno às atividades quando ocorrer a melhora
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dos indicadores epidemiológicos.

Finalizamos, com uma citação de Yuval Noah Harari:

O maior risco que enfrentamos não é o vírus, mas os demônios da humanidade: o ódio, a ganância e a
ignorância. (...) Podemos reagir gerando compaixão, generosidade e sabedoria. Podemos optar por
acreditar na ciência, e não em teorias conspiratórias. Podemos optar por cooperar com os outros em vez
de culpá-los pela epidemia. Podemos optar por compartilhar o que temos em vez de acumular mais para
nós mesmos. (Notas sobre a pandemia, 2020)

PROF. HUMBERTO JOSÉ ALVES
Diretor

Documento assinado eletronicamente por Humberto Jose Alves, Diretor(a) de unidade, em
12/03/2021, às 13:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto
nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h ps://sei.ufmg.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 0618001 e o código CRC 5F97C586.

Referência: Processo nº 23072.213037/2021-91 SEI nº 0618001
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